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ABSTRACT 

 

In Indonesia especially in the non-manufacturing sector of mining have much 

under the spotlight in all its aspects, such as in term of production or the level of 

investment into the company. This research is aimed to test empirically the effect 

of earning quality on market performance and financial performance in 

Indonesian Stock Exchange. This research uses only one company go public 

sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). This study using sample 58 

companies in IDX during 2005-2010 period. The independend variable earning 

quality is measured in 2 indikators, persistensi of earning andpredictability of 

earning. Dependend variable is perfomance of market is measured in 4 

indikators, PER, PBV, DIVY and DIVP. And the other dependend variable 

financial of performance is measured in 10 indikators, CR, DER, Leverage, GPM, 

OPM, NPM, ITO, TATO, ROI and ROE. The apparatus used in quantitative this is 

the kind of research is eviews where for measuring persistency of earning and 

prediktibilitasof earning and test descriptive using spss with a one-way ANOVA 

also test hypotheses using PLS( Partial Least Square ). The results in this study 

showed there is effect of the second earnings quality indicator measurement 

(persistence and predictability) of the market and financial performance. 

 

 

Keyword : Earning Quality, Persistensi Of Earning, Predictability Of Earning, 

Performance Of Market, Financials Permormance. 

 

 

PENDAHULUAN 

Perusahaan pertambangan di 

Indonesia bisa dikatakan mendapat 

sorotan banyak dari semua aspeknya. 

Kinerja perusahaan yang baik adalah 

kinerja perusahaan yang mampu 

menarik investor untuk menanamkan 

modalnya kepada perusahaan. 

Perusahaan pertambangan go public 

yang tercatar pada tahun 1995 

sebanyak 6 enam perusahaan 

(ECFIN, 1996), sedangkan pada 

tahun 2011 tercatat sebanyak 37 

perusahaan (ECFIN, 2012). 

Kenaikan prosentase perusahaan 

pertambangan mulai dari 6 

perusahaan di tahun 1995 menjadi 37 

perusahaan di tahun 2012 sebesar 

516,67 persen. Hal ini menunjukkan 

banyaknya aspek pertambangan 

dibutuhkan untuk proses operasi 

perusahaan di Indonesia. Produk 
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pertambangan, khususnya batubara 

dalam tahun 2013 mulai mengalami 

kenaikan harga per barelnya di 

pertengahan tahun ini. Dan begitu 

pesatnya pertumbuhan perusahaan 

pertambangan di Indonesia 

mencerminkan berkualitasnya sektor 

tersebut. 

Di dalam tahun 2013 khususnya 

produksi batubara triwulan pertama 

sebanyak 93 juta ton atau dapat 

diindikasikan rata-rata 31 juta ton 

perbulan. Dan diperkirakan realisasi 

sampai akhir tahun 2013 mencapai 

400 juta ton, indikasi ini lebih tinggi 

dibandingkan realisasi tahun lalu 

yang mencapai 380 juta ton. Dengan 

pertumbuhan yang dialami setiap 

tahunnya di sektor pertambangan 

diharapkan perusahaan 

pertambangan di Indonesia dapat 

menjadi penggerak perekonomian 

lebih baik. 

Meningkatkan nilai perusahaan 

adalah tujuan utama sebuah 

perusahaan.  Laba yang merupakan 

sebagian bagian dari laporan 

keuangan yang tidak menyajikan 

fakta yang sebenarnya tentang 

kondisi ekonomis perusahaan dapat 

diragukan kualitasnya. Kualitas  laba 

adalah laba yang secara benar dan 

akurat menggambarkan profitabilitas 

operasional perusahaan dalam 

Sutopo (2009). Dalam prosesnya 

dasar akrual memungkinkan adanya 

perilaku manajer dalam melakukan 

rekayasa laba atau earnings 

management guna menaikkan atau 

menurunkan angka akrual dalam 

laporan laba rugi. 

Perusahaan dalam menunjukkan 

hasil kinerjanya salah satunya 

melalui laporan keuangan. Laporan 

keuangan yang telah dipublikasikan 

diharapkan akan bisa digunakan 

sebagai sinyal bagi pihak internal 

dan eksternal contohnya adalah 

stakeholder. Informasi yang akurat 

bisa digunakan pihak eksternal 

maupun internal dalam pengambilan 

suatu keputusan yang mana akan 

dilakukan untuk kelanjutan kinerja 

perusahaan. Informasi akuntansi ini 

penting bagi pengguna eksternal 

terutama sekali karena kelompok ini 

berada dalam kondisi yang paling 

besar ketidakpastiannya. 

Dalam literatur penelitian 

akuntansi, terdapat berbagai 

pengertian kualitas laba dalam 

perspektif kebermanfaatan dalam 

pengambilan keputusan (decision 

usefulness). Schipper dan Vincent 

mengelompokan konstruk kualitas 

laba dan pengukurannya berdasarkan 

cara menentukan kualitas laba, yaitu 

sifat runtun-waktu dari laba, 

karakteristik kualitatif dalam 

rerangka konseptual, hubungan laba-

kas-akrual dan keputusan 

implementasi. 

RERANGKA TEORITIS DAN 

HIPOTESIS 

Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Semua perusahaan yang besar 

akan memiliki kebutuhan yang 

meningkat untuk dana-dana 

eksternal. (Marston dalam Linda 

Agustina, 2008)  mengemukakan 

bahwa semakin besar perusahaan 

memiliki insentif yang lebih besar 

untuk memberi sinyal mengenai 

kualitas perusahaan melalui 

pengungkapan  informasi keuangan 

yang meningkat. 

Wolk et al, (2001) menyebutkan 

bahwa teori sinyal menjelaskan 

alasan perusahaan menyajikan 

informasi untuk pasar modal. 

Dengan memberi sinyal  kepada 

publik diharapkan dapat 
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meningkatkan nilai pasar perusahaan. 

Sinyal yang  diberikan perusahaan 

salah satunya melalui pengungkapan 

informasi keuangan pada laba 

perusahaan. 

Dengan demikian hubungan 

dalam penelitian ini adalah sebagai 

pengelola perusahaan ketika 

mengelola perusahaan, berkewajiban 

untuk mengelola dengan baik dan 

stabil, sehingga dapat memberikan 

sinyal yang baik pula bagi pihak-

pihak lain yang berkepentingan. 

 

Kualitas Laba 

Laba merupakan informasi 

utama yang disajikan dalam laporan 

keuangan, sehingga angka-angka 

dalam laporan keuangan, menjadi hal 

krusial yang mesti harus dicermati 

oleh pemakai laporan keuangan. 

Definisi kualitas lana mengacu 

pada pada definisi Lipe (1990) yang 

menjelaskan bahwa kualitas laba 

menggunakan koefisien regresi dari 

regresi antara laba akuntansi perioda 

sekarang dengan perioda yang akan 

daatang sebagai proksi persistensi 

laba akuntansi. Pengukuran kualitas 

laba kali ini menggunakan indikator 

persistensi dan prediktabilitas laba. 

1. Persistensi laba 

Persistensi laba merupakan 

kemampuan laba yang dijadikan 

indikator laba periode mendatang 

(future earnings) yang dihasilkan 

oleh perusahaan secara berulang-

ulang (repetitive) dalam jangka 

panjang (sustainable), dimana 

semakin tinggi pengaruhnya maka 

ada kesimbungan antara laba tahun 

lalu dengan laba tahun sekarang. 

Kualitas laba persistensi juga 

merupakan kemampuan laba untuk 

menjelaskan atau mempengaruhi 

laba perusahaan itu sendiri. 

2. Prediktabilitas Laba 

Prediktabilitas laba merupakan 

kemampuan laba untuk memprediksi 

dirinya sendiri, variabel 

prediktabilitas  merupakan  laba 

akuntansi  yang  diukur dengan 

menggunakan variansi goncangan 

laba akuntansi  (variance of earnings 

shock)  dari laba akuntansi selama 

runtut waktu tertentu (Lipe, 1990). 

Kemampuan laba yang diprediksi 

adalah laba tahun pada tahun itu 

sendiri. Semakin bisa 

memprediksikan laba tahun ini, 

semakin bagus laba tersebut. 

 

Kinerja Pasar 

Tingkat pengembalian yang 

diharapkan dapat dilihat dari harga 

pasar yang ditentukan dan 

disesuaikan dengan tingkat 

pengembalian yang diinginkan untuk 

investor. Untuk para investor tingkat 

pengembalian yang diharapkan sama 

dengan tingkat pengembalian yang 

diharapkan mereka, oleh karena itu 

mereka mau membayar harga pasar 

yang sekarang berlaku untuk 

sekuritas tersebut. 

Meiza (2011) mengatakan 

bahwa kinerja pasar merupakan suatu 

ukuran kinerja perusahaan yang 

diukur dari tingkat pengembalian 

investasi (return) jangka panjang 

perusahaan atau return saham. 

Indikator pengukuran kinerja 

pasar yang terdapat di Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD) 

dicerminkan dengan empat rasio 

indikator, yaitu: PER, PBV, 

Dividend Payout, Dividend Yield. 

 

Kinerja Keuangan 

kinerja keuangan adalah prestasi 

kerja yang telah dicapai oleh 

perushaan dalam suatu periode 
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tertentu dan tertuang pada laporan 

keuangan perusahaan yang 

bersangkutan (Munawir, 2002). 

Manajemen dalam hal 

meningkatkan nilai perusahaan harus 

memaksimalkan keunggulan dari 

setiap kekuatan perusahaan dan tetap 

secara terus menerus membenahi hal-

hal yang merupakan kelemahan dari 

perusahaan. Pertumbuhan adalah 

salah satu ukuran yang sering 

digunakan untuk mengukur kinerja. 

Indikator pengukuran kinerja 

keuangan yang terdapat di 

Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD) dicerminkan dengan sepuluh 

rasio indikator, yaitu: Current Ratio, 

Debt to Equity, Leverage Ratio, 

Gross Profit Margin, Operating 

Profit Margin, Net Profit Margin, 

Inventory Turnover, Total Asset 

Turnover, ROI, ROE. 

 

Hubungan Kualitas Laba Dengan 

Kinerja Pasar 

Perusahaan yang memiliki 

kemampuan untuk meningkatkan 

laba cenderung harga sahamnya juga 

akan meningkatkan atau karena jika 

perusahaan memperoleh laba yang 

semaskin besar, maka secara teoritis 

perusahaan akan mampu 

membagikan dividen yang semakin 

besar dan akan berpengaruh secara 

positif terhadap return saham 

(Husnan dan Pudjastuti, 1998). 

Kinerja pasar perusahaan digunakan 

perusahaan sebagai suatu ukuran 

untuk memberikan gambaran bagi 

pihak eksternal (stakehoder atau 

calon investor) terhadap kondisi 

perusahaan tersebeut. 

Dari informasi yang dikeluarkan 

perusahaan untuk para investor, hal 

tersebut bisa digunakan investor 

dalam melakukan keputusan 

berinvestasi. Apabila laba 

perusahaan itu bekualitas dalam 

artian mengalami pertumbuhan di 

setiap periodenya dan dapat 

mencerminkan laba itu sendiri 

sehingga ada tingkat kesinambungan 

antar laba per periode, maka kinerja 

pasar perusahaan tersebut diharapkan 

dapat memberi sinyal positif bagi 

investor. 

 

Hubungan Kualitas Laba Dengan 

Kinerja Keuangan 

Kinerja perusahaan dapat 

ditunjukkan oleh pengelola 

perusahaan dengan laporan keuangan 

yang menjadi salah satu tanggung 

jawab dari hasil  yang diberikan 

dalam semua aktifitas perusahaan. 

Laporan keuangan yang diterbitkan 

oleh suatu perusahaan menyajikan 

informasi yang digunakan oleh 

beberapa pihak dalam mengambil 

keputusan sesuai dengan kepentingan 

masing-masing, khususnya informasi 

laba yang mencerminkan kinerja 

perusahaan yang terdapat dalam 

laporan laba rugi menjadi fokus 

perhatian bagi para penggunanya. 

Hubungan kualitas laba dan kinerja 

keuangan terdapat pada teori sinyal. 

Hubungan kualitas laba dan 

kinerja keuangan terdapat pada teori 

sinyal. Teori sinyal mengemukakan 

bagaimana perusahaan dalam 

mempublikasikan laporan keuangan. 

Dari laporan keuangan kita dapat 

melihat bagaiman konsistensi 

perusahaan dalam menghasilkan laba 

perusahaan yang menjadi 

kompensasi bagi para pemilik 

perusahaan. 

Semakin kualitas laba baik 

dalam artian saling 

berkesinambungan untuk setiap 

periodenya makan semakin baik pula 
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Kualitas
laba

Kinerja
pasar

Kinerja
keuangan

Persistensi
laba

Prediktabilitas
laba

Dividend Yield

Dividend Payout

PBV

PER

Current Ratio

Debt to Equity

Leverage Ratio

Gross Profit Margin

Operating Profit 

Net Profit Margin

Inventory Turnover

Total Asset Turnover

ROI

ROE

H1

H2

kinerja perusahaan tersebut. Berikut 

gambaran rerangka pikir dalam 

penelitian ini: 

Gambar 1 

Rerangka Pikir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan penjelasan latar 

belakang dan rumusan masalah 

tersebut dapat disusun hipotesa 

penelitian sebagai berikut: 

H1 : ada pengaruh kualitas 

laba terhadap kinerja pasar 

perusahaan perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI 

H2 : ada pengaruh kualitas 

laba terhadap kinerja keuangan 

perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di BEI 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan 

penelitian deduktif, yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk menguji 

hipotesis melalui validasi teori pada 

keadaan tertentu. Dan penelitian ini 

merupakan event study di mana 

variabel-variabel yang akan diteliti 

sudah jelas. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder. 

Identifikasi Variabel 

Variabel bebas (Independent) 

 Kualitas laba. 

Variabel terikat (Dependent) 

 Kinerja pasar  

 Kinerja keuangan 

 

Definisi Operasional dan 

Pengukuran Variabel 

Penelitian ini mengunnakan 

model reflektif, dimana salah satu 

indikator dapar mewakili variabel 

yang diuji, apabila salah satu 

indikator dihilangkanpun itu tidak 

akan berdampak apa-apa dengan 

variabel (konstruk). 

Kualitas Laba 

Penelitian ini definisi kulitas 

laba mengacu pada Lipe (1990) yang 

menjelaskan bahwa kualitas laba 

menggunakan koefisien regresi dari 

regresi antara laba akuntansi perioda 

sekarang dengan perioda yang akan 

daatang sebagai proksi persistensi 

laba akuntansi. Adapun dua 

pendekatan kualitas laba yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

persistensi dan prediktabilitas laba. 

1. Persistensis Laba 

Persistensi laba merupakan 

kemampuan laba yang dijadikan 

indikator laba periode mendatang 

(future earnings) yang dihasilkan 

oleh perusahaan secara berulang-

ulang (repetitive) dalam jangka 

panjang (sustainable), dimana 

semakin tinggi pengaruhnya maka 

ada kesimbungan antara laba tahun 

lalu dengan laba tahun sekarang. 

Kualitas laba persistensi juga 

merupakan kemampuan laba untuk 

menjelaskan atau mempengaruhi 

laba perusahaan itu sendiri. 

EPSt = c + bEPSt-1 + e 
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Dari persamaan tersebut 

persistensis laba dapat dilihat dari 

nilai b (koefisien regresi). Semakin 

mendekati angka nilai 1 nilai 

koefisien regresi mencerminkan laba 

tahun lalu semakin besar juga dalam 

mempengaruhi laba tahun sekarang, 

sehingga laba yang dihasilkan 

berkualitas, dan sebaliknya. 

2. Prediktabilitas Laba 

Prediktabilitas laba merupakan 

kemampuan laba untuk memprediksi 

dirinya sendiri, variabel 

prediktabilitas  merupakan  laba 

akuntansi  yang  diukur dengan 

menggunakan variansi goncangan 

laba akuntansi  (variance of earnings 

shock)  dari laba akuntansi selama 

runtut waktu tertentu (Lipe, 1990). 

Pengukuran prediktabilitas laba 

biasa dilihat dengan menggunakan 

akar varians error (     ) turunan 

dari persamaan persistensi. Nilai e 

mencerminkan kualitas laba karena 

nilai error merupakan tingkat 

prediksi variabel dependen (EPSt) 

dan variabel independen (EPSt-1). 

Kemudian nilai e (error) 

mengggambarkan prediktabilitas 

laba, dimana semakin besar nilai 

error semakin jelek kualitas laba, dan 

sebaliknya. 

 

Kinerja Pasar 

Meiza (2011) mengatakan 

bahwa kinerja pasar merupakan suatu 

ukuran kinerja perusahaan yang 

diukur dari tingkat pengembalian 

investasi (return) jangka panjang 

perusahaan atau return saham. 

Perumusan model untuk menguji 

hipotesis adalah: 

KP = c + bKL + e 

Kinerja pasar diukur dengan 

empat indikator, yaitu: Price Earning 

Ratio (PER), Price To Book Value 

(PBV), Dividend Payout Ratio, dan 

Dividend Yield Ratio. 

1. Price Earning Ratio (PER) 

PER adalah rasio yang 

membandingkan antara harga pasar 

per lembar saham biasa yang beredar 

dengan laba per lembar saham. 

    
                                  

                     
 

 

2. Price to Book Value (PBV) 

PBV dapat diketahui dengan 

menilai harga saham penutupan pada 

akhir periode dibagi jumalh lembar 

saham (ICMD, 2012). 

 

 

 

 

3. Dividend Payout Ratio  

DPR adalah sebuah parameter 

untuk mengukur besaran dividen 

yang akan dibagikan ke pemegang  

 

 

 

4. Dividend Yield Ratio 

Dividend Yield merupakan 

tingkat pengembalian dalam bentuk 

dividen atas investasi yang 

ditanamkan. 

 

 

 

Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan adalah prestasi 

kerja yang telah dicapai oleh 

perusahaan dalam suatu periode 

tertentu dang tertuang pada laporan 

keuangan perusahaan yang 

bersangkutan (Munawir, 2002). 

Kinerja keuangan adalah kinerja 

keuangan merefleksikan kinerja 

fundamental perusahaan. Perumusan 

model untuk menguji hipotesis 

adalah: 

KK = c + bKL + e 
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Kinerja pasar diukur dengan 

sepuluh indikator, yaitu: Current 

Ratio, Debt to Equity, Leverage 

Ratio, Gross Profit Margin, 

Operating Profit Margin, Net Profit 

Margin (NPM), Inventory Turnover, 

Total Asset Turnover, (Return on 

Investment) ROI, dan ROE. 

1. Current Ratio 

CR ini menunjukkan tingkat 

keamanan kreditor jangka pendek, 

atau kemampuan perusahaan untuk 

membayar hutang-hutang tersebut. 

              
             

                   
 

 

2. Debt to Equity 

DER merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur tingkat 

leverage (penggunaan hutang) 

terhadap total shareholders’ equity 

yang dimiliki perusahaan. 

    
            

             
 

 

3. Leverage Ratio 

Leverage ratio adalah total 

hutang dibagi dengan total aset 

(ICMD, 2012). 

         
           

            
 

 

4. Gross Profit Margin 

Rasio ini menggambarkan laba 

kotor yang dapat dicapai dari jumlah 

penjualan. 

    
          

                
 

 

5. Operating Profit Margin 

OPM menunjukkan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan. 

     
          

                
 

 

6. Net Profit Margin 

NPM menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan bersih setelah dipotong 

pajak. 

     
                         

         
 

 

7. Inventory Turnover 

Inventory Turnover menunjukkan 

bahwa rasio yang mengukur berapa 

kali dana yang ditanam dalam 

sediaan itu berputar dalam satu 

periode. 

    
                     

                        
 

 

8. Total Asset Turnover 

Total assets turnover merupakan 

rasio yang digunakan untuk 

mengukur perputaran semua aktiva 

yang dimiliki perusahaan dan 

mengukur berapa jumlah penjualan 

yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva 

(Kasmir, 2008:185) 

     
                

                        
 

9. ROI 

ROI menunjukkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba dari 

aktiva yang dipergunakan (Munawir, 

2004). 

      
                         

          
 

 

10. ROE 

ROE merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur 

keberhasilan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bagi para 

pemegang saham. 

      
                         

           
 

 

Populasi Sampel Dan Tekhnik 

Pengambilan Sampel 

Populasi pada penelitian ini 

meliputi perusahaan non manufaktur, 

sedangkan sampel adalah perusahaan 

pertambangan yang tercatat di Bursa 



 
 

8 

 

Efek Indonesia selama periode 2005 

– 2011. 

Adapun prosedur pemilihan 

sampel dalam penelitian ini 

ditentukan dengan metode purposive 

sampling dengan kriteria yang telah 

ditentukan peneliti yaitu: 

1. Data perusahaan yang 

terdaftar di BEI yang 

termasuk listing diperoleh 

dari IDX 

2. Perusahaan yang aktif 

melakukan transaksi di 

Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2005 – 2011. 

3. Perusahaan sampel 

mempunyai laporan 

keuangan yang berakhir 31 

Desember. 

 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

Sumber data untuk penelitian ini 

adalah data sekunder yang diperoleh 

dari Bursa Efek Indonesia ) dan 

informasi dalam ICMD. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah data kuantitatif . Analisis 

deskriftif dan analisis stastik 

penelitian menggunkana software 

SPSS 11.5, serta pengujian variabel 

dengan indikatornya menggunakan 

software smartPLS. 

Analisis deskriptif merupakan 

analisis yang memberikan gambaran 

atau deskripsi suatu data yang dilihat 

dari nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, range, kurtosis  dan 

skewness  (kemiringan distribusi). 

(Imam, 2011:19). 

Kualitas laba sebagai variabel 

independent dengan indikator 

pengukuran persistensi dan 

prediktabilitas, sedangkan kinerja 

pasar dan kinerja keuangan sebagai 

variabel dependen. 

 

Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini menggunakan alat uji 

smartPLS. Penelitian ini 

mengunnakan model reflektif, 

dimana salah satu indikator dapar 

mewakili variabel yang diuji, apabila 

salah satu indikator dihilangkanpun 

itu tidak akan berdampak apa-apa 

dengan variabel (konstruk). 

Berikut penjelasan analisis 

model pengukuran hipotesis yang 

terdiri dari model pengukuran outer 

model dan inner model. 

1. Uji Outer Model 

Pengukuran outer model dalam 

penelitian ini mengukur antara 

variabel laten (kualitas laba, kinerja 

pasar dan kinerja keuangan) dengan 

indikator. Pertama, model 

pengukuran outer model mengukur 

validitas yang dapat dilihat pada 

convergent validity, dimana ukuran 

refleksi individual tinggi jika 

berkorelasi 0.5 dari kontruk yang 

diinginkan. Kedua, model 

pengukuran indikator sari 

discriminant validity yang dapat 

dilihat dari croosloading atau 

membandingkan nilai square root of 

average variance extracted (AVE). 

Ketiga, pengukuran composite 

reability yang dilihat dari cronbach’s 

Alpha. 

 

Hasil Pengukuran Analisis 

Convergent Validity (Validitas 

Konvergen) 

Imam (2011) menyatakan bahwa 

Convergent Validity dari model 

pengukuran dengan refleksi indikator 

dinilai berdasarkan korelasi antara 

item score/component score dengan 
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construct score yang dihitung dengan 

PLS. Dalam pengukuran tingkat 

korelasi convergent validity indikator 

individu dianggap relaible (dapat 

diterima) apabila lebih dari 0.70. 

Namun, demikian pada riset tahap 

pengembangan skala, loading 0.50 

sampai 0.60 masih dapat diterima 

(Imam,2011:40). 

Berikut hasil  pengujian outer 

model yang di dapat dari olahan data 

menggunakan smartPLS: 

Tabel 1 

Outer Loadings (Weights or 

Loadings) 
 kinerja 

keuangan 

kinerja 

pasar 

kualitas 

laba 

ATOT1 0,586761   

CRT1 0,034476   

DERT1 -0,694212   

DIVPT1  0,578606  

DIVYT1  0,957650  

GPMT1 -0,247482   

ITOT1 -0,095562   

LEVT1 -0,835918   

NPMT1 0,460763   

OPMT1 0,336187   

PBVT1  0,127832  

PERSISTE   0,672593 

PERT1  0,030523  

PREDIKTA   0,760378 

ROET1 0,527198   

ROIT1 0,846126   

Dari tabel outer loading diatas, 

terdapat kesimpulan nilai korelasi 

dari masing - masing indikator 

terhadap variabel latennya. Nilai 

ATOT pada kinerja keuangan 

sebesar 0.586761. Nilai CR pada 

kinerja keuangan sebesar 0.034476. 

Nilai indicator DER pada kinerja 

keuangan sebesar -0.694212, dan 

seterusnya. Setelah mengetahui hasil 

olahan tersebut, nilai korelasi yang 

menunjukkan skala loading dibawah 

atau kurang dari 0.50 diindikasikan 

tidak signifikan atau tidak dapat 

diterima (unrealiable), sehingga 

inidikator tersebut harus dihapus. 

 

Hasil Pengukuran Analisis 

Discriminant validity (Validitas 

Diskriminan) 
Model pengukuran refleksi 

indikator Discriminant validity dapat 

dilihat dari konstruk pengukuran 

crossloading. Imam (2011) 

menyatakan jika korelasi konstruk 

dengan item pengukuran lebih besar 

daripada ukuran konstruk lainnya, 

maka hal menunjukkan bahwa 

konstruk laten memprediksi ukuran 

pada blok mereka lebih baik daripada 

ukuran pada blok lainnya. Metode 

lain untuk menilai discriminant 

validity adalah membandingkan nilai 

square root of average variance 

extracted (AVE) setiap konstruk 

dengan korelasi antara konstruk 

dengan konstruk lainnya dalam 

model (Imam, 2011:25). Fornell dan 

Larcker (1981) dalam Imam (2011) 

menyatakan jika nilai kuadrat AVE 

setiap konstruk lebih besar daripada 

nilai korelasi antara konstruk dengan 

konstruk lainnya dalam model, maka 

dikatakan memiliki discriminant 

validity yang baik. Berikut 

outputnya: 

Tabel 2 

Latent Variabel Correlations 
  kinerja 

keuangan 

kinerja 

pasar 

kualitas 

laba 

kinerja 

keuangan 

1,000000     

kinerja 

pasar 

0,386678 1,000000   

kualitas 

laba 

0,457150 0,262566 1,000000 

 

Tabel 3 

AVE dan akar AVE 
  AVE AVE 

kinerja keuangan 0,291574 0.539976 

kinerja pasar 0,317288 0.563283 

kualitas laba 0,515278 0.717829 
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Dari tabel 3, dapat disimpulkan 

nilai AVE konstruk kualitas laba 

lebih dari 0.50, kecuali konstruk 

kinerja keuangan yang menunjukkan 

nilai 0.291574 dan konstruk kinerja 

pasar senilai 0.317288. Jadi, 

konstruk yang memenuhi kriteria 

disriminant vaidity adalah konstruk 

kualitas laba. 

 

Hasil Pengukuran Analisis 

Composite Reability 

Uji reabilitas konstruk yang 

diukur dengan dua kriteria yaitu 

composite reability dan cronbach 

alpha (Imam: 2011). Dan konstruk 

reliable (dapat diterima) apabila 

diatas 0.70. Berikut outputnya: 

Tabel 4 

Composite Reliability 
  Composite Reliability 

kinerja keuangan 0,106381 

kinerja pasar 0,512571 

kualitas laba 0,679294 

 

Tabel 5 

Cronbach Alpha 
  Cronbachs Alpha 

kinerja keuangan 0,013522 

kinerja pasar 0,423027 

kualitas laba 0,059759 

Data dari tabel 4.25, 

menunjukkan bahwa tidak ada 

konstruk yang dapat memenuhi 

kriteria reliable, karena kurang dari 

kriteria 0.70. Adapun dari tabel 4.26, 

tidak juga ada satupun konstruk yang 

menunjukkan nilai diatas 0.70 yang 

merupakan kriteria dari composite 

reliability dan cronbach alpha. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa semua 

konstruk tidak memiliki reabilitas 

yang baik. 

 

2. Uji Inner Model 

Inner model yang kadang dsebut 

juga dengan (inner relation, 

structural model dan subtantive 

theory)  menggambarkan hubungan 

antar variabel laten berdasarkan 

substantive theory (Imam, 2011:23).  

Berikut adalah pengujian outer 

model yang melihat dari R-square 

yang merupakan uji goodness-fit 

model. 

Tabel 6 

R Square 
 R Square 

kinerja keuangan 0,208986 

kinerja pasar 0,068941 

kualitas laba  

Dari tabel 6, dapat ditarik 

kesimpulan pengaruh kualitas laba 

terhadap kinerja keuangan 

memberikan nilai R-square sebesar 

0.208986 yang dapat 

diinterpresentasikan bahwa 

variabilitas konstruk kinerja 

keuangan yang dapat dijelaskan oleh 

variabilitas konstruk kualitas laba 

sebesar 20.9% sedangakan 79.1% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar 

yang diteliti. Dan juga, pengaruh 

kualitas laba terhadap kinerja pasar 

memberikan nilai R-square sebesar 

0.068941 yang dapat 

diinterpresentasikan bahwa 

variabilitas konstruk kinerja pasar 

yang dapat dijelaskan oleh 

variabilitas konstruk kualitas laba 

sebesar 6.89% sedangakan 93.11% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar 

yang diteliti. 

 

Hasil Pengujian Hubungan Antar 

Variabel 

Setelah dilakukan analisis 

terhadap permasalahan dan hipotesis 

yang diajukan, dimana analisis ini 

terdiri dari dari analisis deskriptif, 

pengujian hipotesis melalui inner 

model dan outer model. Kemudian, 

melihat signikansi pengaruh kualitas 

laba terhadap kinerja keuangan dan 
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kinerja pasar dengan melihat nilai t 

statistik: 

Tabel 7 

Path Coefficients (Mean, STDEV, 

T-Values) 
  Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

T Statistics 

(|O/STER

R|) 

KL->KK 0,413984 0,445699 4,504241 

KL ->KP 0,266993 0,300816 2,358049 

Dari tabel 7, dapat dilihat 

pengaruh kualitas laba dengan 

kinerja keuangan dengan ditunjukkan 

nilai t-statistik sebesar 4.504241 (t 

tabel sigifikansi 5% = 1.96), dengan 

nilai original sample 0.413984 yang 

berarti terdapat pengaruh positif. 

Dengan demikian hipotesis yang 

dapat disimpulkan adalah ‘kualitas 

laba berpengaruh terhadap kinerja 

keuagan’ diterima. 

Dan juga pengaruh kualitas laba 

dengan kinerja pasar dengan 

ditunjukkan nilai t-statistik sebesar 

2.358049 (t tabel sigifikansi 5% = 

1.96), dengan nilai original sample 

0.266993 yang berarti terdapat 

pengaruh positif. Dengan demikian 

hipotesis yang dapat disimpulkan 

adalah ‘kualitas laba berpengaruh 

terhadap kinerja pasar’ diterima. 

Berdasarkan hasil analisis data, 

kesimpulan pada penelitian ini 

adalah: 

 Variabel kualitas laba 

secara statistik mempunyai 

pengaruh signifikan 

terhadap kinerja pasar. Hal 

tersebut dapat dilihat dari 

nilai t-statistik kualitas laba 

terhadap kinerja pasar sebesar 

2.358, yang mana nilai 

tersebut memenuhi nilai 

realibilitas (hasil uji > 1.96). 

 Variabel kualitas laba 

secara statistik mempunyai 

pengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan. 
Hal tersebut dapat dilihat dari 

nilai t-statistik kualitas laba 

terhadap kinerja keuangan 

sebesar 4.504, yang mana 

niali tersebut memenuhi nilai 

realibilitas (hasil uji > 1.96). 

Secara teoritis, berdasarkan teori 

signalling dengan perusahaan 

memberikan sinyal positif bagi pihak 

eksternal lewat pemublikasian 

laporan keuangan. Dan dengan hasil 

tersebut bisa mengindikasikan bahwa 

teori sinyal mendukung dalam 

perusahaan untuk mengukur kinerja 

kualitas laba. Teori ini 

menghubungkan bahwa jika 

perusahaan memiliki kemampuan 

untuk meningkatkan labanya maka 

harga sahamnya cenderung 

meningkat sehingga dalam hal 

pembagian devidennya semakin 

besar pula, dan hal ini akan 

berpengaruh positif terhadap 

investor. 

 

KESIMPULAN, 

KETERBATASAN DAN SARAN 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh kualitas laba 

dengan menggunakan dua 

pendekatan yaitu persistensi laba dan 

prediktabilitas laba terhadap kinerja 

pasar dan kinerja keuangan pada 

perusahaan non-manufaktur sektor 

pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Penelitian ini menggunakan data 

sampel dari laporan keuangan 

perusahaan go publik pada tahun 

2005-2010. Jumlah sampel awal 

pada perusahaan pertambangan 

sebanyak 114 sampel perusahaan. 

Terjadi seleksi perusahaan dengan 

informasi data yang dibutuhkan 
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dalam penelitian ini menjadi jumlah 

sampel keseluruhan selama kurun 

waktu 6 tahun sebanyak 58 sampel 

perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

Pengujian analisis deskriptif 

pada penelitian ini menggunakan uji 

outer model dan inner model. 

Pengujian outer model dilakukan 

untuk menguji antar varibel dan 

indikator pengukurnya, dalam 

penelitian ini variabel kualitas laba 

dipengaruhi oleh indikator 

persistensi laba dan prediktabilitas 

laba. Untuk variabel kinerja pasar 

dipengaruhi oleh dividend payout 

dan dividend yield. Sedangkan untuk 

variabel kinerja keuangan 

dipengaruhi oleh assets turnover, 

return on equity dan  return on 

investment. Pada pengujian outer 

model ini dimana nilai outer 

loadings yang indikatornya memiliki 

nilai diatas 0.50 berarti memiliki 

keterkaitan terhadap variabel dan 

dinyatakan valid (reliable). 

Pengujian inner model dilakukan 

untuk menguji antar variabel 

independen (kualitas laba) dan 

dependen (kinerja pasar dan kinerja 

keuangan).  

Berdasarkan nilai R-square 

sebesar 0.208986 yang dapat 

diinterpresentasikan bahwa 

variabilitas konstruk kinerja 

keuangan yang dapat dijelaskan oleh 

variabilitas konstruk kualitas laba 

sebesar 20.9% sedangakan 79.1% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar 

yang diteliti. Untuk pengaruh 

kualitas laba terhadap kinerja pasar 

memberikan nilai R-square sebesar 

0.068941 yang dapat 

diinterpresentasikan bahwa 

variabilitas konstruk kinerja pasar 

yang dapat dijelaskan oleh 

variabilitas konstruk kualitas laba 

sebesar 6.89% sedangakan 93.11% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar 

yang diteliti. 

 

Adapun keterbatasan dalam 

penelitian ini yang diharaokan bisa 

digunakan evaluasi dan lebih 

mempermudah pada penelitian 

berikutnya, keterbatasan tersebut 

adalah: 

1. Penelitian hanya 

memfokuskan pengukuran 

kualitas laba dengan persistensi 

laba dan prediktabilitas laba, 

sehingga untuk penelitian yang 

akan datang sebaiknya melakukan 

pengukuran kualitas laba yang 

lain seperti persistensi, 

prediktabilitas, variabilitas, 

smoothness, akrual abnormal, dan 

kualitas akrual. 

2. Penelitian ini memakai 

sampel pada perusahaan 

pertambangan di Indonesia, 

diharapkan pada penelitian yang 

akan datang dapat dilakukan 

penelitian dengan sampel 

perusahaan manufaktur yang 

dapat diperoleh gambaran yang 

lebih luas terkait dengan kualitas 

laba.  
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