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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teoritis 

1. Teori Keagenan (Agency theory) 

       Teori keagenan dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) 

yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan kerja antara pemilik 

(principal) dan manajemen (agent). Hubungan tersebut dinamakan 

hubungan agensi dimana principal memberikan mandat kepada agent 

untuk mengelola perusahaan. Adanya pemisahan tugas antara 

kepemilikan dengan pengelolaan yang dilakukan oleh manajer terjadi 

karena pemilik modal mendelegasikan kewenangan dan pengambilan 

keputusan kepada manajer untuk mengelola sejumlah dananya. 

       Teori keagenan menurut Anthony & Govindarajan (2012:269) 

adalah hubungan atau kontrak antara principal sebagai pemilik dan agen 

sebagai pihak manajemen. Teori ini menyatakan bahwa antara pemilik 

dan manajemen dan mempunyai kepentingan yang berbeda. Principal 

atau pemilik menginginkan perusahaan dapat terus berjalan (going 

concern) serta mendapatkan return yang sebesar-besarnya atas investasi 

yang dilakukan. Sedangkan manajemen menginginkan kompensasi yang 

tinggi atas kinerjanya. Informasi yang dimiliki manajemen selaku
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pengelola lebih banyak daripada principal. Sehingga menimbulkan 

asimetri informasi. 

       Konflik keagenan menyebabkan manajemen melaporkan laba secara 

oportunis dan melakukan praktek akuntansi yang berorientasi pada laba 

untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Apabila hal tersebut 

terjadi maka akan berakibat pada rendahnya kualitas laba yang 

dihasilkan, karena laba disajikan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan 

yang sebenarnya. Rendahnya kualitas laba menyebabkan pihak pengguna 

laporan keuangan tidak dapat mengambil keputusan secara tepat. 

2. Teori Signaling 

       Signaling theory pertama kali dicetuskan oleh Bhattacharya pada 

tahun 1979. Menurut Scott (2012:475) menyatakan bahwa manajemen 

perusahaan yang memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaan 

akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon 

investor dimana perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui 

pelaporannya dengan mengirimkan sinyal melalui laporan tahunannya. 

Signaling theory menjelaskan tentang bagaimana seharusnya suatu 

perusahaan memberi sinyal kepada pengguna laporan keuangan. 

Manajemen yang memberi laporan keuangan, diharapkan memberi sinyal 

tentang prospek perusahaan kepada pemegang saham. Laporan laba yang 

memberi sinyal baik merupakan laba yang pertumbuhannya stabil (Yoga 

dan Tresno, 2014). 
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       Kualitas laba perusahaan dapat ditingkatkan dengan cara mengurangi 

asimetri informasi. Salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi 

adalah dengan memberikan sinyal kepada pihak luar. Sinyal-sinyal 

tersebut dapat berupa informasi keuangan yang positif dan dapat 

dipercaya. Sehingga akan mengurangi ketidakpastian prospek perusahaan 

dan dapat meningkatkan kredibilitas dan kesuksesan perusahaan. 

Sehingga kondisi perusahaan yang baik, akan mendorong manajemen 

melaporkan keuangan sesuai kondisi sesungguhnya. Hal tersebut untuk 

memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan mengenai 

prospek perusahaan yang baik di masa depan. Sehingga selain dapat 

mengurangi asimetri informasi juga dapat menarik investor serta 

pengguna laporan keuangan lainnya untuk keperluan pengambilan 

keputusan yang tepat. 

3. Laba 

       Laba disebut juga pendapatan bersih atau net earnings. Menurut 

Horngren dkk (2015:98), laba bersih merupakan laba operasi ditambah 

dengan pendapatan non-operasi (seperti pendapatan bunga) dikurangi 

dengan biaya non-operasi (seperti biaya bunga) dikurangi dengan pajak 

penghasilan. Sedangkan menurut Wahlen, dkk (2015:250), laba atau laba 

bersih merupakan laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, biaya riset, 

dan biaya pengembangan. Laba merupakan perbedaan antara pendapatan 

yang direalisasikan yang berasal dari transaksi suatu periode dan 

berhubungan dengan biaya historis. Dalam metode historical cost (biaya 
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historis) laba diukur berdasarkan selisih aktiva bersih awal dan akhir 

periode yang masing-masing diukur dengan biaya historis, sehingga 

hasilnya akan sama dengan laba yang dihitung sebagai selisih pendapatan 

dan biaya. Laba adalah keuntungan perusahaan selama satu periode. Laba 

merupakan selisih antara jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah 

beban atau biaya yang dibebankan perusahaan. 

       Sehingga dapat disimpukan bahwa laba akuntansi adalah hasil dari 

kegiatan penjualan barang atau jasa dan aktivitas perusahaan uang 

mengalami keuntungan riil yang diperbandingkan dengan biaya-biaya 

yang ada di perusahaan untuk menjalankan aktivitas tersebut. 

4. Kualitas Laba 

       Menurut Wahlen, dkk (2015:422) kualitas laba merupakan laba yang 

dapat digunakan untuk melakukan penilaian yang akurat terhadap kinerja 

saat ini dan dapat digunakan sebagai landasan untuk memprediksi kinerja 

masa depan. Selain itu laba yang berkualitas merupakan laba yang 

disajikan berdasarkan neraca yang memungkinkan penilaian akurat 

terhadap resiko utama seperti likuiditas, fleksibilitas keuangan dan 

solvabilitas. 

      Kualitas laba merupakan konsep yang multidimensi yang 

menimbulkan pengertian berbeda dari berbagai sudut pandang. Laba 

perusahaan dikatakan berkualitas jika mengandung informasi yang 

berkualitas dan sedikit atau tidak mengandung gangguan persepsian 

(perceived noise). Laba yang berkualitas juga dapat mencerminkan 



18 

 

 

 

kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Menurut Givoly dan Hayn 

(2000), gangguan persepsian dalam laba akuntansi disebabkan oleh 

peristiwa transitori atau penerapan konsep akrual dalam akuntansi. 

Sehingga yang dimaksud dengan gangguan persepsian adalah meliputi 

manipulasi akun-akun akrual dengan menganut standar yang dapat 

menurunkan atau menaikkan akun-akun akrual tersebut sehingga dapat 

mempengaruhi pelaporan laba perusahaan. 

       Schipper dan Vincent (2003) mengelompokkan konstruk kualitas 

laba dan pengukurannya berdasarkan cara menentukan kualitas laba, 

yaitu: 

a. Kualitas laba berdasarkan sifat runtun-waktu laba, meliputi: 

1) Persistensi: yaitu laba yang mempunyai sifat berkelanjutan, 

permanen, dan tidak bersifat transitori. 

2) Prediktibilitas: laba yang berkualitas yaitu laba yang dapat 

digunakan untuk memprediksi laba masa depan. 

3) Variabilitas: laba yang berkualitas adalah laba yang mempunyai 

variabilitas relatif rendah atau laba yang smooth. 

b. Kualitas laba berdasarkan pada hubungan laba-kas-akrual yang 

diukur dengan menggunakan: 

1) Rasio kas operasi dengan laba: ditunjukkan dengan kedekatan 

laba dengan arus kas operasi. Laba yang semakin dekat dengan 

arus kas operasi, mengindikasikan laba tersebut semakin 

berkualitas. 
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2) Perubahan total akrual: semakin kecil perubahan total akrual, 

maka laba semakin berkualitas. 

3) Discretionary accruals: semakin kecil discretionary accruals 

menunjukkan laba yang semakin berkualitas. 

4) Estimasi hubungan akrual-kas: semakin erat hubungan antara 

akrual dengan aliran kas maka laba akan semakin berkualitas. 

c. Kualitas laba berdasarkan Konsep Kualitatif Kerangka Konseptual 

dalam FASB, laba yang berkualitas adalah laba yang memiliki 

manfaat dalam pengambilan keputusan. Yaitu laba yang mempunyai 

karakteristik: relevansi, reliabilitas dan komparabilitas. Untuk 

mengukur masing-masing kriteria kualitas tersebut secara terpisah 

sulit atau tidak dapat dilakukan. 

d. Berdasarkan keputusan implementasi, meliputi dua pendekatan 

yaitu: 

a) Kualitas laba berhubungan negatif dengan adanya banyak 

pertimbangan, estimasi serta prediksi dalam penyusunan laporan 

keuangan. 

b) Kualitas laba berhubungan negatif dengan besarnya keuntungan 

yang diambil oleh pihak manajemen untuk melakukan 

penyimpangan dari standar/manajemen laba. Manajemen laba 

yang besar mengindikasikan kualitas laba yang rendah, 

begitupun sebaliknya. 
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       Menurut Darsono dan Ashari (2010:73), salah satu ciri yang 

menentukan kualitas laba, adalah hubungan antara laba akuntansi 

dengan arus kas. Semakin tinggi hubungan atau semakin rendah selisih 

antara arus kas dengan laba perusahaan, maka kualitas laba semakin 

tinggi. Hal tersebut disebabkan karena semakin banyak transaksi 

pendapatan dan biaya yang merupakan transaksi kas (cash basis) dan 

bukan merupakan akrual, maka semakin objektif pengakuan pendapatan 

dan biaya dalam laporan laba rugi. Oleh karena itu, kualitas laba yang 

tinggi dapat direalisasikan kedalam kas. 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba 

a. Leverage 

Menurut Brigham dan Houston (2010:140), leverage adalah rasio 

yang mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan 

melalui utang (financial leverage). Rasio ini menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban 

finansialnya apabila perusahaan sedang dilikuidasi. Sehingga leverage 

merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya, 

baik jangka panjang maupun jangka pendek. 

Leverage merupakan variabel yang digunakan untuk mengetahui 

berapa besarnya aset yang dibiayai dengan menggunakan hutang yang 

dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang banyak menggunakan 

hutang untuk membiayai asetnya, maka perusahaan tersebut 

mempunyai tingkat leverage yang tinggi. Sedangkan perusahaan yang 
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lebih banyak menggunakan modal sendiri untuk membiayai asetnya 

maka tingkat leverage perusahaan tersebut rendah. Pembiayaan 

dengan utang atau leverage keuangan memiliki tiga implikasi penting 

yaitu:1) Memperoleh dana melalui utang menyebabkan pemegang 

saham dapat mempertahankan pengendalian atas perusahaan dengan 

investasi terbatas. 2) Kreditur melihat ekuitas atau dana yang disetor 

pemilik untuk memberikan margin penganggaran, sehingga apabila 

pemegang saham hanya memberi sebagian kecil dari total pembiayaan 

maka risiko perusahaan sebagian besar ada pada kreditur. 3) Jika 

perusahaan memperoleh pengembalian yang lebih besar atas investasi 

yang dibiayai dengan dan pinjaman dibanding pembayaran bunga, 

maka pengembalian atas modal pemilik akan lebih besar. 

b. Likuiditas 

Likuiditas menurut Wahlen, dkk (2015:355) adalah kemampuan aset 

lain perusahaan  untuk dikonversi menjadi kas guna memenuhi hutang 

jangka pendeknya yang sudah jatuh tempo. Rasio likuiditas saat ini 

menunjukkan besarnya aset lancar yang tersedia untuk melunasi 

kewajiban yang akan jatuh tempo. Rasio yang kecil menunjukkan 

bahwa aset lancar perusahaan tidak cukup untuk membayar kewajiban 

jangka pendek. Untuk menjaga kestabilan perusahaan, penting bagi 

perusahaan untuk menjaga likuiditasnya secara fundamental. 

Perusahaan yang likuid dapat diidentifikasikan sebagai kondisi ketika 

perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang 
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jatuh tempo. Untuk menjamin semua kewajiban jangka pendek 

tersebut, perusahaan harus menjaminkan asset-asetnya yang likuid. 

Likuiditas merupakan indikator yang baik apakah perusahaan 

memiliki masalah arus kas atau tidak. 

      Brigham dan Houston (2010) mendefinisikan likuiditas sebagai 

berikut: 

Aset likuid merupakan asset yang diperdagangkan di pasar aktif 

sehingga dapat dikonversi dengan cepat menjadi kas pada harga 

pasar yang berlaku, sedangkan posisi likuiditas suatu perusahaan 

berkaitan dengan pertanyaan, apakah perusahaan mampu 

melunasi utangnya ketika utang tersebut jatuh tempo di tahun 

berikutnya. 

       Ketidakmampuan perusahaan membayar kewajibannya terutama 

jangka pendek disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: 1) 

perusahaan tidak memiliki dana. 2) perusahaan memiliki dana namun 

saat jatuh tempo, perusahaan tidak memiliki dana tunai yang cukup 

sehingga harus menuggu beberapa waktu untuk mencairkan asetnya 

seperti menagih piutang dan menjual surat berharga (Kasmir, 

2012:129). 

c. Reputasi KAP 

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan badan usaha yang telah 

mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik 

dalam memberikan jasanya (PMK Nomor: 17/PMK.01/2008). Yang 

dimaksud dengan reputasi KAP merupakan susunan yang 

merefleksikan kualitas pelayanan yang diberikan atas pemeriksaan 
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laporan keuangan (Marisatusholekha dan Budiono, 2014). KAP 

mempunyai peran penting dalam menyediakan jasa akuntan. Semakin 

besar reputasi KAP maka jasa yang diberikan juga semakin baik. KAP 

yang telah mempunyai reputasi tinggi juga mempekerjakan auditor 

yang kompeten dan berintegritas tinggi. Sehingga pengguna laporan 

keuangan serta investor akan lebih percaya dengan perusahaan yang 

laporan keuangannya diaudit oleh KAP bereputasi tinggi.  

       Reputasi KAP juga menunjukkan kemampuan auditor untuk 

bersikap lebih independen serta akan melaksanakan audit secara 

professional. Hal tersebut karena KAP bereputasi tinggi menjadi 

kurang tergantung secara ekonomi kepada klien. Selain itu klien juga 

tidak dapat mempengaruhi opini auditor. KAP bereputasi tinggi 

cenderungg tidak berkompromi atas kualitas audit, sehingga akan 

dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik daripada KAP 

bereputasi rendah. Tingginya profesionalitas serta kemampuan auditor 

yang berasal dari KAP bereputasi tinggi juga memungkinkan auditor 

untuk mendeteksi adanya kecurangan, praktik akuntansi yang tidak 

sesuai standar serta adanya abnormal accrual. Sehingga jika suatu 

perusahaan mendapatkan opini audit yang baik dari KAP bereputasi 

tinggi, dapat merefleksikan bahwa perusahaan tersebut memang 

mempunyai kinerja yang baik serta telah melakukan penyajian laporan 

keuangan secara tepat sesuai dengan kondisi perusahaan yang 

sesungguhnya. 
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       Kantor Akuntan Publik yang bereputasi tinggi cenderungan akan 

memberikan kualitas audit yang baik. Ada empat kelebihan skala 

auditor menurut Firth & Liau (1998) dalam Irsyad dan Rozmita 

(2016), yaitu: 

1) Besarnya jumlah dan ragam klien yang ditangani KAP; 

2) Banyaknya ragam jasa yang ditawarkan; 

3) Luasnya cakupan geografis, termasuk adanya afiliasi 

internasional; 

4) Banyaknya jumlah staf audit dalam suatu KAP. 

       Reputasi KAP dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

jumlah klien, yaitu dengan menggunakan pemeringkat KAP 

berdasarkan jumlah klien. Pemilihan ukuran tersebut menggunakan 

KAP yang terdaftar di BAPEPAM dengan asumsi bahwa KAP yang 

mempunyai reputasi adalah yang terdaftar di pasar modal (Luciana, 

2004). Pengukuran reputasi KAP dilakukan dengan melakukan 

pemeringkatan KAP dimana jumlah KAP dibagi menjadi tiga 

kategori. Kategori 3 menunjukkan KAP bereputasi tinggi karena 

memiliki jumlah klien terbanyak. Kategori 2 menunjukkan KAP 

bereputasi sedang dengan jumlah klien sedang. Kategori 1 

menunjukkan KAP bereputasi rendah dengan jumlah klien paling 

sedikit. 
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d. Konservatisme 

      Menurut Wahlen, dkk (2015:416), konsevatisme adalah respon 

dari seorang akuntan dan manajer ketika dihadapkan dalam kondisi 

ketidakpastian dalam mengukur dampak ekonomi dari suatu transaksi 

baik biaya maupun pendapatan. 

       Menurut Watts (2003) konservatisme merupakan prinsip kehati-

hatian dalam pelaporan keuangan. Artinya, perusahaan tidak terburu-

buru dalam mengakui dan mengukur aset dan laba serta segera 

mengakui kerugian dan hutang yang mungkin akan terjadi. Givoly & 

Hayn (2000) mendefinisikan konservatisme sebagai pengakuan awal 

untuk biaya dan rugi serta menunda pengakuan untuk pendapatan dan 

keuntungan. Berdasarkan definisi tersebut maka praktek 

konservatisme akuntansi sering memperlambat atau menunda 

pengakuan pendapatan yang mungkin terjadi, tetapi mempercepat 

pengakuan biaya yang mungkin terjadi. Penerapan prinsip 

konservatisme menyebabkan laba yang disajikan saat ini 

understatement dan laba yang disajikan pada periode-periode yang 

akan datang menjadi overstatement. 

       Prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU) memberikan 

fleksibilitas kepada manajemen dalam menentukan metode maupun 

estimasi akutansi yang digunakan. Fleksibilitas tersebut dapat 

mempengaruhi perilaku manajer dalam melakukan pencatatan 

akuntansi dan pelaporan transaksi keuangan perusahaan. Dalam 
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kondisi keragu-raguan, manajer harus menerapkan prinsip akuntansi 

yang bersifat konservatif (Anggita, 2012). Terdapat beberapa model 

yang dapat digunakan sabagai proksi konservatisme akuntansi, antara 

lain: 

1. Model Basu 1997 

Menurut Basu (1997) konservatisme diukur menggunakan 

pendekatan reaksi pasar atas informasi yang diungkapkan oleh 

perusahaan. Yaitu diukur dengan cara membentuk regresi antara 

return saham terhadap laba. 

NI= β0 + β1 NEG + β2 RET*NEG + e 

Keterangan: 

NI  :    Laba per lembar saham I tahun t 

RET  :    Return saham I tahun t 

NEG  :    Variabel dummy dimana (1) jika return negatif,    

(0) jika positif 

β1 – β2 :     Slope regresi 

β3  : Proksi konservatisme, jika positif maka 

menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan akuntansi 

konservatif. 

2. Market to Book Ratio yang mengacu pada Givoly dan Hayn 

(2000). Rasio ini merupakan nilai pasar ekuitas dengan nilai buku 

ekuitas. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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3. Negative earning response coefficient dari perubahan laba 

operasi. Dirumuskan dengan persamaan model regresi sebagai 

berikut: 

∆OIt = d0t + d1tDOIt-1 + d2t ∆ OIt-1 + (-CON3t) DOIt-1 *∆OIt-1 +e 

Keterangan : 

∆OIt : Perubahan operating income pada 

tahun t 

DOIt-1 : Variabel dummy dengan (1) jika laba 

operasi negatf dan (0) jika positif 

∆OIt-1 : Perubahan operating income pada 

tahun t-1 

DOIt-1 *∆OIt-1 : Interaksi antara perubahan operating 

income pada tahun t-1 dengan variabel 

dummy. 

-CON3t : Proksi konservatisme. Jika negatif 

menunjukkan perusahan menerapkan 

akuntansi konservatif. 

       Dalam penelitian ini, proksi yang digunakan sebagai pengukuran 

konservatisme adalah market to book ratio yang mengacu pada Givoly 

dan Hayn (2000). Rasio ini merupakan nilai pasar ekuitas dengan nilai 

buku ekuitas. Nilai rasio yang lebih besar dari satu, mengindikasikan 

penerapan akuntansi konservatif. Hal tersebut didasari pemikiran 

bahwa nilai market to book value yang lebih dari satu menunjukkan 
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bahwa perusahaan mengakui nilai buku perusahaan lebih kecil dari 

nilai pasar perusahaan. 

e. Investment Opportunity Set 

Istilah investment opportunity set (IOS) pertama kali diperkenalkan 

oleh Myers (1977). Menurut Myers (1977), perusahaan merupakan 

kombinasi antara nilai asset in place dengan pilihan investasi di masa 

depan. Sedangkan menurut Jogiyanto (2013:58), investment 

opportunity atau kesempatan investasi merupakan luasnya kesempatan 

atau peluang investasi bagi suatu perusahaan. adanya peluang 

investasi bagi perusahaan merupakan kesempatan untuk berkembang, 

tetapi perusahaan seringkali tidak dapat memanfaatkan dan 

melaksanakan kesempatan tersebut dimasa mendatang. 

       IOS merupakan dasar yang digunakan untuk menentukan 

klasifikasi pertumbuhan perusahaan di masa depan. Nilai IOS 

tergantung pada pengeluaran yang ditetapkan manajemen dimasa yang 

akan datang yang saat ini merupakan pilihan-pilihan investasi yang 

diharapkan akan menghasilkan return yang lebih besar dari biaya 

modal dan dapat menghasilkan keuntungan. Karena investment 

opportunity set terdiri dari proyek-proyek yang memberikan 

pertumbuhan bagi perusahaan maka investment opportunity set dapat 

dijadikan sebagai dasar untuk menentukan klasifikasi pertumbuhan 

perusahaan dimasa depan, apakah suatu perusahaan termasuk dalam 

klasifikasi bertumbuh atau tidak bertumbuh. Myers (1977) juga 
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berpendapat bahwa IOS merupakan nilai sekarang dan merupakan 

pilihan perusahaan untuk membuat investasi di masa depan. 

       Menurut Kallapur dan Trombley (2001), proksi investment 

opportunity set yang digunakan dalam bidang akuntansi dan keuangan 

digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu: 

1) Proksi IOS berbasis pada harga 

Yaitu proksi yang menyatakan bahwa prospek pertumbuhan 

perusahaan sebagian dinyatakan dalam harga pasar. Proksi 

berdasarkan anggapan yang menyatakan bahwa prospek 

pertumbuhan perusahaan secara parsial dinyatakan dalam harga-

harga saham, dan perusahaan yang tumbuh akan memiliki nilai 

pasar yang lebih tinggi secara relatif untuk aktiva-aktiva yang 

dimiliki (asset in place) dibandingkan perusahaan yang tidak 

tumbuh.  IOS yang berdasarkan harga akan berbentuk rasio 

sebagai ukuran aktiva yang dimiliki dan nilai pasar perusahaan. 

Proksi IOS yang merupakan proksi berbasis harga adalah: Market 

value of equity plus book value of debt, Ratio of book to market 

value of asset, Ratio of book to market value of equity, Ratio of 

replacement value of asset to market value, Ratio of depreciation 

expense to value dan Earning price ratio. 

2) Proksi IOS berbasis investasi 

Yaitu proksi yang percaya pada gagasan bahwa suatu level 

kegiatan investasi yang tinggi berkaitan secara positif dengan 
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nilai IOS suatu perusahaan. Proksi IOS yang merupakan proksi 

IOS berbasis investasi adalah: Ratio R&D expense to firm value, 

Ratio of R&D expense to total asset, Ratio of R&D expense to 

sales, Ratio of capital addition to firm value, dan Ratio of capital 

addition to asset to book value. 

3) Proksi IOS berbasis pada varian 

Yaitu proksi yang mengungkapkan bahwa suatu opsi akan 

menjadi lebih bernilai apabila menggunakan variabilitas ukuran 

untuk memperkirakan besarnya opsi yang tumbuh, seperti 

variabilitas return yang mendasari peningkatan aktiva. Proksi IOS 

yang berebasis varian adalah: VARRET (variance of total 

return), dan Market model beta. 

       Proksi yang digunakan untuk mengukur investment opportunity 

set dalam penelitian ini adalah earning price ratio (E/P ratio). Rasio 

tersebut merupakan klasifikasi dari proksi IOS berdasarkan harga. 

Penggunaan rasio E/P dalam proksi IOS karena rasio ini dapat 

menunjukkan indikator adanya aliran laba dimasa depan, sehingga 

memungkinkan perusahaan untuk tumbuh dimasa depan. 

f. Komisaris Independen 

Komisaris independen sangat diperlukan oleh perusahaan untuk 

memberdayakan dan memaksimalkan fungsi pengawasan yang 

dilakukan oleh Dewan Komisaris. Komisaris independen adalah 

anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak 
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memiliki hubungan dengan perusahaan atau tidak terafiliasi dengan 

direksi, pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris 

lainnya dan tidak terlibat dalam hubungan bisnis maupun hubungan 

lain yang dapat mempengaruhi independensinya (Monks dan Minow, 

2011:257). Keberadaan komisaris independen menjadi penting untuk 

mengurangi adanya praktek transaksi yang mengandung benturan 

kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham dan 

pengguna laporan keuangan lainya serta resiko kecurangan dalam 

penyajian laporan keuangan akan semakin berkurang. 

       Berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia, komisaris 

independen memiliki beberapa kriteria antara lain sebagai berikut: 

a) Pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajer 

maupun anggota direksi lainnya. 

b) Pihak yang memahami peraturan perundang-undangan di bidang 

Pasar Modal. 

c) Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lain yang 

terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan. 

d) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham 

pengendali dari perusahaan tercatat yang bersangkutan. 

       Adapun tanggungjawab dari komisaris independen adalah sebagai 

berikut: 

a) Mendorong adanya penerapan prinsip tata kelola yang baik (good 

corporate governance) antara lain: 
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(1) Menjamin adanya transparansi serta keterbukaan laporan 

keuangan perusahaan. 

(2) Adanya pengungkapan transaksi yang mengandung benturan 

kepentingan secara wajar. 

(3) Menjamin akuntabilitas organisasi. 

(4) Adanya perlakukan yang adil terhadap pemegang saham 

minoritas dan stakeholder lain. 

b) Komisaris independen harus proaktif dalam mengupayakan 

pengawasan serta memberi nasihat kepada direksi yaitu dengan: 

(1) Memastikan bahwa strategi bisnis yang dimiliki perusahaan 

telah efektif. 

(2) Memastikan bahwa perusahaan memiliki eksekutif, manajer-

manajer yang profesional dan lain sebagainya. 

(3) Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi dan 

sistem pengendalian yang baik. 

       Komisaris independen di perusahaan diukur dengan rasio 

komisaris independen yang merupakan proporsi jumlah komisaris 

independen dibandingkan dengan dewan komisaris. Rasio yang besar 

menunjukkan bahwa proporsi jumlah komisaris independen juga 

semakin banyak. Berdasarkan keputusan direksi PT Bursa Efek 

Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 mengatur bahwa jumlah komisaris 

independen yang harus dimiliki oleh perusahaan go public sekurang-

kurangnya adalah 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. 
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g. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan 

yang dimiliki pihak luar perusahaan seperti, institusi atau perusahaan 

yang dimiliki oleh lembaga keuangan non bank misalnya perusahaan 

asuransi, perusahaan investasi, perusahaan reksadana, perusahaan 

leasing, perusahaan dana pensiun, dan lain lain (Horne dan 

Wachowicz, 2008: 485). Kepemilikan institusional disuatu perusahaan 

memiliki wewenang lebih besar dibandingkan dengan pemegang 

saham kelompok lain untuk cenderung memilih proyek yang lebih 

beresiko dengan harapan akan memperoleh keuntungan yang tinggi. 

       Adanya pengawasan dari pihak luar dapat mengurangi masalah 

keagenan karena pemilik (principal) dari pihak luar tidak hanya 

mementingkan kepentingan untuk perusahaan, dan pengelola 

perusahaan (agent) akan berusaha mengelola perusahaan dengan apa 

yang diperintah oleh pemilik perusahaan. Kepemilikan institusional 

berfungsi untuk mengurangi insentif para manajer yang hanya 

memikirkan kepentingnnya sendiri melalui tingkat pengawasan yang 

intensif (Boediono, 2005). Tingkat kepemilikan institusional yang 

tinggi menunjukkan adanya pengawasan yang tinggi oleh investor 

institusional terhadap perusahaan. Proporsi saham yang dimiliki 

institusional pada akhir tahun diukur dalam presentase (%), yaitu 

dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki institusi dengan 

jumlah saham beredar. 
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h. Return on Asset (ROA) 

      Menurut Wahlen, dkk (2015:253) return on asset adalah rasio 

yang mengukur tingkat keberhasilan perusahaan dalam menggunakan 

aset untuk menghasilkan pendapatan yang terlepas dari pembiayaan 

atas aset tersebut. Sehingga return on asset (ROA) merupakan rasio 

yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

dengan menggunakan aset yang tersedia setelah dikurangi dengan 

biaya-biaya modal (biaya yang digunakan untuk mendanai asset). 

Menurut Sudana (2011:22), ROA menunjukkan kemampuan 

perusahaan dengan menggunakan seluruh biaya yang dimiliki untuk 

menghasilkan laba setelah pajak. Return on asset yang bernilai positif 

menunjukkan bahwa aset perusahaan yang digunakan mampu 

menghasilkan laba. Sebaliknya, jika ROA negatif maka aset yang 

digunakan perusahaan tidak dapat memberikan keuntungan bagi 

perusahaan. 

       Rasio return on asset menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah aset yang 

digunakan. Dengan mengetahui rasio ini, dapat dinilai apakah 

perusahaan telah efisien dalam memanfaatkan asetnya untuk kegiatan 

operasional perusahaan (Darsono dan Ashari, 2010:57). Semakin 

tinggi ROA maka semakin baik kinerja perusahaan dari sisi 

pengelolaan ekuitasnya. Secara umum, tidak ada informasi atau riset 

yang menyatakan pada angka berapa ROA dianggap baik. Maka salah 
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satu cara yang dapat digunakan untuk menentukan baik atau tidaknya 

ROA suatu perusahaan adalah sebagai berikut: 

a) Membandingkan ROA dengan perusahaan lain yang sejenis. 

b) Membandingkan dengan ROA sektor industri perusahaan tersebut 

bergerak. 

c) Membandingkan dengan ROA Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG). 

       Maka, ROA yang terbaik adalah yang mempunyai rasio diatas 

ROA perusahaan sejenis, ROA sektor industri sejenis dan ROA IHSG. 

Dalam penelitian ini, ROA dihitung menggunakan laba bersih dibagi 

dengan total aset. 

B. Publikasi Penelitian Sebelumnya 

1. Mehrani, Sasan., Moradi, Mohammad., dan Eskandar, Hoda 

(2017) 

       Penelitian yang dilakukan oleh Mehrani, dkk (2017), meneliti 

tentang tipe kepemilikan institusional dan kualitas laba. Tujuan 

penelitian ini adalah memberikan wawasan tentang peran pemantauan 

investor institusional dengan memeriksa hubungan antara kepemilikan 

institusional dan kualitas laba di Bursa Efek Tehran. Variabel 

dependen yang digunakan yaitu kualitas laba sedangkan variabel 

independennya adalah kepemilikan institusional. Selain itu juga 

menggunakan variabel kontrol yang terdiri dari pertumbuhan laba, 

leverage, ukuran perusahaan dan profitabilitas. Kepemilikan 
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institusional dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu aktif dan 

pasif. Kualitas laba diukur menggunakan ERC, nilai prediksi laba, 

akrual diskresioner, konservatisme, dan manajemen pendapatan riil. 

Sampel yang digunakan terdiri dari semua perusahaan yang terdaftar di 

TSE tidak termasuk perusahaan keuangan dari tahun 1999 sampai 

2006. Tehnik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Selain itu, kepemilikan 

institusional aktif juga berpengaruh positif terhadap proksi kualitas 

laba. Kepemilikan institusional pasif tidak berpengaruh terhadap 

kualitas laba. Sedangkan untuk variabel kontrol, growth, ukuran 

perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas 

laba. Selanjutnya leverage berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah: 

a. Menggunakan variabel dependen yaitu kualitas laba dan variabel 

independen yaitu kepemilikan institusional. 

b. Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa laporan keuangan 

perusahaan. 

Perbedaan: 

a. Sampel yang digunakan yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Tehran tahun 1999-2006 sedangkan penelitian ini 

menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 
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b. Menggunakan berbagai macam pengukuran variabel dependen 

(ERC, real earnings management) sedangkan penelitian ini hanya 

menggunakan satu pengukuran yaitu rasio kualitas laba. 

c. Leverage digunakan sebagai variabel kontrol, sedangkan dalam 

penelitian saat ini leverage digunakan sebagai variabel 

independen. 

2. Latif, Khalid., Bhatti, Arshad Ali., dan Raheman Abdul (2017) 

Latif, dkk (2017) melakukan penelitian tentang  hubungan corporate 

governance terhadap kualitas laba. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh corporate governance terhadap kualitas 

laba dan pengaruh nilai perusahaan sebagai variabel moderasi antara 

kualitas laba dengan corporate governance. Variabel yang digunakan 

yaitu kualitas laba sebagai variabel dependen dan corporate 

governance sebagai variabel independen. Selain itu juga 

menggunakan variabel kontrol yang meliputi: ukuran perusahaan, 

leverage, capital intensity, dan pertumbuhan laba. Sampel yang 

digunakan yaitu sebanyak 214 perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Pakistan periode 2003-2014. Tehnik analisis data yang 

digunakan yaitu Seemingly Unrelated Regression (SUR). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa good corporate governance 

berpengaruh positif terhadap kualitas laba dan nilai perusahaan. 

Sedangkan variabel kontrol ukuran perusahaann, capital intensity, dan 
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pertumbuhan laba berpengaruh positif terhadap kualitas laba, dan 

leverage berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. 

Persamaan penelitian Latif, dkk (2017) dengan penelitian ini adalah: 

a. Menggunakan kualitas laba sebagai variabel dependen. 

b. Menggunakan variabel leverage sebagai faktor yang 

mempengaruhi kualitas laba. 

c. Meneliti tentang faktor yang mempengaruhi kualitas laba. 

Perbedaan: 

a. Menggunakan ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel 

moderasi sedangkan penelitian ini tidak menggunakan variabel 

moderasi. 

b. Populasi penelitian yang digunakan adalah perusahaan non 

keuangan yang terdaftar di Pakistan periode 2003-2014. 

Sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur 

yang terdafrtar di BEI tahun 2012-2016. 

c. Tehnik penngambilan sampel menggunakan one way random 

effect estimator sedangkan penelitian ini menggunakan purposive 

sampling. 

3. Salehi, Mahdi., dan Bahrami, Mostafa (2017) 

Salehi dan Bahrami (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh 

pengendalian internal terhadap kualitas laba di Iran. Tujuan dari 

penelitian tersebut adalah untuk menguji pengaruh pengendalian 

internal dan manajemen risiko terhadap kualitas laba perusahaan yang 
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terdaftar di Teheran Bursa Efek (TSE) di Iran. Variabel dependen 

yang digunakan adalah kualitas laba, sedangkan variabel 

independennya adalah pengendalian internal dan manajemen risiko. 

Selain itu juga menggunakan variabel kontrol yaitu ROA, ukuran 

perusahaan, pertumbuhan dan leverage. Sampel yang digunakan yaitu 

560 perusahaan yang terdaftar di TSE tahun 2009-2014. Tehnik 

analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, korelasi 

Pearson, dan regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen 

laba berpengaruh terhadap relevansi laba dan book value relevance 

sebagai proksi kualitas laba. Ukuran perusahaan, pertumbuhan dan 

ROA berpengaruh positif sedangkan leverage berpengaruh negatif 

terhadap kualitas laba. Persamaan penelitian tersebut dengan 

penelitian ini adalah: 

a. Menggunakan kualitas laba sebagai variabel dependen. 

b. Menggunakan return on asset sebagai variabel kontrol. 

c. Menggunakan analisis deskriptif dan regresi berganda sebagai 

tehnik analisis data. 

Perbedaan: 

a. Sampel penelitian terdiri dari perusahaan yang terdaftar di TSE 

sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur di 

BEI. 

b. Periode penelitian tahun 2009-2014 sedangkan penelitian ini 

menggunakan tahun 2012-2016. 
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c. Leverage digunakan sebagai variabel kontrol sedangkan dalam 

penelitian saat ini digunakan sebagai variabel independen. 

4. Putu, Meidayanthi Darabali dan Putu Wenny Saitri (2016) 

Penelitian yang dilakukan oleh Putu dan Putu (2016) menguji 

pengaruh investment opportunity set, kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, 

leverage, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas laba. Sampel yang 

digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) mulai 2010-2013. Pemilihan sampel menggunakan 

purposive sampling. Tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ukuran IOS, leverage, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas pendapatan, sedangkan kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris 

independen, dan komposisi dewan komisaris berpengaruh positif 

terhadap kualitas laba. Persamaan penelitian Putu dan Putu (2016) 

dengan penelitian ini adalah: 

a. Menggunakan populasi penelitian perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 

b. Menggunakan variabel independen yaitu kepemilikan institusional, 

komisaris independen, leverage dan investment opportunity set. 

c. Tehnik pengujian menggunakan regresi berganda. 
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Perbedaan: 

a. Menggunakan variabel independen lain yaitu ukuran perusahaan. 

Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel independen lain 

yaitu konsevatisme, return on asset dan likuiditas dan reputasi 

KAP. 

b. Periode penelitian tahun 2010-2013 sedangkan penelitian ini 

menggunakan tahun 2012-2016. 

5. Bolmiri, Samira Hasemi., Gardoon, Adel., dan Kahkesh., Pejman 

Heidari (2016) 

Bolmiri, dkk (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh 

kemampuan manajemen terhadap kualitas laba. Variabel dependen 

yang digunakan adalah kualitas laba yang diproksikan dengan earning 

resistance, earnings restatement, dan accrual ability sedangkan 

variabel independennya adalah kemampuan manajemen. Selain itu 

juga menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, earnings 

volatility, operating cash flow, operating cycle, loss, audit quality, dan 

ROA. Sampel yang digunakan yaitu 94 perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Tehran tahun 2008-2013. Tehnik analisis data yang 

digunakan yaitu Ordinary Least Square Regression. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa kemampuan manajemen berpengaruh 

positif terhadap kualitas laba. Sedangkan seluruh variabel kontrol 

berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Persamaan penelitian 

tersebut dengan penelitian saat ini adalah: 
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a. Menggunakan kualitas laba sebagai variabel dependen. 

b. Menggunakan return on asset sebagai variabel kontrol. 

c. Data yang digunakan berupa data sekunder dari laporan keuangan 

perusahaan. 

Perbedaan: 

a. Sampel penelitian adalah perusahaan dari delapan sektor industri 

yang terdaftar di TSE, sedangkan penelitian ini menggunakan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

b. Periode penelitian tahun 2008-2013 sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan tahun 2012-2016. 

c. Tehnik analisis data menggunakan Ordinary Least Square 

sedangkan penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. 

d. Kualitas audit (sebagai proksi reputasi KAP) digunakan sebagai 

variabel kontrol sedangkan dalam penelitian saat ini digunakan 

sebagai variabel independen. 

6. Ebrahimi, Mehrnoosh., Asadi., Asgar, dan Kordlouie, Hamid 

Reza (2015) 

Ebrahimi, dkk (2015) melakukan penelitian tentang perbandingan 

hubungan antara kualitas laba dan return saham pada perusahaan yang 

terdaftar di Tehran Stock Exchange (TSE). Variabel dependen yang 

digunakan yaitu normal stock return dan abnormal stock return 

sebagai proksi kualitas laba. Variabel independen yang digunakan 

yaitu akrual. Juga terdapat variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan. 
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Sampel yang digunakan meliputi 109 perusahaan di Bursa Efek 

Tehran tahun 2009-2013 Tehnik analisis yang digunakan adalah 

Model Regresi Linier Berganda berdasarkan data panel yang telah 

digunakan dengan Estimated Generalized Least Square (EGLS). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara akrual 

dan normal stock return di Bursa Efek Tehran. Selain itu hubungan 

antara akrual non-discretionary dan return normal tidak signifikan. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini adalah: 

a. Menggunakan kualitas laba sebagai variabel dependen. 

b. Menggunakan uji hipotesis model regresi linear berganda. 

Perbedaan: 

a. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di TSE 

sedangkan penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 

b. Periode penelitian yang digunakan adalah 2009-2013 sedangkan 

penelitian ini adalah 2012-2016. 

c. Menggunakan pengujian hipotesis EGLS dan regresi linear 

berganda sedangkan penelitian ini hanya menggunakan regresi 

linear berganda. 

7. Ramadan, Imad Zeyad (2015) 

Ramadan (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laba 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Amman Stock Exchange 
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(ASE). Variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laba. 

Sedangkan variabel independennya yaitu financial leverage, kinerja 

perusahaan, keputusan investasi dan konservatisme akuntansi, serta 

dua variabel kontrol, yaitu: ukuran perusahaan dan holding cash. 

Sampel yang digunakan adalah sebanyak 58 perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Amman Stock Exchange (ASE) selama tahun 2000-

2013. Tehnik analisis data yang digunakan yaitu Ordinary Least 

Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh 

signifikan kinerja perusahaan, financial leverage dan konservatisme 

akuntansi terhadap kualitas laba. Sedangkan keputusan investasi tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laba. Selain itu, variabel kontrol ukuran 

perusahaan dan cash holding berpengaruh terhadap kualitas laba. 

Persamaan penelitian Imad (2015) dengan penelitian ini adalah: 

a. Populasi penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur. 

b. Variabel independen yang digunakan adalah leverage dan 

konservatisme akuntansi. 

Perbedaan: 

a. Periode penelitian tahun 2000-2013 sedangkan penelitian ini 

menggunakan tahun 2012-2016. 

b. Tehnik analisis data yang digunakan adalah Ordinary Least Square 

(OLS) sedangkan penelitian ini menggunakan model persamaan 

regresi berganda. 
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c. Variabel independen lain yang digunakan yaitu kinerja perusahaan 

dan keputusan investasi. Sedangkan penelitian ini menggunakan 

likuiditas, komisaris independen, IOS, komisaris independen dan 

kepemilikan institusional. 

d. Menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan cash 

holding. Sedangkan dalam penelitian ini variabel kontrol yang 

digunakan adalah return on asset. 

8. Belgacem, Ines dan Omri, Abdelwahed (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Belgacem dan Omri (2015) bertujuan 

untuk mengetahi apakah pengungkapan sosial sukarela berpengaruh 

terhadap kualitas laba. Variabel yang digunakan adalah kualitas laba 

sebagai variabel dependen dan corporate social responsibility (CSR) 

sebagai variabel independen. Selain itu juga menggunakan variabel 

kontrol yaitu ROA, leverage dan loss. Sampel yang digunakan adalah 

perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Tunisia (TSM) tahun 2002 - 

2011. Tehnik analisis data yang digunakan adalah content analysis 

dan analisis statistik. Content analysis digunakan untuk mengetahui 

tingkat pengungkapan CSR. Kualitas laba diukur dengan proksi 

manajemen laba, konservatisme, relevansi nilai pendapatan dan 

kualitas akrual. Hasil penelitian tersebut adalah CSR berpengaruh 

positif terhadap manajemen laba dan berpengaruh negatif terhadap 

tingkat konservatisme dan kualitas laba. Sedangkan variabel kontrol 

ROA, leverage dan loss berpengaruh positif terhadap kualitas laba. 
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Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini adalah: 

a. Menggunakan konservatisme sebagai variabel independen  

b. Menggunakan return on asset sebagai variabel kontrol. 

Perbedaan: 

a. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di 

Tunisian Stock Market (TSM) sedangkan penelitian ini 

menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

b. Menggunakan variabel kontrol yaitu leverage dan loss. Sedangkan 

dalam penelitian saat ini variabel kontrol yang digunakan adalah 

ROA. 

c. Variabel independen lain yang digunakan yaitu corporate social 

disclosure. Sedangkan penelitian ini menggunakan leverage, 

likuiditas, reputasi KAP, IOS, komisaris independen dan 

kepemilikan institusional. 

9. Ji, Xu_Dong dan Ahmed, Kamran (2015) 

Ji dan Ahmed (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh 

corporate governance dan struktur kepemilikan terhadap kualitas laba 

di China. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui 

pengaruh struktur tata kelola perusahaan dan kepemilikan terhadap 

kualitas laba di China baik sebelum dan sesudah dua reformasi 

perusahaan yang penting yaitu: Code corporate governance (CCG) 

pada tahun 2002 dan split share structure reform (SSR) pada tahun 

2005. Penelitian ini menggunakan ERC, konservatisme akuntansi, dan 
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discretionary accrual manajerial untuk mengukur kualitas laba. 

Sampel yang digunakan yaitu sebanyak 12.267 pengamatan tahun 

perusahaan di China tahun 2000-2010. Tehnik analisis data yang 

digunakan yaitu ordinary least square (OLS). Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa pengesahan CCG pada tahun 2002 telah 

memiliki dampak positif, namun reformasi RSK pada tahun 2005 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kualitas laba. 

Sedangkan struktur kepemilikan juga berpengaruh terhadap kualitas 

laba. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah: 

a. Menggunakan kualitas laba sebagai variabel dependen. 

b. Menggunakan data sekunder sebagai sampel penelitian. 

Perbedaan: 

a. Tehnik analisis data menggunakan ordinary least square (OLS) 

sedangkan penelitian saat ini menggunakan regresi linear berganda. 

b. Sampel penelitian menggunakan tahun 2000-2010 sedangkan 

penelitian saat ini menggunakan tahun 2012-2016. 

10. Erikson, Simamora, Amries Rusli Tanjung dan Julita (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Erikson, dkk (2014) ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh investment opportunity set, mekanisme 

good corporate governance dan reputasi KAP terhadap kualitas laba 

perusahaan. Variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laba. 

Sedangkan variabel independennya adalah investment opportunity set, 
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komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial dan reputasi KAP. Sampel yang digunakan 

adalah perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2010-2012. Tehnik analisis data yang digunakan 

adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. 

Sedangkan investment opportunity set, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusionl, komisaris independen dan reputasi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laba. 

Persamaan penelitian Erikson, dkk (2014) dengan penelitian ini 

adalah: 

a. Menggunakan variabel independen yaitu investment opportunity 

set, kepemilikan institusional dan reputasi KAP. 

b. Menggunakan tehnik analisis regresi linear berganda. 

c. Tehnik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 

Perbedaan: 

a. Penelitian tersebut menggunakan sampel perusahaan property and 

real estate yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI. 

b. Periode penelitian yang digunakan yaitu tahun 2010-2012 

sedangkan penelitian saat ini menggunakan tahun 2012-2016. 
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11. Vatanparast,  Mohammadreza., Baqerian, Javad Mohammad., 

dan Hassanzade, Mahboubeh (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Vatanparast, dkk (2014) ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara konservatisme terhadap kualitas 

laba. Variabel dependen yang digunakan yaitu kualitas laba sedangkan 

variabel dependennya adalah konservatisme. Sampel yang digunakan 

adalah 135 perusahaan di Bursa Efek Tehran tahun 2006-2012. 

Dengan menggunakan model regresi data panel dan equality test 

comparison. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

konservatisme berpengaruh positif terhadap kualitas laba.  

Persamaan penelitian Vanparest, dkk (2014) dengan penelitian ini 

adalah: 

a. Menggunakan konservatisme sebagai variabel independen. 

b. Pengukuran kualitas laba menggunakan rasio arus kas operasi 

dibagi dengan laba operasi. 

Perbedaan: 

a. Populasi yang digunakan perusahaan yang terdaftar di Tehran 

Stock Exchange sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan 

manufaktur di BEI. 

b. Pengujian hipotesis menggunakan model data panel dan equality 

test comparison sedangkan penelitian ini menggunakan regresi 

berganda. 
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12. Shanie Sukmawati Kusmuriyanto dan Linda Agustina (2014) 

Shanie dan Linda (2014) meneliti tentang pengaruh struktur modal, 

ukuran perusahaan, likuiditas dan return on asset terhadap kualitas 

laba. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2009-2011. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 

metode purposive sampling dan diperoleh sebanyak 26 perusahaan. 

Tehnik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil 

analisis data menunjukkan bahwa struktur modal dan likuiditas 

berpengaruh terhadap kualitas laba. Sedangkan ukuran perusahaan dan 

return on asset (ROA) tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah: 

a. Variabel independen yang digunakan adalah leverage dan 

likuiditas. 

b. Tehnik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 

c. Tehnik analisis data menggunakan regresi linear berganda. 

Perbedaan: 

a. Return on asset digunakan sebagai variabel independen sedangkan 

dalam penelitian saat ini digunakan sebagai variabel kontrol. 

b. Sampel yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan penelitian ini 

menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 
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c. Periode yang digunakan adalah 2009-2011 sedangkan penelitian ini 

menggunakan periode penelitian 2012-2016. 

13. Nela Indah Puspitowati dan Anissa Amalia Mulya (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Nela & Anissa (2014) bertujuan untuk 

menguji pengaruh ukuran komite audit, ukuran dewan komisaris 

independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional 

terhadap kualitas laba. Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah ukuran komite audit, ukuran dewan komisaris, kepemilikan 

manajerial, dan kepemilikan institusional. Sedangkan variabel 

dependennya adalah kualitas laba. Sampel yang digunakan adalah 

perusahaan keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 

2008-2012. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive 

sampling. Tehnik analisis data yang digunakan yaitu regresi linier 

berganda. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh ukuran komite audit, ukuran dewan komisaris, 

kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap 

kualitas laba. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa ukuran komite 

audit, ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kualitas laba, sedangkan kepemilikan manajerial, dan 

kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laba. Persamaan penelitian Nela & Anissa (2014) dengan penelitian 

ini adalah: 
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a. Menggunakan variabel independen komisaris independen dan 

kepemilikan institusional. 

b. Tehnik pengujian hipotesis menggunakan regresi berganda. 

Perbedaan: 

a. Periode penelitian tahun 2008-2012 sedangkan penelitian ini 

menggunakan periode 2012-2016. 

b. Perusahaan yang digunakan sebagai sampel adalah perusahaan 

sektor keuangan yang terdaftar di BEI. Sedangkan penelitian ini 

menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

14. Putu Tuwentina dan Dewa Gede Wirama (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konservatisme 

akuntansi dan good corporate governance terhadap kualitas laba. 

Variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laba. Sedangkan 

variabel independennya adalah konservatisme akuntansi dan good 

corporate governance. Sampel yang digunakan adalah perusahaan 

terdaftar di BEI dan masuk pemeringkat Corporation Governance 

Index atau CGPI periode 2008-2012. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif 

terhadap kualitas laba. Sedangkan Good Corporate Governance tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laba. Persamaan penelitian tersebut 

dengan penelitian ini adalah: 
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a. Variabel independen yang digunakan yaitu konservatisme 

akuntansi. 

b. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling. 

c. Tehnik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. 

Perbedaan: 

a. Periode sampel yang digunakan adalah tahun 2008-2012. 

Sedangkan penelitian ini menggunakan periode penelitian 2012- 

2016. 

b. Populasi yang digunakan adalah perusahaan yang listing di BEI 

dan masuk pemeringkat Corporate Governance Perseption Index 

(CGPI) sedangkan penelitian ini menggunakan populasi perusahaan 

manufaktur yang terdafrar di Bursa Efek Indonesia. 

15. Amanita Novi Yushinta, Rahmawati dan Hanung Triatmoko 

(2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme 

Corporate Governance, kualitas auditor eksternal dan likuiditas 

terhadap kualitas laba. Variabel dependen yang digunakan adalah 

kualitas laba sedangkan variabel dependennya adalah corporate 

governance, kualitas auditor eksternal dan likuiditas. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian tersebut adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI tahun 2007-2011. Tehnik analisis data yang 

digunakan adalah Generalized Least Square (GLS). Hasil penelitian 
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tersebut menunjukkan bahwa struktur dewan direksi dan komisaris 

independen berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Sedangkan 

kualitas auditor eksternal berpengaruh positif terhadap kualitas laba. 

Variabel lain yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

komite audit, dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah: 

a. Variabel independen yang digunakan adalah likuditas, komisaris 

independen dan kepemilikan institusional. 

b. Perusahaan yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 

Perbedaan:  

a. Tehnik analisis data yang digunakan adalah Generalized Least 

Square (GLS) sedangkan penelitian ini menggunakan regresi 

linear berganda. 

b. Periode penelitian adalah 2007-2011 sedangkan penelitian ini 

menggunakan periode 2012-2016. 

c. Penelitian tersebut tidak menggunakan variabel kontrol, 

sedangkan penelitian ini menggunakan return on asset sebagai 

variabel kontrol. 

d. Variabel independen lain yang digunakan dalam penelitian 

tersebut adalah kualitas auditor eksternal. Sedangkan penelitian 

ini leverage, konservatisme, reputasi KAP dan IOS. 
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16. Rizki Novianti (2012) 

Rizki (2012) melakukakan penelitian tentang pengaruh ukuran 

perusahaan, struktur modal, kualitas akrual, dan investment 

opportunity set terhadap kualitas laba. Variabel dependen yang 

digunakan yaitu kualitas laba. Sedangkan variabel independen yang 

digunakan adalah ukuran perusahaan, struktur modal, kualitas akrual, 

dan investment opportunity set. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian tersebut adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2008-2009. Pengambilan sampel menggunakan 

teknik purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 31 

perusahaan manufaktur. Tehnik analisis data yang digunakan adalah 

regresi linear berganda. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa kualitas akrual dan investment opportunity set berpengaruh 

secara positif terhadap kualitas laba. Sedangkan ukuran perusahaan 

dan struktur modal yang diukur menggunakan leverage tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laba. 

Persamaan dari penelitian Rizki (2012) dengan penelitian ini adalah: 

a. Variabel independen yang digunakan adalah investment 

opportunity set dan leverage sedangkan variabel dependennya 

adalah kualitas laba. 

b. Sampel penelitian menggunakan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

c. Tehnik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 
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Perbedaan: 

a. Periode penelitian yang digunakan 2008-2009 sedangkan penelitian 

ini penggunakan periode 2012-2016. 

b. Penelitian tersebut tidak menggunakan variabel kontrol, sedangkan 

penelitian ini menggunakan return on asset sebagai variabel 

kontrol. 

c. Variabel independen lain yang digunakan adalah ukuran 

perusahaan dan kualitas akrual. Sedangkan penelitian ini adalah 

likuiditas, konservatisme, reputasi KAP, komisaris independen dan 

kepemilikan institusional. 

17. Siagian, Ferdinand T. dan Tresnaningsih, Elok (2011) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dewan direksi dan 

komite audit independen berpengaruh terhadap kualitas laba. Variabel 

dependen yang digunakan adalah kualitas laba sedangkan variabel 

independennya adalah dewan direksi dan komite audit. Sampel 

penelitian menggunakan perusahaan yang terdaftar di Jakarta Stock 

Exchane (JSX). Pengukuran variabel menggunakan total discretionary 

accruals (DA) dan earnings response coefficient (ERC) sebagai proxy 

untuk kualitas laba. Tehnik analisis data menggunakan regresi 

multivariat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dewan 

komisaris dan komite audit independen berpengaruh positif terhadap 

kualitas laba. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini 

adalah variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laba. 
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Perbedaan: 

a. Pengukuran kualitas laba menggunakan proxy total discretionary 

accruals (DA) dan earnings response coefficient (ERC) sedangkan 

penelitian ini menggunakan arus kas operasi dibagi dengan EBIT. 

b. Penelitian tersebut tidak menggunakan variabel kontrol, sedangkan 

penelitian ini menggunakan return on asset sebagai variabel 

kontrol. 

c. Sampel penelitian menggunakan perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta Stock Exchane (JSX) sedangkan penelitian ini 

menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di IDX. 
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C. Kerangka Pemikiran Penelitian 

Gambar 2 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016 
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Analisis Regresi Linier Berganda 

Hasil Analisis 

Simpulan 

Hipotesis 

H1: Leverage berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laba 

H2: Likuiditas berpengaruh positif terhadap Kualitas Laba 

H3: Reputasi KAP berpengaruh positif terhadap Kualitas Laba 

H4: Konservatisme berpengaruh positif terhadap Kualitas Laba 

H5: Investment Opportunity Set berpengaruh positif terhadap Kualitas Laba 

H6: Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Kualitas Laba  

H7: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Kualitas Laba 

 

 

 

 

 

 

Kajian Empiris: 

1. Mehrani dan Eskandar (2017) 

2. Latif dan Bhatti (2017) 

3. Salehi dan Bahrami (2017) 

4. Putu Meidayanthi (2016) 

5. Bolmiri dan Gardoon (2016) 

6. Ebramihi dan Asadi (2015) 

7. Ramadhan (2015) 

8. Belgacem dan Omri (2015) 

9. Xu_Dong Ji dan ahmed (2015) 

10. Erikson dan Amries (2014) 

11. Vatanparast dan Baqerian (2014) 

12. Shanie Sukmawati (2014) 

13. Nela Indah dan Annisa (2014) 

14. Putu Tuwentina dan Dewa (2014) 

15. Amanita dan Rahmawati (2013) 

16. Rizki Novianti (2012) 

17. Siagian Ferdinand (2011) 
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Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian dapat diuraikan bahwa hipotesis 

penelitian diperoleh dari kajian teori dan kajian empiris. Teori utama yang 

digunakan adalah Teori Agensi dan Teori Signalling. Beberapa penelitian 

terdahulu yang pendukung penelitian ini diantaranya:  terdiri dari penelitian 

yang dilakukan oleh Sasan, Mehrani, Mohammad Moradi dan Eskandar, 

Hoda (2017) dengan judul “Institutional Ownership Type and Earnings 

Quality: Evidence from Iran", Khalid Latif, Arshad Ali Bhatti dan Abdul 

Raheman (2017) dengan judul "Earnings Quality: A Missing Link between 

Corporate Governance and Firm Value", Mahdi Salehi dan Mostafa Bahrami 

(2017) dengan judul "The Effect of Internal Control on Earnings Quality in 

Iran", Putu Meidayanthi dan Putu Wenny (2016) dengan judul "Analisis 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba pada Perusahaan 

Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013", Samira Hashemi 

Bolmiri, Adel Gardoon dan Pejman Heidari Kahkesh (2016) dengan judul 

"Study of the Effect of Management Ability on Earnings Quality", Mehrnoosh 

Ebrahimi, Asghar Asadi dan Hamid Reza Kordlouie (2015) dengan judul 

"Comparing Relationship Between Quality of  Earning and Stock Return of  

Companies Listed in Tehran Stock Exchange", Imad Zeyad Ramadan (2015) 

dengan judul "Earnings Quality Determinants of the Jordanian 

Manufakturing Listed Companies", Ines Belgacem dan Omri Abdelwahed 

(2015) dengan judul "Does Corporate Social Disclosure Affect Earnings 

Quality", Xu_Dong Ji dan Kamran Ahmed (2015) dengan judul "The Impac 

of Corporate Governance and Ownership Structure Reforms on Earnings 
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Quality in China", Erikson Simamora., Amries Rusli Tanjung dan Julita 

(2014) dengan judul "Pengaruh Investment Opportunity Set (IOS), 

Mekanisme Good Corporate Governance dan Reputasi KAP terhadap 

Kualitas Laba Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real 

Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)", Mohammadreza 

Vatanparast, Javad Mohammad Baqerian dan Mahboubeh Hassanzade (2014) 

dengan judul "The Relationship between Conservatism and Earnings Quality 

in Tehran Stock Exchange", Shanie Sukmawati dan Linda Agustina (2014) 

dengan judul "Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Likuiditas dan 

Return on Asset Terhadap Kualitas Laba", Nela Indah Puspitowati dan Anissa 

Amalia Mulya (2014) dengan judul "Pengaruh Ukuran Komite Audit, Ukuran 

Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional 

Terhadap Kualitas Laba", Putu Tuwentina dan Dewa Gede Wirama (2014) 

dengan judul "Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Good Corporate 

Governance pada Kualitas Laba", Amanita Novi Yushita,  Rahmawati dan 

Hanung Triatmoko (2013) dengan judul "Pengaruh Mekanisme Corporate 

Governance, Kualitas Auditor Eksternal, dan Likuiditas terhadap Kualitas 

Laba", Rizki Novianti (2012) dengan judul "Kajian Kualitas Laba pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI", Ferdinand. T Siagian dan 

Elok Tresnaningsih (2011) dengan judul “The Impact of Independen 

Directors and Independent Auditor Committees on Earning Quality Reported 

by Indonesian Firm”. 
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       Berdasarkan hal tersebut dirumuskan hipotesis penelitian. Selanjutnya 

dilakukan uji statistik terhadap hipotesis penelitian dengan menggunakan 

teknik analisis regresi linier berganda, hasil dari pengujian statistik tersebut 

kemudian disimpulkan apakah sesuai dengan teori dan penelitian sebelumnya 

atau berbeda. 

Gambar 3 

Model Penelitian 
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Konservatisme (X4) 

Investment Opportunity Set (X5) 
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Variabel Independen 

Variabel Kontrol 
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Berdasarkan model penelitian diatas terdapat keterkaitan antara variabel 

independen (leverage, likuiditas, reputasi KAP, konservatisme, investment 

opportunity set, komisaris independen dan kepemilikan institusional) dengan 

variabel dependen (kualitas laba). 

 

D. Hipotesis 

       Hipotesis adalah jawaban sementara dari pokok permasalahan yang akan 

diuji kebenarannya serta memberikan pedoman dalam pencapaian tujuan. 

Berdasarkan dari tinjauan pustaka (landasan teori dan publikasi sebelumnya), 

yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengaruh Leverage terhadap Kualitas Laba 

       Dalam penelitian ini, leverage dihitung menggunakan debt to equity 

ratio (DER) yaitu rasio yang membandingkan hutang terhadap ekuitas 

perusahaan. Debt to equity ratio menunjukkan seberapa besar hutang 

yang dimiliki perusahaan dibandingkan modal perusahaan yang berasal 

dari pemegang saham. Semakin tinggi rasio, menunjukkan bahwa 

perusahaan lebih banyak menggunakan hutang untuk membiayai asetnya 

daripada menggunakan modal sendiri. Hutang diperlukan perusahaan 

untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan aktivitas 

operasi dan ekspansi bisnis. Karena jika hanya menggunakan modal dari 

pemegang saham, perusahaan tentu saja akan kesulitan. Namun jumlah 

hutang yang tinggi juga akan meningkatkan risiko keuangan dari sisi 

likuiditas perusahaan. Selain itu investor juga tidak akan tertarik untuk 
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melakukan investasi karena investor berfikir perusahaan akan lebih 

memprioritaskan pembayaran hutang dan bunga pinjaman daripada 

pembayaran dividen.  

       Jika leverage tinggi, akan mendorong manajemen untuk melakukan 

berbagai cara agar tetap mendapatkan investor. Salah satunya adalah tidak 

melaporkan kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Adanya 

laporan keuangan yang tidak disajikan sesuai kondisi perusahaan tersebut 

akan mempengaruhi item laba, yaitu penurunan kualitas laba. Hal tersebut 

karena laba yang termasuk dalam item laporan keuangan tidak disajikan 

berdasarkan kondisi sesungguhnya. Sebaliknya, jika leverage rendah, 

maka perusahaan memiliki hutang yang sedikit dan menunjukkan bahwa 

kondisi perusahaan semakin bagus. Hal tersebut mendorong perusahaan 

untuk menyajikan informasi keuangan yang sesungguhnya untuk 

menunjukkan kondisi perusahaan yang bagus tersebut. Maka semakin 

tinggi rasio leverage, kualitas laba akan menjadi rendah. Sebaliknya jika 

leverage rendah maka kualitas laba akan menjadi tinggi. 

       Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Shanie dan Linda (2014), 

Ramadan (2015), Latif dkk (2017), Mehrani dkk (2017), Salehi dan 

Bahrami (2017) dan Belgacem dan Omri (2015) menunjukkan bahwa 

leverage berpengaruh terhadap kualitas laba. Berdasarkan landasan teori 

dan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 
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H1 : Leverage berpengaruh negatif terhadap kualitas laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Tahun 2012-2016 

2. Pengaruh Likuiditas terhadap Kualitas Laba 

       Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimiliki. 

Kewajiban jangka pendek tersebut berupa beban air, listrik, telepon, gaji 

karyawan, hutang dagang kepada pemasok, dan sebagainya. Jika 

likuiditas perusahaan tinggi. menunjukkan bahwa perusahaan mampu 

membayar beban atau kewajiban jangka pendeknya sebelum jatuh tempo. 

Sehingga likuiditas yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang 

baik karena perusahaan mampu membayar hutang jangka pendeknya 

menggunakan aset lancar tanpa menggunakan dana dari pinjaman (luar). 

Sedangkan likuiditas yang rendah menunjukkan kinerja perusahaan yang 

buruk, karena aset lancar yang dimiliki tidak cukup untuk membayar 

kewajiban jangka pendeknya.  

       Rasio likuiditas yang tinggi akan mendorong manajer untuk 

menyajikan informasi keuangan yang sesungguhnya untuk menunjukkan 

bahwa kinerja perusahaan baik. Pelaporan keuangan berdasarkan kondisi 

sesungguhnya tersebut membuat laba yang merupakan komponen dalam 

laporan keuangan semakin berkualitas. Begitu juga sebaliknya, jika 

likuiditas rendah maka kualitas laba juga akan menurun karena manajer 
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cenderung akan melaporkan informasi keuangan tidak sesuai kondisi yang 

sebenarnya demi menarik investor dan pengguna laporan keuangan. 

       Hasil penelitian Shannie dan Linda (2014) dan Yoga dan Tresno 

(2014) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap kualitas laba. 

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H2 : Likuiditas berpengaruh positif terhadap kualitas laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Tahun 2012-2016 

3. Pengaruh Reputasi KAP terhadap Kualitas Laba 

       KAP dengan reputasi yang tinggi, menyediakan jasa auditor yang 

berkualitas, kompeten, berintegritas serta memiliki independensi yang 

tinggi. Sehingga hasil auditnya dapat menambah kredibilitas informasi 

laba yang disajikan oleh perusahaan. Marisatusholekha dan Eddy (2014) 

menyatakan bahwa dengan keahlian superior yang dimiliki, auditor yang 

bermutu dapat mendeteksi manajemen laba. Perusahaan yang 

menggunakan jasa audit dari KAP bereputasi tinggi akan berusaha 

menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, transparan dan tidak 

melakukan praktek akuntansi. Hal tersebut karena setiap perusahaan 

menginginkan hasil audit yang baik atau wajar tanpa pengecualian. Selain 

itu hasil audit dari KAP yang mempunyai reputasi yang tinggi juga lebih 

dipercaya oleh pengguna laporan keuangan.  
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       Jika dalam audit, auditor menemukan adanya indikasi kecurangan 

atau pelaporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka akan 

mempengaruhi hasil audit. Hal tersebut akan mendorong manajemen 

untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan serta berusaha 

menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kondisi yang 

sesungguhnya. Sehingga perusahaan akan mendapatkan hasil audit yang 

baik dan pengguna laporan keuangan semakin percaya terhadap laporan 

keuangan yang disajikan perusahaan. Maka, jika perusahaan 

menggunakan KAP yang bereputasi tinggi, akan menyajikan laporan 

keuangan yang sesungguhnya yang menyebabkan laba menjadi lebih 

berkualitas, begitu pula sebaliknya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Bolmiri dkk (2016) menunjukkan bahwa kualitas audit (proksi reputasi 

KAP) berpengaruh terhadap kualitas laba. Berdasarkan landasan teori dan 

hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H3 : Reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Tahun 2012-2016. 

4. Pengaruh Konservatisme terhadap Kualitas Laba 

       Menurut Givoly dan Hayn (2000), konservatisme sebagai pengakuan 

awal untuk biaya dan rugi serta menunda pengakuan untuk pendapatan 

dan keuntungan. Prinsip konservatisme pada dasarnya dianggap sebagai 

keuntungan karena dapat meminimalisir pandangan optimis pihak 

manajemen dan menghindari sikap yang cenderung berlebihan terhadap 
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laporan keuangan. Sadidi, dkk (2009) berpendapat bahwa indeks kualitas 

laba yang disajikan berdasarkan indeks konservatisme dapat 

menggambarkan perbedaan antara return aset operasional dan return saat 

ini dari tahun ini sampai tahun berikutnya sehingga mencerminkan laba 

yang berkualitas. Watts (2003) berpendapat bahwa akuntansi konservatif 

bermanfaat untuk menghindari konflik kepentingan antara investor dan 

kreditur karena dengan melakukan konservatisme akuntansi, perusahaan 

tidak akan membagikan dividen secara berlebihan kepada investor.  

       Dalam prinsip konservatisme, pengakuan pendapatan dan beban 

diakui jika telah benar-benar terjadi. Sehingga pendapatan dan beban 

yang diakui akan mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya dan 

bukan menggunakan basis akrual. Maka dalam penelitian ini, peneliti 

menduga terdapat pengaruh antara konsevatisme dengan kualitas laba. 

Semakin konservatif perusahaan dalam mengakui beban maupun 

pendapatan, maka laba yang disajikan akan semakin berkualitas karena 

pengakuan beban dan pendapatan adalah yang telah benar-benar terjadi. 

Begitupun sebaliknya, jika perusahaan tidak konservatif dalam mengakui 

beban dan pendapatan maka laba yang disajikan akan berkualitas rendah 

karena perusahaan dalam mengakui beban dan pendapatan tidak 

berdasarkan pendapatan dan beban yang benar-benar telah terjadi atau 

berdasarkan basis akrual. Penelitian yang dilakukan oleh Putu dan Dewa 

(2014), Ramadan (2015), dan Vatanparast, dkk (2014) menemukan bahwa 

ada pengaruh signifikan antara konservatisme dan kualitas laba. 
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Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H4 : Konservatisme berpengaruh positif terhadap kualitas laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Tahun 2012-2016. 

5. Pengaruh Investment opportunity set terhadap Kualitas Laba 

       Investment opportunity set (IOS) merupakan kesempatan perusahaan 

untuk tumbuh. Selain itu IOS juga menggambarkan tersedianya alternatif 

investasi bagi perusahaan dimasa yang akan datang yang dapat 

menghasilkan return tinggi. IOS diukur menggunakan rasio laba per 

lembar saham terhadap harga penutupan saham. Pengukuran tersebut 

menggambarkan seberapa besar earning power atau kekuatan laba yang 

dimiliki perusahaan. Perusahaan yang stabil akan memperlihatkan 

stabilitas pertumbuhan earning to price ratio (E/P). Bila E/P naik secara 

konsisten dan tidak mengalami fluktuasi maka dapat diartikan perusahaan 

sedang tumbuh. Rasio E/P yang tinggi menggambarkan bahwa 

perusahaan mempunyai kesempatan untuk bertumbuh dimasa depan. 

Selain itu rasio E/P juga mencerminkan harga saham perusahaan.  

       Jika perusahaan mempunyai investment opportunity set yang tinggi, 

maka manajemen akan menyajikan kondisi tersebut kepada pengguna 

laporan keuangan serta untuk menarik investor. Rasio IOS menunjukkan 

kestabilan laba yang dimiliki perusahaan dan kesempatan investasi 

dimasa depan, sehingga jika perusahaan memiliki IOS yang tinggi maka 
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laba yang dilaporkan adalah laba yang sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya untuk menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai 

kesempatan untuk tumbuh dimasa depan dan laba yang dihasilkan dapat 

mencerminkan harga saham perusahaan. Sebaliknya jika nilai IOS rendah, 

perusahaan tidak akan melaporkan kondisi yang sesungguhnya karena 

akan menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki alternatif investasi 

dimasa depan. Sehingga IOS yang tinggi akan mempengaruhi manajemen 

untuk menyajikan laba yang berkualitas tinggi, sedangkan IOS yang 

rendah, akan mendorong manajemen untuk menyajikan laba yang 

berkualitas rendah.  

       Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chusnulia (2014) dan 

Rizki (2012) menunjukkan bahwa investment opportunity set berpengaruh 

positif terhadap kualitas laba.. Berdasarkan landasan teori dan hasil 

penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H5 : Investment opportunity set berpengaruh positif terhadap kualitas 

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Tahun 2012-2016 

6. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kualitas Laba 

       Vafeas (2000) berpendapat bahwa komisaris independen dapat 

meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat menajemen laba 

melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh 

perusahaan Fungsi pengawasan tersebut dipengaruhi oleh jumlah 

komisaris independen. Jika jumlah komisaris independen semakin banyak 
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maka pengawasan terhadap kinerja manajemen juga semakin ketat. 

Sehingga mendorong manajemen untuk lebih memperhatikan komponen 

dalam laporan keuangan yang disajikan salah satunya menyajikan laba 

yang berkualitas yaitu laba yang mencerminkan kondisi perusahaan yang 

sesungguhnya. Maka semakin banyak jumlah komisaris independen 

dalam perusahaan, maka kualitas laba yang disajikan akan lebih tinggi. 

Begitu pula sebaliknya, jika jumlah komisaris independen sedikit, maka 

laba yang disajikan perusahaan berkualitas rendah karena pengawasan 

yang kurang yang menyebabkan manajemen bertindak oportunitis.       

Penelitian yang dilakukan oleh Putu & Putu (2016), Amanita, dkk (2013) 

dan Siagian dan Tresnaningsih (2011) menunjukkan bahwa komisaris 

independen berpengaruh terhadap kualitas laba. Berdasarkan landasan 

teori dan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

H6 : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap kualitas laba 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Tahun 2012-2016. 

7. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kualitas Laba 

       Adanya kepemilikan institusional dapat menyebabkan masalah 

keagenan yang semakin berkurang dan akan berdampak positif bagi 

perusahaan. Hal tersebut karena dengan pengawasan dari pihak luar dapat 

dipastikan bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk semua 

pemangku kepentingan dan tidak ada satu pihakpun yang dirugikan. 
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Dengan pengawasan dari pemilik institusional tersebut, manajemen juga 

akan menunjukkan kinerja perusahaan yang baik serta menyajikan 

laporan keuangan yang sesungguhnya untuk meningkatkan kualitas laba 

yang disajikan bagi pemilik institusional maupun investor. Semakin 

banyak proporsi saham yang dimiliki pihak luar, maka manajemen akan 

menyajikan laba dengan kualitas yang tinggi. Sebaliknya, jika saham 

yang dimiliki pihak luar sedikit, maka pengawasan atas kinerja 

manajemen rendah dan mendorong manajemen untuk menyajikan laporan 

laba yang berkualitas rendah pula. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Nela dan Anissa (2014), Putu dan Putu (2016) dan 

Mehrani (2017), menunjukkan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh terhadap kualitas laba. Berdasarkan landasan teori dan hasil 

penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H7 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas 

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Tahun 2012-2016. 

8. Pengaruh Return on Asset terhadap Kualitas Laba 

       Return on asset menunjukkan seberapa efektif perusahaan 

menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan (Shanie dan 

Linda, 2014). Semakin tinggi rasio ini menunjukkan perusahaan dapat 

menggunakan asetnya secara efisien sehingga mampu memberikan 

keuntungan yang tinggi pula. Tingkat return on asset yang tinggi 

menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan aset yang dimiliki 
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untuk menghasilkan keuntungan secara efisien. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Semakin baik kinerja 

perusahaan, maka akan mendorong perusahaan untuk melaporkan laporan 

keuangan sesuai kinerja perusahaan yang telah baik tersebut tanpa 

melakukan manipulasi dan kecurangan. Sehingga jika return on asset 

tinggi, laba yang dilaporkan perusahaan akan semakin berkualitas karena 

perusahaan melaporkan laporan keuangan sesuai kondisi sebenarnya. 

Sebaliknya jika perusahaan mempunyai return on asset yang rendah, 

maka laba yang dilaporkan juga rendah karena ada kemungkinan 

perusahaan tidak melaporkan laba yang sesungguhnya karena kinerja 

yang buruk. 

       Hasil penelitian yang dilakukan oleh Salehi dan Bahrami (2017), 

Bolmiri dkk (2016) dan Belgacem dan Omri (2015) menunjukkan bahwa 

return on asset sebagai variabel kontrol berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas laba. 


