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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG  

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu 

perusahaan dalam satu periode tertentu yang digunakan untuk menggambarkan 

kinerja sebuah perusahaan. Menurut PSAK 1 paragraf 9 (2018), laporan keuangan 

adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu 

entitas, Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat 

bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan 

ekonomik. 

Perusahaan didirikan untuk menyediakan produk dan jasa sekaligus untuk 

mendapatkan keuntungan atau laba. Suatu perusahaan mendapatkan laba apabila 

pendapatan perusahaan tersebut melebihi laba modal awal perusahaan dalam satu 

periode. Laba merupakan bagian yang paling sering menjadi perhatian karena dapat 

diharapkan untuk mempresentasikan bagaimana kinerja perusahaan secara 

keseluruhan dalam suatu periode. Pada umumnya laba digunakan untuk menilai 

berhasil atau tidaknya kinerja manajemen suatu perusahaan. 

Perusahaan memiliki tujuan operasional yaitu untuk menghasilkan laba, 

akan tetapi tidak hanya untuk menghasilkan laba periode tahun berjalan namun juga 

untuk mengghasilkan laba yang persisten. Menurut Suwardjono (2008) laba 

merupakan bentuk keuntungan atas upaya perusahaan dalam menghasilkan dan 

menjual barang atau jasa. Pentingnya laba dalam pengambilan keputusan membuat 
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banyak penelitian mengenai kualitas laba. Laba dikatakan berkualitas jika laba 

tersebut menjadi indikator yang baik untuk laba masa mendatang atau berhubungan 

kuat dengan arus kas operasi di masa mendatang. 

Menurut Sutisna & Ekawati (2017) laba tidak hanya dapat digunakan untuk 

menilai dan mengevaluasi kinerja perusahaan, melainkan juga dapat dijadikan 

sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan 

kebijakan perusahaan seperti deviden, penentuan investasi dan pemberian bonus 

kepada karyawan. Menurut Hui et al., (2016) laba yang persisten adalah laba yang 

mempunyai kemampuan sebagai indikator laba periode mendatang (future 

earnings) yang dihasilkan oleh perusahaan secara berulang-ulang (repetitive) 

dalam jangka panjang. 

Menurut Sari, (2020) laba yang  persisten merupakan laba yang diinginkan 

karena menunjukan laba yang memiliki ketahanan sehingga keterjadiannya 

berulang pada periode berikutnya. Persistensi laba menjadi proksi yang layak untuk 

kualitas laba karena laba saat ini menjadi indikator yang baik untuk memprediksi 

laba periode berikutnya. Persistensi laba yang tinggi menjadi proksi kualitas laba 

yang baik karena menunjukan stabilitas kinerja keuangan, kontinuitas 

(sunstainable) komponen aliran kas, dan aktivitas pelaporan keuangan dilalui 

dengan proses manajemen laba berisiko rendah (low-risk earnings process).  

Menurut (Rahmayani, 2020) laba yang persisten adalah laba yang 

mempunyai kemampuan sebagai indikator laba periode mendatang (future 

earnings) yang dihasilkan oleh perusahaan secara berulang-ulang dalam jangka 

panjang (sustainable). 
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Sumber : www.idx.co.id (Data diolah) 

Gambar 1. Perusahaan subsector makanan dan minuman yang 

mengalami fluktuasi laba 2016-2020 
 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa perusahaan manufaktur subsektor 

makanan dan minuman menunjukan bahwa laba perusahaan tidak stabil setiap 

tahunnya. Perusahaan memperoleh laba yang tinggi pada tahun tertentu akan tetapi 

tahun berikutnya perusahaan mengalami penurunan atau kenaikan. Perusahaan 

AISA memperoleh laba yang cukup stabil setiap tahunnya dan mengalami kenaikan 

laba pada tahun 2017 dan 2019. Perusahaan MYOR memperoleh laba yang tinggi 

pada tahun 2017 dan mengalami penurunan laba pada tahun 2018 dan 2019.  

Sedangkan perusahaan INDF dari tahun 2016-2020 memiliki rata-rata laba yang 

cukup stabil, walaupun terjadi penurunan laba pada tahun 2017 perusahaan dapat 

meningkatkan laba perusahaan pada tahun berikutnya. Perusahaan ROTI memiliki 

laba yang berfluktuasi cukup stabil setiap tahunnya dan adanya peningkatan pada 

tahun 2018. Perusahaan ULTJ mengalami peningkatan laba yang sangat besar pada 

tahun 2016 dan 2020. 
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Rahmadhani et al., (2016) mengungkapkan bahwa terjadinya persistensi 

laba didalam sebuah perusahaan dapat dipengaruhi oleh volatilitas penjualan, 

volatilitas arus kas, dan tingkat hutang. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Andi 

& Angelina Setiawan, (2020) bahwa persistensi laba dapat dipengaruhi oleh 

volatiltas arus kas, volatilitas penjualan dan perbedaan laba akuntansi dengan laba 

fiskal. Dita Arisandi & Putra Astika, (2019) juga mengungkapkan tingkat hutang, 

ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial juga dapat mempengaruhi 

persistensi laba. 

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi persistensi laba adalah 

Volatilitas penjualan. Menurut Dechow dan Dichev, (2002) Volatilitas penjualan 

merupakan derajat penyebaran penjualan atau indeks penyebaran distribusi 

penjualan perusahaan. Menurut Rahmadhani et al., (2016) Volatilitas penjualan 

dapat menjadi indikasi fluktuasi lingkungan operasi, dan kecenderungan 

perusahaan menggunakan estimasi. Volatilitas yang tinggi memiliki kesalahan 

estimasi yang lebih besar pada informasi penjualan di lingkungan operasi.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadhani et al., 2016) menyatakan 

bahwa volatilitas penjualan berpengaruh negative terhadap persistensi laba. 

Volatilitas penjualan yang memiliki fluktuasi yang tajam membuat prediksi aliran 

kas yang dihasilkan dari penjualan itu sendiri menjadi kurang pasti bahkan 

kemungkinan kesalahan prediksi atau kesalahan estimasi sangat tinggi. Aliran kas 

uang dihasilkan dari aktivitas penjualan akan berujung pada laba perusahaan, 

sehingga volatilitas penjualan juga akan berdampak terhadap laba itu sendiri. 
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Faktor selanjutnya yang mempengaruhi persistensi laba adalah Volatilitas 

arus kas. Dimana volatilitas volatilitas arus kas adalah indeks penyebaran distribusi 

arus kas suatu perusahaan. Menurut Sulastri (2014) dalam (Lasrya & Ningsih, 

2020) Volatilitas arus kas akan menggambarkan fluktuasi arus kas yang terjadi 

didalam suatu perusahaan, arus kas yang berfluktuasi tajam akan menyebabkan 

kesulitan dalam memprediksi arus kas di masa depan maka hal ini dapat 

menyebabkan tingkat persistensi laba yang rendah pada perusahaan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadhani et al., 2016) volatilitas 

arus kas berpengaruh negatif terhdap persistensi laba. Selanjutnya penelitian Andi 

& Angelina Setiawan, (2020)  Volatilitas Arus Kas berpengaruh signifikan negative 

terhadap persistensi laba. Volatiolitas arus kas dapat menunjukan ketidakpastian 

dalam lingkungan operasi yang artinya semakin tinggi volatilitas arus kas maka 

semakin tinggi ketidakpastian lingkungan operasi sehingga dapat dikatakan 

volatilitas arus kas memberikan pengaruh terhadap persistensi laba. Untuk itu arus 

kas yang stabil dapat digunakan untuk mengukur persistensi laba, dimana arus kas 

yang digunakan adalah arus kas operasi yang memiliki volatilitas yang rendah. 

Faktor ketiga yang diduga dapat mempengaruhi persistensi laba adalah 

tingkat utang. Dalam suatu perusahaan upaya untuk memperoleh laba tidak terlepas 

dari sumber modal perusahan untuk mengembangkan usaha demi menghasilkan 

laba yang maksimal. Salah satu sumber modal perusahaan adalah pinjaman atau 

utang. Menurut (Dita Arisandi & Putra Astika, 2019) Tingkat utang adalah 

besarnya tingkat pengunaan utang dalam perusahaan. Besarnya tingkat utang 
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cenderung akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan persistensi laba 

dengan tujuan untuk mempertahankan kinerja perusahaan.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadhani et al., 2016) tingkat 

hutang berpengaruh positif terhadap persistensi laba. Selanjutnya hasil penelitian 

Amaliyah & Suwarti, (2017) Tingkat hutang berpengaruh positif signifikan 

terhadap persistensi laba. Besarnya tingkat hutang perusahaan akan meningkatkan 

persistensi laba dengan tujuan untuk mempertahankan kinerja yang baik dimata 

investor atau auditor.  

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti termotivasi untuk meneliti 

“Pengaruh Volatilitas Penjualan, Volatilitas Arus Kas Dan Tingkat Hutang 

Terhadap Persistensi Laba” 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah volatilitas penjualan berpengaruh terhadap persistensi laba? 

2. Apakah volatilitas arus kas berpengaruh terhadap persitensi laba? 

3. Apakah tingkat utang berpengaruh terhadap persistensi laba? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN  

 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penilitian ini bertujuan untuk 

menguji empiris tentang :  

1. Pengaruh volatilitas penjualan terhadap persistensi laba 

2. Pengaruh volatilitas arus kas terhadap persistensi laba 

3. Pengaruh tingkat utang terhadap persistensi laba 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

 

Manfaat penelitian diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut 

:  

1. Bagi Akademis  

Penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan 

yang bermanfaat bagi kemajuan akademis terutama tentang persistensi laba.     

2. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber masukan bagi perusahaan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persistensi laba. 

3. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti 

tentang pengembangan teori yang berkaitan dengan volatilitas penjualan, 

volatilitas arus kas, dan tingkat utang terhadap persistensi laba dan juga 

dapat dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya.  

 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

 

Secara keseluruhan dalam penelitian ini, peneliti membagi sistematika 

penulisan sebagai berikut :   

Bab 1 Pendahuluan : Berisi uraian tentang latar belakang yang mendasari 

penelitian ini termasuk didalamnya masalah-masalah yang berkaitan dengan judul 

penelitian. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penelitian. 
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Bab II Landasan Teori : Pengembangan hipotesis berisi tentang landasan teori 

yang mendasari dan menjadi acuan bagi penelitian ini, berkaitan dengan teori-teori 

yang berhubungan dengan penelitian, pengembangan hipotesis dan kerangka 

konseptual.  

Bab III Metode Penelitian : Berisi tentang penentuan populasi dan sampel, jenis 

dan sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel, metode 

pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik pengujian data yang digunakan 

dalam penelitian.  

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan : Bab ini menyajikan deskripsi sampel 

penelitian, analisi deskriptif, analisis statistic, pembahasan hasil pengujian 

pengujian hipotesis dan pembahasan analisis hasil pengujian hipotesis yang 

dikaitkan dengan sejumlah teori atau pun penelitian pendukung. 

Bab V Penutup : Bab ini menjelaskan kesimpulan hasil pengujian, keterbatasan 

penelitian serta saram yang tentunya bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

 

 

 

 

 


