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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

 

4.1.  Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan mengenai 

karakteristik dari masing-masing variabel penelitian sehingga dapat diperoleh 

gambaran secara umum tentang kondisi perusahaan yang diteliti. Dalam penelitian 

ini diperoleh data sebanyak 1.201 observasi dengan periode waktu penelitian 

tahun 2012 hingga 2016.  

Berdasarkan hasil uji normalitas memiliki distribusi yang tidak normal 

karena nilai signifikansi kolmogorov-smirnov awal kurang dari 0,05. Untuk 

menormalkan data tersebut maka dihapus sebanyak 201 data yang ekstrim 

sehingga didapat 1.000 data. Kemudian dilakukan pengujian ulang normalitas 

untuk menguji apakah data sudah memiliki distribusi yang normal. Berikut ini 

adalah hasil dari statistik deskriptif 1.000 observasi data normal. 

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PL 1000 -1,845 2,247 0,361 0,643 
IDK 1000 0,200 1,000 0,427 0,119 
JPKA 1000 1 72 7,83 7,795 
KI 1000 0,104 0,964 0,663 0,192 
LEV 1000 0,100 0,985 0,522 0,221 
VAK 1000 0,010 0,770 0,064 0,072 
VP 1000 0,010 0,902 0,157 0,158 

Valid N (listwise) 1000     

Sumber: Data sekunder yang diolah (2018) 

 Berdasarkan Tabel 4.1. di atas, variabel persistensi laba (PL) memiliki 

nilai minimum -1,845 Astra Agro Lestari Tbk. dan nilai maksimum 2,247 
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Summarecon Agung Tbk. Hal ini menunjukkan bahwa kisaran nilai persistensi 

laba yang minimum adalah -1,845 dan yang maksimum adalah 2,247. Rata-rata 

nilai persistensi laba adalah 0,361dan standar deviasinya sebesar 0,643. Artinya 

bahwa rata-rata koefisien dari regresi laba sebelum pajak tahun ini terhadap laba 

sebelum pajak tahun sebelumnya yang terdapat pada laporan laba rugi sebesar 

36%. Persistensi laba merupakan ukuran kualitas laba yang didasarkan pada 

pandangan bahwa laba yang lebih sustainable adalah laba yang memiliki kualitas 

yang lebih baik. Semakin mendekati 100% menunjukkan bahwa daya prediktif 

laba semakin bagus. 

 Variabel independensi dewan komisaris (IDK) memiliki nilai minimum 

0,200 Duta Graha Indah Tbk. dan nilai maksimum 1,00 Arwana Citramulia Tbk. 

Hal ini menunjukkan bahwa kisaran nilai independensi dewan komisaris dalam 

perusahaan sampel yang minimum adalah 0,200 dan yang maksimum adalah 

1,000. Rata-rata nilai independensi dewan komisaris adalah 0,427 dan standar 

deviasinya sebesar 0,119. Artinya bahwa rata-rata persentase jumlah dewan 

komisaris independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan 

dewan komisaris perusahaan sampel sebesar 43%. Rata-rata dari independensi 

dewan komisaris dari keseluruhan anggota dewan komisaris yang ada dalam 

susunan dewan komisaris perusahaan sampel telah sesuai dengan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan 

Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa jumlah 

komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah 
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seluruh anggota dewan komisaris. Hal ini berarti rata-rata dari independensi 

dewan komisaris bagus karena telah melebihi ketentuan yang ada. 

 Variabel jumlah pertemuan komite audit (JPKA) memiliki nilai minimum 

1,00 Delta Djakarta Tbk, Darya-Varia Laboratoria Tbk, Island Concepts Indonesia 

Tbk. dan nilai maksimum 72,00 Jasa Marga (Persero) Tbk. Hal ini menunjukkan 

bahwa kisaran nilai jumlah pertemuan komite audit yang minimum adalah 1,00 

dan yang maksimum adalah 72,00. Rata-rata nilai jumlah pertemuan komite audit 

adalah 7.83 dan standar deviasinya sebesar 7.795. Artinya bahwa rata-rata jumlah 

rapat komite audit setiap tahunnya sebesar 8x dalam setahun. Rata-rata dari 

jumlah pertemuan komite audit telah sesuai dengan Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/Bl/2012 

Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang 

menyatakan bahwa komite audit mengadakan rapat paling kurang 2x dalam 

setahun. Hal ini berarti rata-rata dari jumlah pertemuan komite audit bagus karena 

telah melebihi ketentuan yang ada. 

 Variabel kepemilikan institusional (KI) memiliki nilai minimum 0,104 

Astra Agro Lestari Tbk. dan nilai maksimum 0,964 Summarecon Agung Tbk. Hal 

ini menunjukkan bahwa kisaran nilai kepemilikan institusional yang minimum 

adalah 0,104 dan yang maksimum adalah 0,964. Rata-rata nilai kepemilikan 

institusional adalah 0,663 dan standar deviasinya sebesar 0,192. Artinya bahwa 

rata-rata persentase jumlah saham yang dimiliki institusi (dalam negeri dan asing) 

terhadap total saham yang beredar sebesar 67%. Semakin tinggi presentase 

kepemilikan institusional maka semakin banyak monitoring yang dilakukan oleh 
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investor institusi (dalam negeri dan asing). Hal ini berarti rata-rata dari sampel 

perusahaan dalam penelitian ini telah dimiliki oleh investor institusional. 

 Variabel leverage (LEV) memiliki nilai minimum 0,100 Panca Global 

Securities Tbk. dan nilai maksimum 0,985 Central Proteina Prima Tbk. Hal ini 

menunjukkan bahwa kisaran nilai leverage yang minimum adalah 0,100 dan yang 

maksimum adalah 0,985. Rata-rata nilai leverage adalah 0,552 dan standar 

deviasinya sebesar 0,221. Artinya bahwa rata-rata proporsi total hutang dari total 

aset perusahaan sebesar 53%. Pada saat tingkat leverage perusahaan tinggi 

manajemen akan lebih mempertahankan kinerja perusahaan dengan memberikan 

informasi laba yang berkualitas. Akan tetapi, tingkat leverage yang tinggi juga 

dapat menjadi pertimbangan bagi manajemen untuk mengelola laba perusahaan 

yang akan menurunkan kualitas laba perusahaan dan mempengaruhi tingkat 

persistensi laba. 

 Variabel volatilitas arus kas (VAK) memiliki nilai minimum 0,010 Cowell 

Development Tbk. dan nilai maksimum 0,770 AKR Corporindo Tbk. Hal ini 

menunjukkan bahwa kisaran nilai volatilitas arus kas yang minimum adalah 0,010 

dan yang maksimum adalah 0,770. Rata-rata nilai volatilitas arus kas adalah 0,064 

dan standar deviasinya sebesar 0,072. Artinya bahwa rata-rata perbandingan 

standar deviasi aliran kas operasi dengan total aset sebesar 6%. Volatilitas arus 

kas merupakan kondisi ketidakpastian dalam aktivitas operasi perusahaan. 

Volatilitas arus kas yang tinggi mengindikasikan kondisi arus kas yang tidak stabil 

sehingga informasi arus kas saat ini tidak dapat digunakan sebagai dasar prediksi 

arus kas masa depan sehingga menunjukkan persistensi laba yang rendah. 
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Sebaliknya, volatilitas arus kas yang rendah mengindikasikan kondisi arus kas 

yang stabil sehingga informasi arus kas saat ini dapat digunakan sebagai dasar 

prediksi arus kas masa depan sehingga menunjukkan persistensi laba yang tinggi. 

 Variabel volatilitas penjualan (VP) memiliki nilai minimum 0,010 Bank 

QNB Kesawan Tbk. dan nilai maksimum 0,902 Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. 

Hal ini menunjukkan bahwa kisaran nilai volatilitas penjualan yang minimum 

adalah 0,010 dan yang maksimum adalah 0,902. Rata-rata nilai volatilitas 

penjualan adalah 0,157dan standar deviasinya sebesar 0,158. Artinya bahwa rata-

rata perbandingan standar deviasi penjualan dengan total aset sebesar 16%. 

Volatilitas penjualan menunjukkan ketidakpastian informasi penjualan 

perusahaan. Pada kondisi lingkungan operasi yang tidak stabil, perusahaan 

cenderung menggunakan perkiraan dan estimasi sehingga kemungkinan kesalahan 

estimasi dalam informasi penjualan dan laba semakin besar. Volatilitas penjualan 

yang tinggi menyebabkan informasi laba yang diperoleh tidak bisa digunakan 

sebagai dasar untuk memprediksi jumlah laba yang akan diperoleh di masa depan 

dan menunjukkan persistensi laba yang rendah. Sebaliknya, volatilitas penjualan 

yang rendah menyebabkan informasi laba bisa digunakan sebagai dasar untuk 

memprediksi jumlah laba yang akan diperoleh di masa depan dan menunjukkan 

persistensi laba yang tinggi. 

Tabel 4.2. Kualitas Auditor 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

non Big-4 568 56.8 56.8 56.8 

Big-4 432 43.2 43.2 100.0 

Total 1000 100.0 100.0  

Sumber: Data sekunder yang diolah (2018) 
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Kualitas auditor dalam penelitian ini diukur dengan memberi nilai 1 untuk 

sampel perusahaan yang diaudit oleh Big-4 dan 0 untuk sampel perusahaan yang 

tidak diaudit oleh Big-4. Berdasarkan Tabel 4.2. di atas, dari 1.000 perusahaan 

sampel terdapat 568 perusahaan yang tidak diaudit oleh Big-4 dan 432 perusahaan 

yang diaudit oleh Big-4. 

Tabel 4.3. Opini Auditor 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

non WTP 4 0,4 0,4 0,4 

WTP 996 99.6 99.6 100.0 

Total 1000 100.0 100.0  

Sumber: Data sekunder yang diolah (2018) 

 Opini auditor dalam penelitian ini diukur dengan memberi nilai 1 untuk 

opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) dan 0 untuk opini lainnya. 

Berdasarkan Tabel 4.3. di atas, dari 1.000 perusahaan sampel terdapat 4 

perusahaan yang memiliki opini auditor selain WTP dan 996 perusahaan yang 

memiliki opini auditor WTP. 

  

4.2. Uji Asumsi Klasik 

4.2.1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal. Uji normalitas dilakukan 

dengan statistik Kolmogorov-Smirnov terhadap unstandardizedresidual hasil 

regresi. Data dikatakan normal jika nilai probabilitas (sig) Kolmogorov-Smirnov 

lebih besar dari α=0,05 (Ghozali, 2009). 
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Tabel 4.4. Uji Normalitas (Sebelum Data Normal) 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual 0.284 1201 0.000 0.219 1201 0.000 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2018) 

 Berdasarkan Tabel 4.4. di atas, nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov 

data awal adalah 0,000. Nilai tersebut < 0,05 sehingga dapat disimpulkan data 

penelitian belum normal. Untuk menormalkan data, maka beberapa data penelitian 

yang ekstrim dihilangkan dan kemudian dilakukan kembali uji normalitas untuk 

melihat apakah data penelitian telah normal.  

Tabel 4.5. Uji Normalitas (Setelah Data Normal) 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual 0.028 1000 0.057 0.996 1000 0.007 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2018) 

 Berdasarkan Tabel 4.5. di atas, normalitas terjadi setelah menghilangkan 

201 data penelitian yang ekstrim dari 1.201 menjadi 1.000 data dengan nilai 

signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,057. Nilai signifikansinya > 0,05 

sehingga dapat disimpulkan data normal. 

 

4.2.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamtan 

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 



 

53 

 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan dengan uji Glejser, yaitu 

dengan meregresikan nilai mutlak unstandardized residual hasil regresi dengan 

variabel independen yang digunakan dalam persamaan regresi. Data dikatakan 

bebas dari heteroskedastisitas jika probabilitas (sig) koefisien regresi (β) dari 

masing-masing variabel independen lebih besar dari α=0,05(Ghozali, 2009). 

Tabel 4.6. Uji Heteroskedastisitas  

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 0.035 0.201  0.176 0.861 

IDK 0.277 0.107 0.087 2.586 0.060 

JPKA 0.000 0.002 0.003 0.088 0.930 

KI -0.035 0.063 -0.018 -0.559 0.576 

KA -0.023 0.025 -0.030 -0.921 0.357 

OA 0.432 0.189 0.072 2.282 0.053 

LEV -0.033 0.057 -0.020 -0.588 0.557 

VAK -0.176 0.171 -0.033 -1.027 0.305 

VP -0.045 0.079 -0.019 -0.562 0.574 

a. Dependent Variable: ABSRES 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2018) 

 Berdasarkan Tabel 4.6. di atas, semua variabel independen dan kontrol 

masing-masing memberikan nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

semua variabel independen dan kontrol telah terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 

 

4.2.3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 
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Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar variabel sesama 

variabel independen sama dengan nol. Varibel terbebas dari multikolineralitas jika 

nilai tolerance>0,1 atau sama dengan nilai VIF<10(Ghozali, 2009). 

 Tabel 4.7. Uji Multikolinearitas 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -1.978 0.080  -24.864 0.000   
IDK 0.084 0.042 0.016 1.987 0.047 0.877 1.140 

JPKA 0.000 0.001 -0.002 -0.302 0.763 0.941 1.063 

KI 3.255 0.025 0.973 132.356 0.000 0.995 1.005 

KA -0.010 0.010 -0.008 -1.033 0.302 0.949 1.054 

OA 0.164 0.075 0.016 2.196 0.028 0.995 1.005 

LEV -0.010 0.022 -0.004 -0.462 0.644 0.899 1.112 

VAK -0.120 0.068 -0.013 -1.773 0.076 0.939 1.065 

VP -0.011 0.031 -0.003 -.347 0.729 0.897 1.115 

a. Dependent Variable: PL 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2018) 

 Berdasarkan Tabel 4.7. di atas, semua variabel independen dan kontrol 

masing-masing memberikan nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10 sehingga 

dapat disimpulkan semua variabel independen dan kontrol telah terbebas dari 

masalah multikolinearitas. 

 

4.2.4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi Bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang 

bebas dari autokorelasi. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai 
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Durbin-Watson (DW) hasil regresi dengan nilai dalam tabel Durbin-Watson (DW) 

dengan kriteria(Ghozali, 2009): 

1. Jika nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-du), 

maka koefisien aoutokorelasi = 0, sehingga tidak ada autokorelasi. 

2. Jika nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl), 

maka koefisien autokorelasi > 0, sehingga ada autokorelasi positif. 

3. Jika nilai DW lebih besar daripada (4-dl), maka koefisien autokorelasi < 0, 

sehingga ada autokorelasi negatif. 

4. Jika nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau 

DW terletak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 

Tabel 4.8. Uji Autokorelasi 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 0.973a 0.947 0.946 0.149024 1.991 

a. Predictors: (Constant), VP, KI, LEV, OA, KA, JPKA, VAK, IDK 
b. Dependent Variable: PL 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2018) 

 Berdasarkan Tabel 4.8. di atas, nilai Durbin-Watson adalah 1,991. Nilai 

tersebut berada di antara 1,852 (du) dan 2,148 (4-du) sehingga dapat disimpulkan 

data penelitian telah terbebas dari masalah autokorelasi. 

 

4.3. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

 Uji statistik F pada dasarnyamenunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen / terikat. Apabila nilai 
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signifikansi F < 0,05 maka semua variabel independen secara serentak dan 

signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2009). 

Tabel 4.9. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 391.025 8 48.878 2200.913 0.000b 

Residual 22.008 991 0.022   

Total 413.033 999    
a. Dependent Variable: PL 
b. Predictors: (Constant), VP, KI, LEV, OA, KA, JPKA, VAK, IDK 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2018) 

 Berdasarkan Tabel 4.9. di atas, nilai signifikansi F sebesar 0,000 < 0,05 

artinya semua variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel 

dependen. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa model telah fit dan dapat 

dilakukan pengujian selanjutnya. 

 

4.4. Uji Koefisien Determinasi 

 Nilai koefisien determinasi (adjusted R2) menunjukkan besarnya 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu. Nilai koefisien 

determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2009).  

Tabel 4.10. Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 0.973a 0.947 0.946 0.149024 1.991 

a. Predictors: (Constant), VP, KI, LEV, OA, KA, JPKA, VAK, IDK 
b. Dependent Variable: PL 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2018) 
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 Berdasarkan Tabel 4.10. di atas dapat dilihat bahwa nilai adjusted R² 0,946 

berarti daya penjelas seluruh variabel independen dan kontrol terhadap variabel 

dependen: persistensi labasebesar 94,6% sedangkan sisanya 5,4% dijelaskan oleh 

faktor lain di luar model.  

 

4.5. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh good corporate governance, 

kepemilikan institusional, kualitas auditor dan opini auditor terhadap persistensi 

laba. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas / independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2009). 

Tabel 4.11. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig.  

B Std. Error Beta Sig/2 HA 

1 

(Constant) -1.978 0.080  -24.864 0.000   
IDK 0.084 0.042 0.016 1.987 0.047 0.024 Diterima 

JPKA 0.000 0.001 -0.002 -0.302 0.763 0.382 Ditolak 

KI 3.255 0.025 0.973 132.356 0.000 0.000 Diterima 

KA -0.010 0.010 -0.008 -1.033 0.302 0.151 Ditolak 

OA 0.164 0.075 0.016 2.196 0.028 0.014 Diterima 

LEV -0.010 0.022 -0.004 -0.462 0.644   

VAK -0.120 0.068 -0.013 -1.773 0.076   

VP -0.011 0.031 -0.003 -0.347 0.729   

a. Dependent Variable: PL 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 4.11. dapat dijelaskan pengaruh antara masing-masing 

variabel independen (IDK, JPKA, KI, KA dan OA) dan variabel kontrol (LEV, 

VAK dan VP) terhadap PL (persistensi laba) yaitu: 
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1. Variabel IDK (independensi dewan komisaris) memiliki nilai tingkat 

signifikansi/2 sebesar 0,024 < 0,05 dan koefisien regresi sebesar 0,084 > 0 

menunjukkan secara statistik positif signifikan. Hal ini berarti bahwa 

independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap persistensi 

laba. Dengan demikian, H1 yang menyatakan bahwa independensi dewan 

komisaris berpengaruh positif terhadap persistensi laba diterima. 

2. Variabel JPKA (jumlah pertemuan komite audit) memiliki nilai tingkat 

signifikansi/2 sebesar 0,382 > 0,05 menunjukkan secara statistik tidak 

signifikan. Hal ini berarti bahwa jumlah pertemuan komite audit tidak 

berpengaruh terhadap persistensi laba. Dengan demikian, H2 yang 

menyatakan bahwa jumlah pertemuan komite audit berpengaruh positif 

terhadap persistensi laba ditolak. 

3. Variabel KI (kepemilikan institusional) memiliki nilai tingkat 

signifikansi/2 sebesar 0,000 < 0,05 dan koefisien regresi sebesar 3,255 > 0 

menunjukkan secara statistik positif signifikan. Hal ini berarti bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap persistensi laba. 

Dengan demikian, H3 yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap persistensi laba diterima. 

4. Variabel KA (kualitas auditor) memiliki nilai tingkat signifikansi/2 sebesar 

0,151 > 0,05 menunjukkan secara statistik tidak signifikan. Hal ini berarti 

bahwa kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap persistensi laba. 

Dengan demikian, H4 yang menyatakan bahwa kualitas auditor 

berpengaruh positif terhadap persistensi laba ditolak. 
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5. Variabel OA (opini auditor) memiliki nilai tingkat signifikansi/2 sebesar 

0,014 < 0,05 dan koefisien regresi sebesar 0,164 > 0 menunjukkan secara 

statistik positif signifikan. Hal ini berarti bahwa opini auditor berpengaruh 

positif terhadap persistensi laba. Dengan demikian, H5 yang menyatakan 

bahwa opini auditor berpengaruh positif terhadap persistensi laba 

diterima. 

6. Variabel LEV (leverage) memiliki nilai tingkat signifikansi sebesar 0,644 

> 0,05 menunjukkan secara statistik tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa 

leverage sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh terhadap persistensi 

laba.  

7. Variabel VAK (volatilitas arus kas) memiliki nilai tingkat signifikansi 

sebesar 0,076 > 0,05 menunjukkan secara statistik tidak signifikan. Hal ini 

berarti bahwa volatilitas arus kas sebagai variabel kontrol tidak 

berpengaruh terhadap persistensi laba.  

8. Variabel VP (volatilitas penjualan) memiliki nilai tingkat signifikansi 

sebesar 0,729 > 0,05 menunjukkan secara statistik tidak signifikan. Hal ini 

berarti bahwa volatilitas penjualan sebagai variabel kontrol tidak 

berpengaruh terhadap persistensi laba.  

 



 

60 

 

4.6. Pembahasan 

4.6.1. Independensi Dewan Komisaris dan Persistensi Laba 

 H1 yang menyatakan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh 

positif terhadap persistensi laba diterima, artinya semakin tinggi independensi 

dewan komisaris maka semakin tinggi persistensi laba. Teori agensi muncul 

berkaitan dengan fenomena pemisahan kepemilikan perusahaan (principal) 

dengan pengelola perusahaan (agent), khususnya pada perusahaan modern (Jensen 

dan Meckling, 1976). Agency problem terjadi karena adanya kesenjangan 

informasi antara agent dengan  principal. Pada kenyataannya agency problem ini 

tidak dapat dihilangkan tetapi dapat diminimalisir dengan adanya tata kelola 

perusahaan yang baik (good corporate governance) salah satunya seperti 

independensi dewan komisaris (Jensen dan Meckling, 1976). 

 Dewan komisaris independen menjadi penjaga kepentingan pemegang 

saham melalui pemantauan dan pengendalian. Semakin besar proporsi dewan 

komisaris independen, semakin efektif dalam memantau perilaku manajemen. 

Dewan komisaris independen mempengaruhi berbagai keputusan termasuk 

meningkatkan nilai perusahaan dengan melindungi kepentingan pemegang saham 

terhadap oportunisme manajerial sehingga berpengaruh positif terhadap 

persistensi laba. Dewan komisaris independen aktif memantau perusahaan dan 

dapat segera memberi soluasi atas masalah yang muncul. Hal ini menjadi 

membuat kinerja perusahaan menjadi lebih berkualitas karena permasalahan yang 

ada dapat segera teratasi. Dewan komisaris independen aktif memantau 

operasional perusahaan sehingga kualitas laba terjaga dan laba menjadi lebih 
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persisten. Dengan demikian, proporsi dewan komisaris independen yang lebih 

tinggi dapat menyebabkan laba menjadi lebih persisten, karena proporsi dewan 

komisaris independen lebih tinggi memberikan kontrol pengawasan lebih baik. 

Penelitian sebelumnya seperti Kusuma dan Sadjiarto (2014), Khafid (2012) serta 

Shiri et al. (2012) juga memberikan bukti empiris seperti hasil penelitian ini yaitu 

bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap persistensi 

laba.  

 

4.6.2. Jumlah Pertemuan Komite Audit dan Persistensi Laba 

 H2 yang menyatakan bahwa jumlah pertemuan komite audit berpengaruh 

positif terhadap persistensi laba ditolak, artinya jumlah pertemuan komite audit 

tidak berpengaruh terhadap persistensi laba. Adanya regulasi yang mewajibkan 

komite audit mengadakan rapat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas 

Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/Bl/2012 Tentang 

Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Hal ini 

menyebabkan rapat komite audit hanya cenderung untuk memenuhi regulasi saja 

sehingga rapat komite audit kurang maksimal sehingga menjadi tidak berpengaruh 

terhadap persistensi laba. Selain itu ditinjau dari efek ekonomi, jumlah pertemuan 

komite audit tidak ada kaitannya dengan kondisi makro ekonomi yang mampu 

mengaruhi jumlah laba yang dihasilkan perusahaan. Penelitian sebelumnya seperti 

Kusuma dan Sadjiarto (2014) juga memberikan bukti empiris seperti hasil 

penelitian ini yaitu bahwa jumlah pertemuan komite audit tidak berpengaruh 

terhadap persistensi laba.  
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4.6.3. Kepemilikan Institusional dan Persistensi Laba 

 H3 yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif 

terhadap persistensi laba diterima, artinya semakin tinggi kepemilikan 

institusional maka semakin tinggi persistensi laba. Kepemilikan institusional 

merupakan kepemilikan saham oleh institusi keuangan atau non keuangan atau 

institusi berbadan hukum lain. Penelitian ini menggunakan persentase 

kepemilikan saham perusahaan sekuritas, dan reksadana untuk dijadikan ukuran 

kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional mempunyai pengaruh 

terhadap persistensi laba. Investor yang berasal dari luar (investor asing) lebih 

mampu mengendalikan manajemen perusahaan dikarenakan memiliki 

pengetahuan dan sumber daya yang cukup. Pemilik saham institusional juga dapat 

mempengaruhi perusahaan dengan cara berbeda, misalnya dengan tekanan 

terhadap isu dan aktifitas tertentu untuk mengendalikan proses keputusan internal 

melalui keanggotaan dewan direksi perusahaan.  

 Kepemilikan institusi memiliki kelebihan diantaranya memiliki informasi 

yang lebih luas dibandingkan kepemilikan individu. Informasi yang luas 

didapatkan kepemilikan institusi dari pengalaman bisnis dalam bidang keuangan 

yang ditekuni. pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan 

dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan 

kepentingan manajer dengan pemegang saham. Informasi luas yang didapatkan 

kepemilikan institusi memberikan kontribusi terhadap keputusan investasi 

perusahaan. Pengalaman dan informasi luas yang dimiliki kepemilikan institusi 

menjadikan beban kepada manajer perusahaan dalam menyampaikan informasi 



 

63 

 

laba yang handal dan relevan. Manajer perusahaan melaporkan informasi yang 

handal dan relevan agar citra nama baik perusahaan tetap terjaga. Relevansi dan 

keandalan dari laporan keuangan menjadikan informasi laba dapat memberikan 

nilai prediksi dimasa depan sehingga tercipta laba yang persisten. Penelitian 

sebelumnya seperti Junawatiningsih dan Harto (2014), Shiri et al. (2012) serta al-

Dhamari dan Ismail (2013) juga memberikan bukti empiris seperti hasil penelitian 

ini yaitu bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap persistensi 

laba.  

 

4.6.4. Kualitas Auditor dan Persistensi Laba 

 H4 yang menyatakan bahwa kualitas auditor berpengaruh positif terhadap 

persistensi laba ditolak, artinya kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap 

persistensi laba. Audit merupakan proses untuk mengurangi ketidakselarasan 

(keseimbangan) informasi yang ada pada dua belah pihak antara manajer dan 

parapemegang saham dengan bantuan menggunakan perantara pihak luar untuk 

memberikan keabsahan terhadap laporan keuangan agar ketidakselarasan dapat 

terbenahi. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan 

mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor 

mengenai laporan keuangan suatu perusahaan. Berarti kualitas auditor merupakan 

hal penting dalam proses pengauditan. Kualitas auditor diukur dengan perusahaan 

yang diaudit oleh Big-4 dan non Big-4. Bukan berati KAP non Big-4 memiliki 

kualitas auditor yang kurang baik sehingga kualitas auditor menjadi tidak 

berpengaruh pada persistensi laba karena baik KAP Big-4 maupun KAP non Big-
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4 sama-sama memiliki standar dalam perekrutan auditornya dan memiliki standar 

operasi dalam auditing. Selain itu ditinjau dari efek ekonomi, kualitas auditor 

tidak ada kaitannya dengan kondisi makro ekonomi yang mampu mengaruhi 

jumlah laba yang dihasilkan perusahaan. Penelitian sebelumnya seperti Juliardi 

(2013) juga memberikan bukti empiris seperti hasil penelitian ini yaitu bahwa 

kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap persistensi laba.  

 

4.6.5. Opini Auditor dan Persistensi Laba 

 H5 yang menyatakan bahwa opini auditor berpengaruh positif terhadap 

persistensi laba diterima, artinya semakin baik opini auditor maka semakin tinggi 

persistensi laba. Opini auditor wajar tanpa pengecualian dan stabil dari waktu ke 

waktu menunjukkan baiknya kinerja perusahaan termasuk laba perusahaan. 

Sementara opini auditor tidak wajar merupakan kebalikan pendapat wajar tanpa 

pengecualian. Pendapat tidak wajar dinyatakan oleh auditor jika laporan keuangan 

auditee (manajemen perusahaan) tidak disajikan secara wajar berdasarkan prinsip 

akuntansi berterima umum (PABU). Hal ini diberikan auditor karena 

pengecualian atau kualifikasi terhadap kewajaran penyajian bersifat material 

(terdapat banyak rekening yang tidak wajar). Jika laporan keuangan diberi 

pendapat tidak wajar oleh auditor maka informasi yang disajikan oleh klien dalam 

laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya sehingga tidak dapat dipakai 

oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. 

 Laba yang dihasilkan pada laporan keuangan dengan opini auditor wajar 

tanpa pengecualian menjadi lebih berkualitas karena perusahaaan telah menerima 
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pendapat wajar tanpa pengecualian yang berarti penyajian laporan keuangan 

wajar dalam semua hal yang material (bebas dari salah saji material), sesuai 

dengan prinsip akuntansi berterima umum (tidak terjadi perubahan dalam 

penerapan prinsip akuntansi (konsisten) dan mengandung penjelasan atau 

pengungkapan yang memadai sehingga tidak menyesatkan pemakainya). Laba 

yang dilaporkan apa adanya dan bebas dari tindakan manipulatif karena adanya 

pendapat wajar tanpa pengecualian yang hanya dapat diberikan oleh auditor jika 

tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit. Hal ini berarti laba memiliki tingkat 

persistensi yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi laba 

masa depan. Penelitian sebelumnya seperti Vichitsarawong dan Pornupatham 

(2015) serta Subramanyam dan Wild (1996) juga memberikan bukti empiris 

seperti hasil penelitian ini yaitu bahwa opini auditor berpengaruh positif terhadap 

persistensi laba.  

 

 


