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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji  apakah nilai wajar berpengaruh 

terhadap persistensi laba. Besaran nilai variabel independen nilai wajar dilihat dari nilai 

wajar melalui laba / rugi (FVTPL) dan nilai wajar melalui pendapatan komprehensif 

lain (FVOCI). Nilai wajar melalui laba / rugi (FVTPL) diukur dengan membandingkan 

besaran nilai dari diperdagangkan terhadap laba bersih perusahaan, sedangkan nilai 

wajar melalui pendapatan komprehensif lain (FVOCI) diukur dengan membandingkan 

besaran nilai dari tersedia untuk dijual terhadap laba pendapatan komprehensif lain. 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah persistensi laba. Persistensi laba diukur 

dengan menggunakan koefisien regresi melalui laba bersih dari dua tahun sebelumnya 

dan laba bersih tahun ini.  

Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan 

(SIZE) dan rasio kecukupan modal (CAR). Variabel kontrol ukuran perusahaan diukur 

menggunakan total aset yang ditransformasikan menggunakan logaritma, sedangkan 

variabel kontrol rasio kecukupan modal diukur menggunakan perbandingan dari rasio 

modal terhadap aset tertimbang menurut risiko (ATMR).  

4.1. Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pola / 

gambaran data dari variabel nilai wajar melalui laba / rugi (FVTPL), nilai wajar 
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melalui pendapatan komprehensif lain (FVOCI), ukuran perusahaan (SIZE), rasio 

kecukupan modal (CAR). Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan perbankan 

yang menggunakan hirarki nilai wajar pada tahun 2015-2019. Data awal pada 

penelitian ini yaitu sebanyak 145 perusahaan, namun terdapat beberapa data yang 

tidak lolos dalam uji asumsi klasik, sehingga jumlah sampel yang tersisa yaitu 

sebesar 101 perusahaan. Pada sampel akhir yang digunakan terdapat data ekstrim 

yang tidak dapat dihilangkan karena apabila data tersebut dihilangkan menjadi 

tidak lolos uji asumsi klasik dan apabila dihilangkan, maka memerlukan eliminasi 

data lebih dari 60% untuk mencapai lolos uji asumsi klasik.  Dibawah ini 

merupakan statistik deskriptif dari variabel dependen, variabel independen, dan 

variabel kontrol dalam penelitian:  

Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

FVTPL 101 .00 138.69 7.4804 18.79969 

FVOCI 101 .00 200.14 14.0769 28.53260 

SIZE 101 21.46 27.98 24.9866 1.70538 

CAR 101 .11 .45 .2093 .05160 

B_LABA 101 -5.92 3.21 .1566 1.25409 

Valid N (listwise) 101     

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 

Tabel 4.1 menggambarkan statistik deskriptif pada masing-masing variabel 

penelitian. Statistik deskriptif variabel independen FVTPL untuk perusahaan 

perbankan memiliki nilai minimum sebesar 0.00 dan nilai maksimum sebesar 

138.69, dengan rata-rata proporsi FVTPL sebesar 7.4804 dan standar deviasi 
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sebesar 18.79969. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata proporsi nilai wajar 

melalui laba / rugi (FVTPL) terhadap labanya yaitu sebesar 7.4804. Variabel 

Independen nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain (FVOCI) memiliki 

nilai minimum sebesar 0.00 dan maksimum sebesar 200.14. Nilai wajar melalui 

pendapatan komprehensif lain (FVOCI) memiliki nilai rata-rata proporsi sebesar 

14.0769 dan standar deviasi sebesar 28.53260, hal ini mengindikasikan bahwa 

rata-rata proporsi nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain terhadap 

pendapatan komprehensif yaitu sebesar 14.0769.  

Statistik deskriptif variabel kontrol ukuran perusahaan memiliki nilai 

minimum sebesar 21.46 dan nilai maksimum yang dimiliki sebesar 27.98 . Ukuran 

perusahaan memiliki standar deviasi sebesar 1.70538 dan rata-rata proporsi ukuran 

perusahaan sebesar 24.9866 atau sebesar Rp. 71,046,469,507,00. Variabel kontrol 

rasio kecukupan modal (CAR) memiliki nilai minimum sebesar 0.11 dan nilai 

maksimum sebesar 0.45, dengan nilai rata-rata proporsi sebesar 0.2093 dan standar 

deviasi sebesar 0.05160, yang artinya adalah rata-rata proporsi total modal 

terhadap aset tertimbang menurut risiko yaitu sebesar 20.93%.  

Variabel dependen persistensi laba memiliki nilai minimum sebesar -5.92 dan 

nilai maksimum sebesar 3.21, selain itu rata-rata proporsi dari persistensi laba yang 

diukur dengan koefisien regresi (beta coefficient) regresi laba tahun ini dengan 

tahun sebelumnya memiliki nilai sebesar 0.1566 dengan standar deviasi sebesar 

1.25409. Artinya adalah rata-rata kemampuan laba perusahaan untuk memprediksi 
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laba tahun periode berikutnya yang ditunjukkan dengan koefisien adalah sebesar 

0.1566.  

4.2. Hasil Uji Asumsi Klasik  

 Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah regresi yang dilakukan 

terbebas dari gejala yang mampu mengganggu hasil regresi. Uji yang dilakukan 

pada penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan 

uji heteroskedastisitas.  

4.2.1. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data 

yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov, dan hasil  uji normalitas dalam penelitian ini 

dapat dilihat melalui tabel 4.2  

 

Tabel 4. 2 Uji Normalitas 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized 
Residual 

.177 145 .000 .771 145 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021 

 

Melalui tabel 4.2 dapat bahwa nilai sig dalam kolom 

Kolmogorov-Smirnov adalah sebesar 0.000, dimana menunjukkan 

bahwa lebih kecil dari 0.05, sehingga data ini dapat dikatakan 
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tidak lolos uji normalitas, dengan demikian harus dilakukan 

eliminasi data untuk mencapai nilai diatas 0.05, dan berikut hasil 

uji normalitas setelah dilakukan eliminasi hingga lolos uji 

normalitas :  

Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized 
Residual 

.070 101 .200* .986 101 .354 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021 

 Melalui tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai sig dalam kolom 

Kolmogorov-Smirnov diatas 0.05, yaitu sebesar 0.200 atau 20%, 

sehingga dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini telah 

terdistribusi secara normal.  

4.2.2. Uji Multikolinearitas  

Uji multikorelasi digunakan untuk mengetahui adanya 

hubungan linear dari variabel independen dalam model regresi. 

Penarikan kesimpulan pada uji multikolinearitas dapat dilihat 

melalui nilai Tolerance dan variance inflation factor (VIF). Hasil 

uji Multikolinearitas pada penelitian ini terdapat pada tabel 4.4. 
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Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.733 1.804  -.406 .685   

FVTPL -.017 .010 -.248 -1.610 .111 .310 3.228 

FVOCI -.012 .007 -.271 -1.760 .082 .309 3.236 

SIZE -.004 .066 -.006 -.067 .947 .913 1.095 

CAR 6.173 2.129 .254 2.899 .005 .957 1.045 

a. Dependent Variable: B_LABA 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021 

Melalui tabel 4.4 menjelaskan bahwa nilai tolerance dari 

masing-masing variabel berada pada angka lebih dari 0.1 dan nilai 

VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

pada penelitian ini dinyatakan lolos uji multikolinearitas atau 

terbebas dari masalah kolinearitas.  

4.2.3. Uji Autokorelasi  

 Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui adanya 

korelasi antar pengamatan yang berhubungan dengan periode 

waktu untuk data time series dan cross section. Uji autokorelasi 

yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Durbin-

Watson (DW test). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat melalui 

tabel 4.5.  
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Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .543a .295 .265 1.07499 2.169 

a. Predictors: (Constant), CAR, FVOCI, SIZE, FVTPL 
b. Dependent Variable: B_LABA 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021 

  Melalui tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai pada Durbin- 

Watson sebesar 2.169. Apabila dibandingkan dengan nilai 

Durbin- Watson pada tabel dengan jumlah variabel 4 (k=4) dan 

jumlah sampel sebanyak 101 atau T = 101, maka nilai DU sebesar 

1.7589 dan DL sebesar 1.5946, maka nilai 4-DU = 2.2411, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa DU < DW < 4-DU, yaitu 

1.7589 < 2.169 < 2.2411, dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa data pada penelitian ini lolos uji autokorelasi.  

4.2.4. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui 

adanya ketidaksamaan varians dari residual antar pengamatan. 

Data akan dinyatakan lolos uji heteroskedastisitas apabila nilai 

signifikansi tiap variabelnya lebih dari 0.05. Uji statistik untuk 

uji heteroskedastisitas ini dengan meregresikan variabel 

independen terhadap variabel dependen dimana variabel 

dependennya merupakan nilai absolut dari unstandardized 
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residual. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat melalui tabel 

4.6 

Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.016 1.091  1.848 .068   

FVTPL .012 .006 .327 1.937 .056 .310 3.228 

FVOCI .001 .004 .035 .210 .834 .309 3.236 

SIZE -.043 .040 -.107 -1.087 .280 .913 1.095 

CAR -1.171 1.287 -.087 -.909 .365 .957 1.045 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2021 

 

 Melalui tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai sig masing-

masing variabel lebih besar dari alpha 0.05, sehingga 

menunjukkan bahwa semua variabel pada penelitian dikatakan 

lolos uji heteroskedastisitas.  

4.3. Uji F (Uji Model Fit) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model penelitian dan regresi ini 

robust dan fit. Model penelitian dan regresi dikatakan robust dan fit apabila 

nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05. Berikut hasil dari pengujian Model 

Fit :  
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Tabel 4. 7 Uji Model Fit 

 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 46.337 4 11.584 10.024 .000b 

Residual 110.938 96 1.156   

Total 157.275 100    

a. Dependent Variable: B_LABA 

b. Predictors: (Constant), CAR, FVOCI, SIZE, FVTPL 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021 

Melalui tabel 4.7 menjelaskan bahwa nilai F sebesar 10.024 dan sig 0.000  

lebih kecil dari alpha 0.05, hal ini menunjukkan bahwa model pada 

penelitian ini merupakan model yang fit dan robust, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen pada penelitian ini yaitu FVTPL 

dan FVOCI dengan variabel kontrol yaitu SIZE dan CAR berpengaruh 

secara bersamaan terhadap persistensi laba.  

4.4.  Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besar persentase 

variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Koefisien 

determinasi dapat dilihat melalui nilai Adjusted R Square. Hasil dari nilai 

koefisien determinasi pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.8 
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Tabel 4. 8 Koefisien Determinan 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .543a .295 .265 1.07499 2.169 

a. Predictors: (Constant), CAR, FVOCI, SIZE, FVTPL 

b. Dependent Variable: B_LABA 

Sumber : Data sekunder yang diolah,2021 

 

Pada tabel 4.8 menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0.265, 

sehingga menunjukkan bahwa 26.5% variabel dependen dipengaruhi oleh 

variabel independen, sedangkan sisanya sebesar 73.5% telah dipengaruhi 

dengan variabel-variabel lain diluar penelitian.  

4.5. Pengujian Hipotesis  

 

 Uji Hipotesis dilakukan setelah uji asumsi klasik terpenuhi. Uji hipotesis 

dilakukan secara bersamaan dan parsial guna untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan dan tiap 

variabelnya,pada penelitian ini uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan 

uji t.  

4.5.1 Uji t 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari tiap variabel 

independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t pada penelitian ini 

dapat ditunjukkan pada tabel 4.9 
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Tabel 4. 9 Uji t 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig Sig/2 Keterangan 

 B Std. 
Error 

Beta 

(Constant) -733 1.804  -.406 685   

FVTPL -.017 .010 -.248 -1.610 .111 .055 Diterima 

FVOCI -.012 .007 -.271 -.1.760 .082 .041 Diterima 

SIZE -.004 .066 -.006 -.067 .947 .4735 Tidak bisa dijadikan 

variabel Kontrol 

CAR 6.173 2.119 .254 2.899 .005 .0025 Bisa dijadikan variabel 
Kontrol 

Sumber : Data sekunder yang diolah,2021 

 

Keterangan : 

B_LABA   = Persistensi laba  

FVTPL   = Fair Value Through Profit / Loss  

FVOCI  = Fair Value Other Comprehensif Income  

SIZE  = Ukuran Perusahaan  

CAR  = Capital Adequacy Ratio 

Tabel 4.9 menunjukkan hasil pengujian hipotesis. Berikut interpretasi dari 

uji t:  

a. Pengaruh Nilai Wajar melalui Laba / Rugi (FVTPL) terhadap 

persistensi laba 

Melalui Tabel 4.9 diketahui bahwa signifikansi dari variabel 

independen nilai wajar melalui laba / rugi (FVTPL) sebesar 0.055 dan 

nilai koefisien beta sebesar -0.017. Hasil tersebut menggambarkan 

hubungan signifikan negatif antara FVTPL dengan persistensi laba 
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pada level alpha 10%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa H1a yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai 

wajar melalui laba rugi, maka persistensi laba yang dimiliki 

perusahaan akan semakin rendah dapat didukung secara statistik  

b. Pengaruh Nilai Wajar melalui Pendapatan Komprehensif Lain 

terhadap Persistensi Laba  

 Pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa signifikansi dari variabel 

independen nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain 

(FVOCI) sebesar 0.041 dan nilai koefisien beta sebesar -0.012. Hasil 

tersebut menggambarkan hubungan signifikan negatif antara FVOCI 

dengan persistensi laba pada alpha 5%. Berdasarkan hasil tersebut, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H1b yang menyatakan bahwa 

semakin tinggi FVOCI maka persistensi laba yang dimiliki perusahaan 

akan semakin rendah dapat didukung secara statistik.  

c. Variabel Kontrol  

Pada penelitian ini juga menggunakan dua variabel kontrol yaitu 

ukuran perusahaan (SIZE) dan rasio kecukupan modal (CAR).  

i. Ukuran Perusahaan (SIZE) 

Melalui tabel 4.9, menunjukkan bahwa signifikansi dari 

variabel kontrol ukuran perusahaan sebesar 0.4735  lebih besar 

dari alpha 0.05, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran 

perusahaan dinilai tidak mampu menjaga / mengontrol 
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hubungan antara variabel dependen dengan variabel 

independen.  

ii. Rasio Kecukupan Modal (CAR)  

Melalui tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

variabel kontrol rasio  kecukupan modal sebesar 0.0025 atau 

lebih kecil dari alpha 0.05, hal ini dapat disimpulkan bahwa 

rasio kecukupan modal didukung secara statistik untuk 

dijadikan sebagai variabel kontrol pada penelitian ini karena 

dinilai mampu menjaga / mengontrol hubungan antara variabel 

dependen dengan variabel independen, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa rasio kecukupan modal (CAR) merupakan 

variabel kontrol yang tepat dalam penelitian ini.  

 

4.6. Pembahasan  

4.6.1. Pengaruh Nilai Wajar melalui Laba / Rugi terhadap Persistensi Laba  

Berdasarkan hasil uji Hipotesis H1a pada tabel 4.9, nilai 

signifikansi variabel FVTPL adalah sebesar 0.055 atau lebih kecil 

dari alpha 0.10. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai wajar melalui 

laba / rugi mempengaruhi persistensi laba. Nilai wajar melalui laba 

rugi (FVTPL) dilihat melalui besaran dari nilai aset keuangan yang 

siap untuk diperdagangkan dan dimasukkan langsung kedalam 
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komponen laba / rugi operasi (IAS 39, 2013), sehingga nilai wajar 

melalui laba / rugi (FVTPL) dapat mempengaruhi perolehan laba / 

rugi perusahaan  

Nilai koefisien beta variabel nilai wajar melalui laba / rugi 

(FVTPL) sebesar -0.017. Nilai negatif pada koefisien 

menggambarkan hubungan negatif antara variabel nilai wajar melalui 

laba / rugi (FVTPL) dengan persistensi laba, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa nilai wajar melalui laba / rugi berpengaruh 

negatif signifikan terhadap persistensi laba, jadi semakin tinggi nilai 

wajar melalui laba / rugi pada perusahaan, maka persistensi labanya 

akan semakin rendah, hal ini disebabkan karena pengukuran nilai 

wajar melalui laba / rugi pada perusahaan lebih banyak menggunakan 

mark-to-model untuk menyajikan aset keuangan yang 

diperdagangkan pada laporan keuangan dibandingkan dengan mark-

to-market (Šodan, 2015). 

 Febryanti et al., (2019) juga menjelaskan bahwa mayoritas 

perusahaan menggunakan mark-to-model untuk melakukan penilaian 

aset keuangan dan penggunaan mark-to-model yang tinggi 

memberikan dampak secara langsung terhadap persistensi laba, 

dimana persistensi laba akan semakin menurun dan meningkatkan 

manajemen laba, hal ini disebabkan karena penggunaan mark-to-

model memiliki sifat yang lebih subyektif karena pengukurannya 
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dilakukan oleh manajer, sehingga peluang terjadinya kesalahan dan 

peluang manajer untuk melakukan manajemen laba lebih besar, 

dengan demikian kualitas laba perusahaan menjadi rendah. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Šodan, (2015) 

yang menyatakan bahwa nilai wajar melalui laba / rugi (FVTPL) 

berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laba. Hasil 

penelitian ini juga mendukung penelitian dari Pratiwi & Siswantoro, 

(2018);Febryanti et al., (2019) yang menyatakan bahwa penggunaan 

nilai wajar dapat meningkatkan manajemen laba dan hal ini 

menyebabkan kualitas laporan keuangan semakin rendah. Penelitian 

ini telah berhasil memberikan bukti bahwa perusahaan dengan 

menggunakan mark-to-model yang tinggi dalam melakukan jual / 

beli aset yang diperdagangkan cenderung memiliki persistensi laba 

yang rendah / kurang baik.  

4.6.2. Pengaruh Nilai Wajar melalui Pendapatan Komprehensif Lain 

terhadap Persistensi Laba  

 Melalui hasil uji hipotesis H1b pada tabel 4.9, menunjukkan p-

value variabel nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain 

(FVOCI) sebesar 0.041  atau lebih kecil dari alpha 0.05. Dengan 

demikian mengindikasikan bahwa nilai wajar melalui pendapatan 

komprehensif lain mampu mempengaruhi persistensi laba. Aset 

keuangan yang mengalami penurunan nilai akan dimasukkan sebagai 
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aset keuangan tersedia untuk dijual (available for sale) dan diakui 

sebagai nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain karena 

perolehan laba atas penjualan aset keuangan tersebut belum 

direalisasi. Biaya atas kerugian penurunan nilai aset tersedia untuk 

dijual tersebut dimasukkan kedalam komponen laba / rugi operasi, 

hal ini  dapat mempengaruhi perolehan laba untuk periode 

selanjutnya (Fatimah et al., 2019), selain itu laba / rugi hasil 

penjualan dari aset tersedia untuk dijual akan direklasifikasikan 

dalam bagian laba / rugi operasi pada periode selanjutnya, hal ini juga 

dapat mempengaruhi pendapatan laba perusahaan untuk periode 

yang akan mendatang (Goncharov & Hodgson, 2008).  

 Nilai koefisien -0.012 menunjukkan hubungan negatif antara 

nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain terhadap 

persistensi laba, sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai 

wajar melalui pendapatan komprehensif lain cenderung memiliki 

persistensi laba yang rendah, hal ini disebabkan karena perusahaan 

lebih banyak menggunakan hierarki level 2 dan 3 atau mark-to-model 

dibandingkan dengan level 1 atau mark-to-market dalam melakukan 

jual / beli aset keuangan tersedia untuk dijual. Penggunaan mark-to-

model tersebut cenderung bersifat subjektif dan memiliki peluang 

kesalahan penilaian yang tinggi, dan tingkat peluang manajer untuk 

melakukan manajemen laba lebih tinggi, sehingga penilaian nilai 
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wajar menjadi tidak dapat diandalkan dan kualitas laba yang dimiliki 

akan menjadi rendah.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Šodan, (2015) 

yang menyatakan bahwa nilai wajar melalui komprehensif lain 

berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laba, yang artinya 

yaitu semakin tinggi penggunaan mark-to-model dalam melakukan 

jual / beli aset keuangan tersedia untuk dijual, maka penilaian nilai 

wajar semakin tidak dapat diandalkan dan kualitas laba terkhususnya 

persistensi laba perusahaan akan semakin menurun.  

4.6.3. Variabel Kontrol  

i. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Persistensi Laba  

Berdasarkan tabel 4.9, variabel kontrol ukuran perusahaan 

memiliki nilai signifikansi 0.4735  lebih besar dari alpha 0.05. 

Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tidak 

didukung secara statistik untuk dijadikan sebagai variabel 

kontrol dari variabel dependen persistensi laba dengan variabel 

independen FVTPL dan FVOCI, hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat dijadikan 

sebagai variabel kontrol pada penelitian ini karena dinilai tidak 

mampu menjaga / mengontrol hubungan antara variabel 

dependen dengan variabel independen.  
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Hal ini disebabkan karena ukuran perusahaan tidak dapat 

hanya diukur dengan menggunakan total aset saja, namun 

dapat menggunakan indikator lain seperti: jumlah pendapatan, 

total ekuitas, kapitalisasi pasar, selain itu hubungan antara nilai 

wajar dengan persistensi laba dapat dikontrol oleh faktor lain 

seperti instrumen keuangan perusahaan perbankan terhadap 

total asetnya.  Pada penelitian ini, ukuran perusahaan diukur 

dengan menggunakan total aset, sedangkan ukuran perusahaan 

yang diukur menggunakan total aset cenderung memiliki 

variasi data yang rendah, sehingga baik perusahaan kecil 

ataupun perusahaan yang besar rata-rata memiliki risiko 

manipulasi keuangan yang sama, hal ini dapat dilihat melalui 

tabel 4.1, yang menunjukkan bahwa besar standar deviasi yang 

lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata, hal ini 

mengindikasikan bahwa penyebaran data tidak bervariasi / 

variasi data yang rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan dalam ukuran apapun tetap memiliki risiko 

penggunaan mark-to-model yang tinggi.  

ii. Pengaruh Rasio Kecukupan Modal terhadap Persistensi 

Laba  
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 Berdasarkan tabel 4.9, variabel kontrol rasio kecukupan 

modal memiliki nilai signifikansi 0.0025 atau lebih kecil dari 

alpha 0.05, dengan demikian dapat diindikasikan bahwa rasio 

kecukupan modal dapat digunakan untuk mengontrol / 

menjaga  pengaruh nilai wajar melalui laba rugi dan nilai wajar 

melalui pendapatan komprehensif lain terhadap persistensi 

laba. 
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