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ABSTRAK 
 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah terdapat pengaruh 
dari leverage, ukuran perusahaan dan likuiditas terhadap kualitas laba pada 
perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2016-2020. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh 
dari laporan keuangan perusahaan. Populasi yang digunakan adalah perusahaan 
industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. 
Sampel yang digunakan terdiri dari 14 perusahaan yang dipilih menggunakan teknik 
purposive sampling. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan 
uji heteroskedastisitas. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda, uji t, 
uji F dan uji koefisien determinasi dengan menggunakan Eviews 9. 

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif 
terhadap kualitas laba, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas laba, 
sedangkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Selanjutnya, nilai 
adjusted R-square adalah sebesar -1,19%.  

Implikasi dari temuan penelitian ini adalah bahwa perusahaan dengan tingkat 
utang yang tinggi akan berusaha menunjukkan kinerja yang baik untuk mendapatkan 
kepercayaan investor, salah satu caranya dengan melakukan manajemen laba yang 
mengakibatkan rendahnya kualitas laba. Perusahaan dengan ukuran yang besar 
cenderung lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan laba serta lebih hati-hati dalam 
melaporkan kinerja keuangannya.    
 
Kata Kunci: leverage, ukuran perusahaan, likuiditas, kualitas laba 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 yang 

diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan adalah suatu penyajian 

terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas. Informasi 

tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemegang saham dan investor 

dalam pengambilan keputusan bisnis. Salah satu informasi yang penting yang investor 

perlu ketahui adalah informasi mengenai laba perusahaan. Semakin tinggi laba yang 

disajikan didalam laporan keuangan dapat menggambarkan bahwa perusahaan 

tersebut memiliki kinerja perusahaan yang baik dan dikatakan berkualitas. 

Saat ini telah terjadi banyak penyalahgunaan informasi laporan keuangan yang 

merugikan pemangku kepentingan. Terdapat banyak kasus keuangan di 

perusahaan-perusahaan publik yang melibatkan penyalahgunaan laporan keuangan. 

Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia diantaranya adalah PT. Garuda Indonesa 

(Persero) Tbk dan PT. Sunprima Nusanara Pembiayaan Tbk yang melibatkan terjadinya 

manipulasi pelaporan keuangan (www.okezone.com, 28 Juni 2019). Fenomena ini 

menunjukkan terjadinya kasus keuangan merupakan kegagalan laporan keuangan 

untuk memenuhi kebutuhan informasi para pengguna laporan. Namun informasi laba 

perusahaan tidak menjamin bila laba tersebut berkualitas. Semakin tinggi laba suatu 

perusahaan maka hal tersebut belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya.  

Laba yang disajikan dalam laporan keuangan haruslah sesuai dengan kondisi 

perusahaan yang sebenarnya. Apabila laba yang disajikan tidak mencerminkan kondisi 

perusahaan yang sebenarnya maka laba akan diragukan kualitasnya dimana pihak 

eksternal tidak mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya. Laba yang berkualitas 

adalah laba yang secara akurat dan tepat menggambarkan profitabilitas operasi suatu 

perusahaan. Kualitas laba akan menjadi pusat perhatian bagi para pemegang saham 

laporan keuangan, khususnya bagi mereka yang mengharap kualitas laba yang tinggi. 
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Kualitas laba perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah 

faktor leverage, ukuran perusahaan dan likuiditas perusahaan. 

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan 

antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Leverage 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh 

hutang perusahaan. Hutang yang dimiliki perusahaan berhubungan dengan 

keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Jika tingkat Leverage suatu perusahaan 

tinggi maka akan memiliki kecenderungan untuk melakukan manajemen laba yang 

besar sehingga kualitas laba yang dihasilkan menjadi rendah (Dewi, Endiana, & Arizona, 

2020). 

Ukuran perusahaan merupakan skala besar kecilnya perusahaan yang dapat 

diklasifikasi berdasarkan berbagai cara, antara lain dengan ukuran pendapatan, total 

aset, dan total ekuitas (Jaya & Wirama, 2017). Ukuran perusahaan berhubungan 

dengan kualitas laba karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi 

pula kelangsungan usaha suatu perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan 

sehingga perusahaan tidak perlu melakukan praktik manipulasi laba (Wati & Putra, 

2017).  Jika laba dalam laporan keuangan merupakan laba riil dan menggambarkan 

kinerja perusahaan yang sebenarnya, maka perusahaan tersebut dianggap berkualitas. 

Likuiditas merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas yang tinggi menunjukkan kondisi 

keuangan perusahaan dalam keadaan yang cukup baik dan berkemampuan untuk 

melunasi seluruh kewajiban jangka pendek dengan tepat waktu. Namun apabila 

likuiditas perusahaan terlalu besar maka perusahaan tersebut berarti tidak mampu 

mengelola aset lancarnya semaksimal mungkin sehingga kinerja keuangan menjadi 

kurang baik dan kemungkinan adanya manipulasi laba untuk mempercantik informasi 

laba tersebut (Marpaung, 2019). 

1.2. Perumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Apakah leverage berpengaruh terhadap kualitas laba? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba? 

3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap kualitas laba? 

4. Apakah leverage, ukuran perusahaan dan likuiditas secara simultan 

berpengaruh terhadap kualitas laba? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh leverage terhadap kualitas laba 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

kualitas laba 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap kualitas laba 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh simultan dari leverage, ukuran 

perusahaan dan likuiditas terhadap kualitas laba 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual yang 

bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, baik sebagai informasi tambahan atas hasil 

penelitian sebelumnya maupun sebagai acuan penelitian selanjutnya tentang kualitas 

laba. Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan tentang peran leverage, ukuran perusahaan dan likuiditas perusahaan dalam 

kaitannya dengan kualitas laba yang dihasilkan.   
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BAB II 

KAJIAN LITERATUR 

 

2.1. Teori Keagenan 

Menurut Jensen dan Meckling dijelaskan bahwa dalam teori agensi terdapat 

hubungan kontraktual berupa tanggung jawab dan wewenang pengambilan keputusan 

dari prinsipal atau pemilik kepada orang lain atau agen (Jaya & Wirama, 2017). 

Prinsipal memberikan kewenangan kepada agen untuk mengelola perusahaan. 

Prinsipal dan agen memiliki keinginan dan motivasi yang berbeda sehingga ada 

keyakinan bahwa agen (manajemen) tidak akan selalu bertindak sesuai dengan 

keinginan prinsipal. Dengan kewenangan yang dimiliki, prinsipal dan agen akan 

berupaya untuk memenuhi kepentingannya masing-masing. Apabila keadaan tersebut 

terjadi maka akan mengakibatkan rendahnya kualitas laba yang dihasilkan perusahaan. 

Terjadinya ketidakseimbangan penguasaan informasi tentang perusahaan akan 

mengakibatkan munculnya kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi 

(information asymmetry). Dengan adanya asimetri informasi antara manajemen 

(agent) dengan pemilik (principal) akan memberi kesempatan bagi manajer untuk 

melakukan tindakan manajemen laba perusahaan (earnings management). Karena 

informasi yang disajikan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya sehingga hal 

tersebut akan menyesatkan para pengguna informasi kinerja keuangan perusahaan. 

2.2. Kualitas Laba 

Kualitas laba mencerminkan kelanjutan laba dimasa depan yang ditentukan oleh 

komponen akrual dan kondisi kas yang menunjukkan keadaan kinerja perusahaan yang 

sebenarnya.  Apabila laba yang disajikan tidak memberikan informasi yang 

sebenarnya mengenai kondisi ekonomis perusahaan maka laba yang disajikan menjadi 

diragukan kualitasnya. Kualitas laba akan menjadi pusat perhatian bagi para pengguna 

laporan keuangan, khususnya bagi mereka yang mengharapkan kualitas laba yang 

tinggi. Perusahaan yang memiliki laba dengan kualitas baik adalah perusahaan yang 

memiliki laba secara berturut-turut dan stabil. 
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Dechow dan Schrand menjelaskan bahwa laba dikatakan berkualitas apabila 

memiliki tiga karakteristik berikut: (a) mampu mencerminkan kinerja operasi 

perusahaan saat ini dengan akurat; (b) mampu memberikan indikator yang baik 

mengenai kinerja perusahaan dimasa depan; dan (c) dapat menjadi ukuran yang baik 

untuk menilai kinerja perusahaan (Jaya & Wirama, 2017). 

2.3. Leverage 

Leverage merupakan suatu variabel untuk mengetahui seberapa besar aset 

perusahaan dibiayai oleh utang perusahaan. Tingkat rasio leverage yang tinggi dapat 

berarti profitabilitas perusahaan meningkat, tetapi utang yang tinggi juga akan 

meningkatkan risiko kebangkrutan. Leverage memiliki pengaruh terhadap kualitas laba 

perusahaan. Status utang perusahaan mengindikasikan berapa banyak uang yang 

dikeluarkan untuk mencapai keseimbangan. Secara umum, semakin besar utang yang 

dikeluarkan perusahaan dibandingkan dengan total asetnya maka akan semakin 

meningkat leveragenya (Gitman & Zutter., 2015). 

Penggunaan utang akan direspon negatif oleh investor karena investor akan 

beranggapan bahwa perusahaan akan lebih mengutamakan pembayaran utang 

daripada pembayaran dividen. Apabila sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh 

utang dibandingkan dengan modalnya sendiri, maka perusahaan tersebut dinilai tidak 

dapat menjaga keseimbangan keuangan dalam pengelolaan dana antara modal yang 

tersedia dengan modal yang dibutuhkan. 

2.4. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dinyatakan 

dari besarnya total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan 

adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan sebagai besar kecilnya perusahaan 

dengan berbagai cara. Semakin besar total aset perusahaan maka semakin besar pula 

skala perusahaan. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori 

yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium-size) dan 

perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada 

total aset yang dimiliki perusahaan perusahaan. 
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Perusahaan dengan total aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut relatif lebih stabil dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang 

lebih sedikit atau lebih rendah. Perusahaan dengan total aset yang besar 

dimungkinkan untuk dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Ukuran 

perusahaan berhubungan dengan kualitas laba. Hal ini disebabkan karena semakin 

besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi pula kemampuan menghasilkan laba. 

Perusahaan yang semakin besar akan lebih mudah menjaga kelangsungan usahanya 

dan meningkatkan kinerja keuangan sehingga perusahaan tersebut akan lebih 

berhati-hati dalam menyajikan laporan keuangan dan kecil kemungkinannya untuk 

melakukan manajemen laba (Kurniawan & Suryaningsih, 2018). 

2.5. Likuiditas  

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendek yang akan segera jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang 

tersedia. Likuiditas adalah kinerja yang memperbarui aset menjadi kas atau kinerja 

menghasilkan kas (Jaya & Wirama, 2017). Likuiditas perusahaan membuktikan 

kesanggupan perusahaan dalam membiayai operasi perusahaan maupun membayar 

utang jangka pendeknya. Untuk menangani kestabilan perusahaan, penting agar bisa 

mengatur likuiditas secara fundamental.  

Likuiditas yang tinggi menyebabkan perusahaan cenderung mengungkapkan 

informasi laba secara luas kepada pihak eksternal dan hal ini akan menggambarkan 

nilai yang baik bagi investor. Semakin tinggi nilai likuiditas maka kualitas laba akan 

semakin tinggi. Namun apabila likuiditas perusahaan terlalu besar, berarti perusahaan 

tidak dapat mengelola aset likuid sebanyak mungkin, sehingga kinerja keuangan 

menjadi buruk dan ada situasi dimana laba dimanipulasi untuk mempercantik 

informasi laba. 

 

 

 

2.6. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 
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Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan 

pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran 

Leverage ialah variabel yang menggambarkan banyaknya saham perusahaan 

ditutupi oleh utang perusahaan. Tingkat utang yang tinggi dapat berarti peningkatan 

keuntungan bagi bisnis. Walaupun demikian, tingkat utang yang tinggi bisa 

mempertinggi risiko kemerosotan. Penanam modal yakin kalau suatu perusahaan bisa 

memprioritaskan pelunasan utang daripada pembayaran dividen sehingga penggunaan 

utang mendapat reaksi negatif dari investor. Jika sebagian besar aset perusahaan 

ditutupi oleh kewajiban, maka perusahaan dianggap tidak mampu mengatur keuangan 

dengan seimbang antara modal kerja dan ekuitas.  

Leverage perusahaan yang besar cenderung mengarah pada manajemen laba 

skala besar, yang menurunkan kualitas laba perusahaan. Sehingga dengan demikian, 

leverage berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laba. Beberapa penelitian terdahulu 

menemukan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap kualitas laba (Marpaung, 

2019) (Dewi, Endiana, & Arizona, 2020). Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan 

adalah sebagai berikut: 

H1: Struktur leverage berpengaruh negatif terhadap kualitas laba 

Ukuran perusahaan ialah alat ukur yang mana bisa diklasifikasikan kecil ataupun 

besarnya perusahaan dipantau dari total aset. Perusahaan dengan total aset tinggi 



8 
 

relatif stabil dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset rendah atau sedikit 

menunjukkan bahwa mereka mampu menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. 

Ukuran perusahaan terkait dengan kualitas laba karena semakin besar perusahaan 

maka semakin mampu memajukan kinerja keuanganya yang baik. Beberapa penelitian 

terdahulu menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

kualitas laba (Jaya & Wirama, 2017) (Marpaung, 2019). Oleh karena itu, hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut: 

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

Likuiditas ialah kinerja perusahaan untuk melunasi kewajiban saat ini yang akan 

segera berakhir dengan menggunakan arus yang tersedia. Dengan jumlah likuiditas 

yang besar, maka terjadi kecenderungan perusahaan menerangkan informasi 

pendapatannya kepada dunia luar. Berkaitan dengan itu, jika bertambah tinggi nilai 

tunai mengakibatkan kualitas laba bertambah baik. Sebaliknya, jika perusahaan terlalu 

likuid dapat kehilangan kendali atas aset likuid sebanyak mungkin. Akibatnya, 

membuat kinerja keuangan yang buruk serta bisa melakukan penyelewengan terhadap 

laba. Penelitian terdahulu menemukan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap 

kualitas laba (Hakim & Abbas, 2019). Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

H3: Likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

Suatu laba dikatakan berkualitas jika laba yang secara akurat dan tepat 

menggambarkan profitabilitas operasi dari suatu perusahaan. Kualitas laba akan 

menjadi pusat perhatian bagi para pemegang saham laporan keuangan, khususnya 

bagi mereka yang mengharap kualitas laba yang tinggi. Perusahaan yang memiliki laba 

dengan kualitas baik adalah perusahaan yang memiliki laba secara berturut-turut dan 

stabil. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H4: Leverage, ukuran perusahaan dan likuiditas secara simultan berpengaruh 

terhadap kualitas laba  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan asosiatif kausal yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2018). 

Berdasarkan jenis datanya maka penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, yaitu 

penelitian dengan menggunakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang 

dikuantifisir. 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada kurun waktu tahun 2016-2020.  Jumlah 

populasi perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI selama tahun 

2016-2020 adalah sebanyak 53 perusahaan. Pemilihan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2018). 

Sampel penelitian ini terdiri dari 14 perusahaan dengan periode amatan selama 5 

tahun. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh secara tidak langsung berupa laporan keuangan perusahaan industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Pengumpulan data 

dilakukan melalui laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan pada situs Bursa 

Efek Indonesia (www.idx.co.id). 

3.4. Operasionalisasi Variabel  

Berikut adalah penjelasan mengenai operasionalisasi variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini: 

a. Kualitas laba mencerminkan kelanjutan laba dimasa depan yang ditentukan oleh 

komponen akrual dan kondisi kas perusahaan yang menunjukkan kondisi kinerja 

http://www.idx.co.id/


10 
 

perusahaan yang sebenarnya. Kualitas laba diukur sebagai perbandingan antara 

arus kas operasi dengan laba bersih. 

Kualitas Laba = Arus Kas Operasi / Laba Bersih 

b. Leverage menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang 

perusahaan. Leverage diukur sebagai perbandingan antara total utang dan total 

aset perusahaan.  

Leverage = Total Utang / Total Aset 

c. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dinyatakan 

dalam total aset. Semakin besar aset perusahaan, maka semakin besar skala 

perusahaan. Ukuran perusahaan diukur sebagai logaritma natural (ln) dari total 

aset perusahaan. 

Ukuran Perusahaan = Logaritma Natural Total Aset 

d. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang 

akan segera jatuh tempo menggunakan dan lancar yang tersedia. Likuiditas diukur 

sebagai perbandingan antara total aset lancar dengan total kewajiban jangka 

pendek. 

Likuiditas = Total Aset Lancar / Total Kewajiban Jangka Pendek 

3.5. Metode Analisis 

Untuk menganalisis data awal, penelitian ini menguji terlebih dahulu statistik 

deskriptif dari setiap variabel dan korelasinya dengan variabel lain untuk melihat 

apakah sesuai dengan prediksi dan tidak terdapat data outlier. Analisis regresi linier 

digunakan dalam penelitian ini. Dari hasil pengujian tersebut nantinya akan dilihat 

tingkat signifikansi dari setiap hubungan dan dilakukan analisis lebih lanjut untuk 

melihat hasil pengujian hipotesis. Analisis data penelitian adalah bagian dari proses 

pengujian atau penganalisisan data secara statistik sehingga pertanyaan penelitian 

atau hipotesis penelitian dapat terjawab. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda 

untuk menguji variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi yang akan 

digunakan dalam penelitian adalah: 

Y = α + β1X1 +β2X2 +β3X3 +e 
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dimana: 

Y = kualitas laba 

a = konstanta 

β = koefisien regresi 

X1 = leverage 

X2 = ukuran perusahaan 

X3 = likuiditas 

e = error 

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara 

individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Jika Sig. < 

0,05 maka Ha diterima yang artinya variabel independen secara individual 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika Sig. > 0,05 maka Ha ditolak 

yang artinya variabel independen secara individual tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam 

model memiliki pengaruh bersama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Jika 

Fhitung > Ftabel, maka Ha diterima atau semua variabel bebas secara simultan dan 

signifikan mempengaruhi variabel terikat. 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai koefisien 

determinasi (R2) berkisar antara nol sampai satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen sangat 

terbatas.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Statistik Deskriptif 

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2020, yaitu sebanyak 14 

perusahaan. Jumlah observasi penelitian untuk periode 2016-2020 berjumlah 70 

tahun-perusahaan. Ringkasan mengenai pemilihan sampel disajikan pada Tabe 4.1. 

 
Tabel 4.1 Ringkasan Pemilihan Sampel 

Kriteria Jumlah 

Jumlah perusahaan industri barang konsumsi tahun 2016 - 2020 53 

Jumlah perusahaan dengan laporan tidak lengkap sesuai data yang 
dibutuhkan variabel penelitian 

(39) 

Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel 14 

Jumlah tahun observasi 5 

Jumlah observasi tahun-perusahaan  70 

Sumber: Data diolah 

 
Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui 

distribusi data yang meliputi tendensi sentral serta dispersi data. Ringkasan mengenai 

hasil analisis statistik deskriptif variabel penelitian disajikan dalam Tabel 4.2. 

 
Tabel 4.2: Statistik Deskriptif 

 Leverage 
Ukuran 

Perusahaan 
Likuiditas 

Kualitas 
Laba 

Mean 0.478898 28.847960   3.830371   0.470717 

Median 0.433775 28.466330   1.900095   1.049185 

Maximum 2.899870 32.725610  98.634350   3.100490 

Minimum 0.065130 26.420660   0.075350 -19.320020 

Std. Dev. 0.469815  1.549425  11.663530    2.814974 

Observations 70 70 70 70 

Sumber: Data diolah dengan Eviews 9 
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Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa kualitas laba yang diproksikan sebagai 

perbandingan antara jumlah arus kas operasi dengan laba bersih, secara rata-rata 

menunjukkan angka 0.470717. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata jumlah arus 

kas operasi mencapai 47.07 persen dari laba bersih perusahaan. Nilai minimum 

sebesar -19.320020 dimiliki oleh SKBM dan nilai maksimum sebesar 3.100490 dimiliki 

oleh CEKA. Standar deviasi sebesar 2.814974 lebih besar dari nilai rata-rata, yang 

berarti bahwa sebaran data tidak merata. 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa leverage yang diproksikan sebagai 

perbandingan total utang dengan total aset, secara rata-rata menunjukkan angka 

sebesar 0.478898. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata 47.89 persen dari aset 

yang dimiliki oleh perusahaan dibiayai melalui utang. Nilai minimum sebesar 0.065130 

dimiliki oleh IIKP dan nilai maksimum sebesar 2.899870 dimiliki oleh AISA. Standar 

deviasi sebesar 0.469815 lebih kecil dari nilai rata-rata, yang berarti bahwa sebaran 

data merata. 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa ukuran perusahaan yang diproksikan 

dengan logaritma natural dari total aset, secara rata-rata menunjukkan angka sebesar 

28.847960. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata total aset perusahaan adalah 

berjumlah sebesar ln 28.55. Nilai minimum menunjukkan angka sebesar 26.420660 

dimiliki oleh IIKP dan nilai maksimum sebesar 32.725610 dimiliki oleh INDF. Standar 

deviasi sebesar 1.549425 lebih kecil dari nilai rata-rata, yang berarti bahwa sebaran 

data merata. 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa likuiditas yang diproksikan dengan 

perbandingan total aset lancar dengan kewajiban jangka pendek, secara rata-rata 

menunjukkan angka 3.830371. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata setiap Rp. 1 

utang jangka pendek dijamin oleh Rp. 383.04 aset lancar perusahaan. Nilai minimum 

sebesar 0.075350 dimiliki oleh ALTO dan nilai maksimum sebesar 98.634350 dimiliki 

oleh IIKP. Standar deviasi sebesar 11.663530 lebih besar dari nilai rata-rata, yang 

berarti bahwa sebaran data tidak merata. 
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4.2. Uji Model Data Panel 

Dalam memilih model yang paling tepat dalam pengolahan data panel, maka 

dilakukan beberapa pengujian. Uji Chow dilakukan dengan tujuan untuk memilih 

apakah model yang digunakan dalam penelitian ini common effect model (pooled least 

square model) atau fixed effect model. Jika probabilita > 0,05 maka model yang terpilih 

adalah common effect model, sedangkan jika probabilita < 0,05 maka model yang 

terpilih adalah fixed effect model. Berdasarkan Tabel 4.3, hasil uji Chow didapatkan nilai 

probabilita sebesar 0.00 < 0.05 sehingga dengan demikian fixed effect model yang 

diterima. 

Selanjutnya adalah melakukan uji Lagrange Multiplier (LM). Uji ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah random effect model lebih baik dari common effect model. 

Apabila probabilita cross section Breusch Pagan > 0.05 maka model yang tepat adalah 

common effect model, sedangkan jika probabilita cross section Breusch Pagan < 0.05 

maka model yang tepat adalah random effect model. Berdasarkan Tabel 4.3, hasil uji 

LM didapatkan nilai probabilita cross-section Breusch Pagan sebesar 0.00 < 0.05 

sehingga dengan demikian random effect model yang diterima. 

 
Tabel 4.3: Hasil Pengujian Model 

Metode Pengujian Hasil Pengujian Model Digunakan 

Chow Test: H0 = CEM; H1 = FEM 
H0 Jika Uji F Prob. > 0.05 
H1 Jika Uji F Prob. < 0.05 

Prob 0.00 < 0.05 Fixed Effect 

Lagrange Multiplier: H0 = CEM; H1 = REM 
H0 Jika Cross-section > 0.05 
H1 Jika Cross-section < 0.05 

Prob 0.00 < 0.05 Random Effect 

Hausman Test: H0 = REM; H1 = FEM 
H0 Jika Uji Hausman Prob. > 0.05 
H1 Jika Uji Hausman Prob. < 0.05 

Prob 1.00 > 0.05 Random Effect 

Sumber: Data diolah dengan Eviews 9 

 
Terakhir adalah melakukan uji Hausman, yaitu pengujian yang digunakan untuk 

menentukan metode yang terbaik antara fixed effect model atau random effect model. 

Jika probabita cross-section random > 0.05 maka maka model yang tepat adalah 
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random effect model, sedangkan jika probabilita cross-section random < 0.05 maka 

model yang tepat adalah fixed effect model. Berdasarkan Tabel 4.3, hasil uji Hausman 

didapatkan nilai probabilita cross-section random 1.00 > 0.05 maka model yang tepat 

adalah random effect model. Berdasarkan hasil dari ketiga pengujian tersebut diatas 

dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini adalah random 

effect model. 

4.3. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih dahulu dilakukan 

pengujian terhadap kekuatan dan kesesuaian model penelitian dengan variabel 

dependen. Hasil pengujian meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji 

heterokedastisitas. Uji normalitas adalah uji statistik yang dilakukan untuk menilai 

bagaimana sebaran sebuah data. Uji normalitas menggunakan uji Jarque-Bera dimana 

jika nilai Jarque-Bera tidak signifikan (lebih kecil dari 2) maka data berdistribusi normal. 

Bila probabilitas lebih besar dari 5% (tidak signifikan) maka data berdistribusi normal. 

Berdasarkan hasil pengujian, didapat nilai Jarque-Bera < 2.00 dan nilai probabilitas > 

0.05, maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menilai apakah terdapat korelasi atau 

interkorelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Dalam penelitian ini, uji 

multikolinearitas menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF < 10 

maka disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas. Jika VIF > 10 maka 

disimpulkan terdapat masalah multikolinearitas, sedangkan jika VIF < 10 maka 

disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas. Berdasarkan pengujian 

menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model karena 

semua variabel independen mempunyai nilai VIF < 10. 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan saat 

uji regresi linear. Dalam penelitian ini, uji heterokedastisitas yang digunakan adalah Uji 

Glejser. Jika nilai signifikansi < 5% maka disimpulkan bahwa terdapat masalah 

heterokedastisitas, sedangkan jika nilai signifikansi > 5% maka disimpulkan tidak 

terdapat masalah heterokedastisitas. Hasil pengujian menunjukkan tidak adanya 
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masalah heterokedastisitas karena nilai signifikansi > 5%. 

4.4. Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi parsial 

dan regresi berganda untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang 

pengaruh variabel leverage, ukuran perusahaan, dan likuiditas terhadap kualitas laba. 

Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel 4.4 maka persamaan regresi dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Y = 2.020528 + 0.359424X1 - 0.076499X2 + 0.044491X3 + 

 
Tabel 4.4: Hasil Uji Hipotesis 

Variabel B Std. Error t Signifikansi 

Constant -9.940844 5.607608 -1.772742   0.0809** 

Leverage -0.715094 0.340145 -2.102322 0.0393 

Ukuran Perusahaan 0.372515 0.175681 2.120404 0.0377 

Likuiditas 0.002014 0.005728 0.351543 0.7263 

F-statistic   0.729315 

Prob(F-statistic)   0.538155 

R-squared   0.032087 

Adjusted R-squared  -0.011909 

Catatan: **signifikansi 5% 
Sumber: data diolah dengan Eviews 9 

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif 

terhadap kualitas laba. Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan besarnya 

koefisien leverage adalah -0.715094. Tanda beta atau koefisien hasil pengujian bernilai 

negatif sesuai dengan hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini dimana leverage 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan maka pengujian signifikansi dilanjutkan. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai p-value adalah sebesar 0.0393 < 0.05 (alpha 

5%) maka H1 diterima. Dengan demikian disimpulkan secara statistik bahwa pada 

tingkat kepercayaan 95% leverage berpengaruh negatif terhadap kualitas laba.  
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Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Marpaung, 2019) (Dewi, Endiana, & Arizona, 2020) yang menemukan bahwa leverage 

berpengaruh negatif terhadap kualitas laba.  Perusahaan dengan tingkat utang yang 

lebih tinggi cenderung akan berusaha untuk menunjukkan kinerja yang baik agar 

perusahaan tersebut memperoleh kepercayaan dari investor. Sebagai konsekuensinya 

para manajer akan melakukan praktik manajemen laba demi untuk menyelamatkan 

kualitas laba perusahaan.   

  Hipotesis pertama (H2) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap kualitas laba. Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan 

besarnya koefisien ukuran perusahaan adalah sebesar 0.372515. Tanda beta atau 

koefisien hasil pengujian bernilai positif sesuai dengan hipotesa yang diajukan dalam 

penelitian maka pengujian signifikansi dilanjutkan. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa nilai p-value adalah sebesar 0.0377 < 0.05 (alpha 5%) maka H2 diterima. Dengan 

demikian disimpulkan secara statistik bahwa pada tingkat kepercayaan 95% ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas laba.   

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Jaya & 

Wirama, 2017) (Marpaung, 2019) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Pengoperasian, pengelolaan, dan 

pengendalian aset perusahaan secara efektif dan efisien akan mampu menghasilkan 

laba. Perusahaan dengan kinerja yang tertinggi akan mencuri perhatian masyarakat 

sehingga perusahaan akan melaporkan keuangannya dengan hati-hati. Pada saat yang 

bersamaan perusahaan akan mengungkapkan lebih banyak informasi yang terkandung 

didalam laporan keuangannya sehingga akan mencegah perusahaan dalam melakukan 

manajemen laba. 

Hipotesis pertama (H3) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif 

terhadap kualitas laba. Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan besarnya 

koefisien likuiditas adalah 0.002014. Tanda beta atau koefisien hasil pengujian bernilai 

positif sesuai dengan hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini maka pengujian 

signifikansi dilanjutkan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai p-value adalah 
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sebesar 0.7263 > 0.05 (alpha 5%) maka H3 ditolak.  

Likuiditas perusahaan yang terlalu tinggi bisa disebabkan karena 

ketidaksanggupan perusahaan dalam mengendalikan aset lancarnya secara maksimal, 

sehingga kinerja keuangan perusahaan menjadi kurang baik dan perusahaan akan 

termotivasi melakukan manajemen laba atau manipulasi laba untuk mempercantik 

informasi laba yang terkandung dalam laporan keuangan. Tingginya tingkat likuiditas 

suatu perusahaan akan direspon negatif oleh para investor. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Salma & Riska, 2019) dan (Nugroho & 

Radyasa, 2019) yang menemukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap kualitas 

laba. 

4.5. Analisis Regresi Berganda 

Hasil uji signifikansi regresi berganda dapat dilihat dari hasil pengujian signifikansi 

dan uji F sebagaimana disajikan pada Tabel 4.4. Berdasarkan hasil uji didapat nilai 

F-statistic sebesar 0.729315 < Ftabel sebesar 1.91 sedangkan nilai probabilitas F-statistic 

0.538155 > 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel leverage, ukuran perusahaan dan 

kualitas laba secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Dengan 

demikian maka H4 ditolak. 

 Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa koefisien determinasi yang 

ditunjukkan oleh nilai Adjusted R-squared adalah sebesar -0.011909.  Dalam hal ini 

nilai Adjusted R-squared yang negatif tersebut dianggap 0, atau variabel leverage, 

ukuran perusahaan dan likuiditas sama sekali tidak mampu menjelaskan varians dari 

variabel kualitas laba.  
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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI 

 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini memberikan bukti empiris yang berkaitan dengan kualitas laba 

pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar pada BEI periode 2016-2020. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage berpenaruh negatif terhadap kualitas 

laba, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas laba, sementara 

likuiditas tidak berpengaruh. Adjusted R2 sebesar -1.19 persen menunjukkan bahwa 

variabel independen tidak mampu menjelaskan variasi variabel dependen dalam model 

regresi. 

5.2. Saran 

Keterbatasan penelitian ini antara lain adalah nilai Adjusted R-squared yang 

negatif sehingga variabel leverage, ukuran perusahaan dan likuiditas sama sekali tidak 

mampu menjelaskan varians dari variabel kualitas laba. Selain itu, objek pengamatan 

hanya menggunakan perusahaan sektor industri makanan yang terdaftar di BEI. Oleh 

karena itu, penulis merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya agar dapat 

menambahkan variabel lain yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan seperti 

profitabilitas, umur perusahaan dan komposisi pemegang saham perusahaan. 

Disamping itu untuk penelitian selanjutnya perlu untuk menambah periode 

pengamatan serta menggunakan objek pengamatan selain perusahaan sektor industri 

makanan. 

5.3. Implikasi 

Implikasi dari temuan penelitian ini adalah bahwa perusahaan dengan tingkat 

utang yang tinggi akan berusaha menunjukkan kinerja yang baik untuk mendapatkan 

kepercayaan investor, salah satu caranya dengan melakukan manajemen laba yang 

mengakibatkan rendahnya kualitas laba. Perusahaan dengan ukuran yang besar 

cenderung lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan laba serta lebih hati-hati dalam 

melaporkan kinerja keuangannya.  
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Lampiran 
Lampiran 1: Anggaran Biaya dan Jadwal Penelitian 
 

Anggaran Biaya 

No. Jenis Pengeluaran Jumlah (Rp.) 

1 Survey 600.000 

2 Perlengkapan dan barang habis pakai 1.000.000 

3 Transportasi 900.000 

4 Publikasi dan administrasi lainnya 500.000 

 Jumlah 3.000.000 

 
Jadwal Penelitian 

No. Jenis Kegiatan 
Bulan 

VII VIII IX X XI 

1 Studi Kepustakaan      

2 Persiapan Penelitian      

 Survey Awal      

 Penyusunan Rencana Penelitian      

 Penelitian Pendahuluan      

 Penelitian Instrumen      

3 Penelitian Lapangan      

 Pengumpulan Data (Observasi)      

 Pengumpulan Data (Kuesioner)      

 Pengumpulan Data (Wawancara)      

4 Analisis Data      

5 Penulisan Laporan Awal      

6 Presentasi      

7 Penulisan Laporan Akhir      
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Lampiran 2: Surat Tugas 

 

 


