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PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN DAN 

PROFITABILITAS TERHADAP KUALITAS LABA 

ABSTRAK 

Kualitas laba pada dasarnya memperlihatkan tingkat kesehatan dan 

keuntungan yg diperoleh perusahaan dalam laporan keuangannya. Namun 

demikian, dalam beberapa hal kualitas laba perusahaan juga sering kali memiliki 

kecenderungan tidak linear dengan laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis pengaruh likuiditas, leverage, ukuran perusahaan dan 

profitabilitas terhadap kualitas laba pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index (JII) tahun 2014-2018.  Jenis penelitian yang digunakan yaitu 

penelitian kuantitatif, dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder.   Data  

diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 

(JII) periode  2014 – 2018. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive 

sampling, dengan hasil jumlah perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian 

ini adalah 14 perusahaan dengan pengamatan selama 5 tahun. Total sampel 

penelitian adalah 70 laporan tahunan. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah uji asumsi klasik 

dan regresi linear berganda yang diolah melalui SPSS. Hasil dalam penelitian ini 

menunjukan bahwa: 1) likuiditas berpengaruh terhadap kualitas laba dengan nilai 

signifikansi 0,023 < 0,05. 2) leverage tidak berpengaruh terhadap kualitas laba 

dengan nilai signifikansi 0,904 > 0,05. 3) ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap kualitas laba dengan nilai signifikansi 0,854 > 0,05. 4) profitabilitas 

berpengaruh terhadap kualitas laba dengan signifikansi 0,009 < 0,05. 

Kata kunci : likuiditas, leverage, ukuran perusahaan, profitabilitas dan kualitas 

laba. 
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EFFECT OF LIQUIDITY, LEVERAGE, COMPANY SIZES AND 

PROFITABILITY ON EARNINGS QUALITY 

 

 

ABSTRACT 

 

Earnings quality basically shows the level of health and the profits that 

companies get in their financial statements. However, in some cases the quality of 

corporate earnings also often has a tendency not to be linear with financial 

statements. This study aims to analyze the effect of liquidity, leverage, company size 

and profitability on earnings quality for companies listed on the 2014-2018 Jakarta 

Islamic Index (JII). This type of research is quantitative research, and the type of 

data used is secondary data. Data is obtained from annual reports of companies 

registered in the Jakarta Islamic Index (JII) for the period 2014 – 2018.  The sample 

selection uses a purposive sampling method, with the result that the number of 

companies sampled in this study was 14 companies with observations over 5 years. 

The total sample of research is 70 annual reports. 

The analysis technique used in this study is the classic assumption test and 

multiple linear regression which is processed through SPSS. The results in this 

study indicate that: 1) liquidity affects earnings quality with a significance value of 

0.023 <0.05. 2) leverage has no effect on earnings quality with a significance value 

of 0.904> 0.05. 3) company size has no effect on earnings quality with a 

significance value of 0.854> 0.05. 4) profitability affects the quality of earnings 

with a significance of 0.009 <0.05. 

 

 

Keywords: liquidity, leverage, company size, profitability and earnings quality. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pihak manajer 

kepada pengelolaan sumber daya pemilik kepada pemilik perusahaan. Laporan 

tersebut mengandung fakta tentang perkembangan keuangan perusahaan dan 

dapat digunakan untuk jendela informasi bagi pihak eksternal yang 

membutuhkan. Laporan keuangan digunakan untuk memprediksi waktu dan 

jumlah penerimaan kas dimasa mendatang dan menggambarkan sumber-

sumber dan tuntukan ekonomi perusahaan (.Kieso et al., 2008). Dengan 

diadakannya laporan keuangan pada perusahaan dapat memudahkan para 

pengguna untuk memahami keadaan perusahaan pada saat itu. 

Perusahaan membagikan beraneka ragam laporan kepada pihak luar 

terkhusus para kreditur dan investor. Salah satu laporan yang diberikan yaitu 

laporan laba perusahaan. Laporan keuntungan dibutuhkan oleh pihak luar 

sebagai parameter untuk mengatur kemampuan operasional perusahaan. 

Manajer perusahaan selaku pihak internal perusahaan lebih banyak memiliki 

informasi tentang keadaan perusahaan daripada pihak eksternal. Hal ini 

membawa dampak adanya kegiatan manajemen perusahaan untuk melaporkan 

laba yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya.untuk 

keperluan pribadi, contohnya untuk memperoleh bonus. Jika terbutki adanya 

kegiatan manipulasi laba maka akan meghasilkan rendahnya kualitasklaba. 

Kualitas laba yang rendah akan menjadikan kesalahan dalam menentukan 
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keputusan bagi penggunanya seperti investor dan kreditur. Laba yang tidak 

memberikan informasi sesuai kenyataan dilapangan tentang kemampuan 

manajemen dapat menjerumuskan pihak pengguna laporan keuangan. Laba 

dapat ditentukan berkualitas tinggi apabila laba yang dilaporkan bisa dipakai 

dengan maksimal oleh pemakai laporan keuangan untuk mengambil keputusan 

yang terbaik dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu 

reliabilitas dan relevan.(Warianto & Rusiti, 2014). 

Pengertian kualitas menurut kamus besar bahasa indonesia adalah 

tingkat baik buruknya sesuatu, derajat atau taraf mutu. Kualitas laba menurut 

Schipper dan Vincent (2003) yaitu kemampuan perusahaan untuk menjaga 

jumlah aset yang bisa digunakan pada setiap tahun di bulan pertama dan bulan 

terakhir periode tetap sama. Mengenai pengukurannya, kualitas laba adalah 

sesuatu yang sangatlah umum, disebabkan belum adanya standar yang jelas 

dan khusus dalam mengukur kualitas laba pada perusahaan .  Menurut pendapat 

Bellovary et al, kualitas laba yaitu bagian penting untuk mengukur kesehatan 

keuangan perusahaan. Kreditor, investor dan pihak eksternal lainnya 

merupakan pihak yang sangat berhubungan dengan informasi keuangan yang 

telah diterbitkan. Sedangkan menurut Kurniawati, kualitas laba pada laporan 

keuangan perusahaan dapat didefinisikan sebagai kinerja perusahaan dalam 

melaporkan laba yang menunjukkan laba perusahaanmyang sebenarnya. 

Kualitas laba sangatlah penting untuk disoroti, karena ketika kualitas laba 

perusahaan rendah, dapat diartikan laba yang diterbitkan tidak sesuai dengan 

kemampuan perusahaan yang sesungguhnya. Dengan kondisi seperti ini  dapat 
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memberikan jalan yang salah kepada para pemangku kepentingan untuk 

mengambil keputusan (Kurniawati, 2017) . 

Perusahaan pastinya akan berlomba-lomba menginginkan laba yang 

berkualitas demi kelancaran dan dapat mengembangkan produk-produk yang 

dibuatnya. Kualitas laba dapat diukur menggunakan beberapa cara salah 

satunya dengan melihat perbandingan arus kas operasi dengan laba bersih yang 

diperoleh perusahaan. Ada kecenderungan laba terus meningkat setiap 

tahunnya menandakan bahwa kualitas laba semakin baik dan perusahaan dapat 

berkembang, akan tetapi selain laba meningkat ada beberapa perusahaan yang 

mengalami penurunan laba dari tahun sebelumnya atau bahkan mengalami 

kerugian. Faktor yang mendukung perusahaan mengalami peningkatan laba 

karena adanya peningkatan dalam penjualan, laporan keuangan yang stabil dan  

pembayaran hutang lancar. Faktor yang mendukung perusahaan mengalami 

penurunan laba atau bahkan kerugian karena kurangnya inovasi dalam 

mengembangkan produk, kurang mengamati pergerakan kompetitor (pesaing) 

lainnya dan penetapan harga yang terlalu mahal dikalangan masyarakat. 

Semakin perusahaan memiliki kualitas laba yang baik, dapat diartikan 

bahwa perusahaan memiliki peluang untuk menumbuhkan ekonomi ditandai 

dengan positifnya para investor untuk melakukan kerja sama dengan 

perusahaan atau dengan banyaknya investor yang ingin menginvestasi hartanya 

ke perusahaan. Akan tetapi dengan sebaliknya ketika perusahan mengalami 

kualitas laba yang rendah dapat diartikan bahwa para investor akan semakin 

sedikit untuk menginvestasikan hartanya karena ditakutkan perusahaan tidak 
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dapat mengelola keuangan dengan baik sehingga berdampak buruk untuk 

kelangsungan kegiatan perusahaan dan pihak manager perusahaan akan 

cenderung melakukan manajemen laba didalam laporan keuangan untuk 

mempertahankan perusahaan. 

Kualitas laba yang baik juga menandakan tingginya profitabilitas pada 

perusahaan. Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat mendukung produk-

produk yang dimiliki oleh perusahaan dan memberikan dampak positif bagi  

perusahaan. Dengan ini perusahaan mempunyai peluang besar untuk 

melakukan inovasi produk yang lebih baik dan dapat menciptakan produk baru 

yang belum ada sebelumnya dan dapat di terima oleh masyarakat. Data Jakarta 

Index Islami mengungkapkan bahwa perusahaan Telkomunikasi Indonesia 

(Persero) Tbk atau biasa dikenal dengan sebutan Telkom. Perusahaan ini 

mengalami kenaikan laba selama 5 tahun terakhir yang mana perusahaan 

telkom dapat melakukan inovasi untuk mengembangkan produk-produk yang 

telah ada yaitu pada bulan Januari 2020 telah menyiapkan genset untuk 

pemulihan layanan pasca banjir khususnya di daerah Jabodetabek (Adriansyah, 

2020). 

Kualitas laba mempunyai pengaruh besar bagi pemakai dalam 

mengambil keputusan investasinya. Teori agency dapat diartikan  adanya 

kepentingan yang berbedasantara pihak manajeman dengan pihak pemangku 

kepentingan yang dapat memicu adanya perselisihan. (Jensen & Meckling, 

1976). Pemangku kepentingan cenderung mendambakan perusahaannya dapat 

terus berjalan (going concern) dan memperoleh return yang sebesar-besarnya 
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atas investasi yang diberikan, akan tetapi pihak menejemen mendambakan 

imbalan yang tinggi atas kinerjanya. Pihak manajemen selaku pengelola 

perusahaan mempunyai informasi perusahaan lebih banyak daripada pihak 

pemegang saham. Hal ini memberikan celah yang semakin luas bagi 

manajemen untuk melakukan manipulasi laba.  

Banyaknya peristiwa yang terjadi sesuai pada penjelasan di atas 

memberikan keterangan bahwa perusahaan melaporkan laba dan tidak sesuai 

apa yang terjadi di dalam laporan keuangan. Peristiwa ini memberikan dampak 

negatif terhadap rendah tingginya kualitas laba karena dapat menyesatkan 

informasi di dalam laporan laba rugi (Hery, 2012). Peristiwa diatas juga 

menandakan adanya kekeliruan dari manfaat laporan keuangan, yang 

sebenarnya laporan keuangan dapat menjadi panduan bagi para investor dalam 

menentukan keputusan bisnis. 

Ada beberapa faktor yang memengaruhi kualitas laba diantaranya 

kepemilikan institutional, leverage, komite audit, likuiditas, struktur modal, 

pertumbuhan laba, profitabilitas, good corporate governance, ukuran 

perusahaan, persistensi laba dan alokasi pajak antar periode. Menurut 

Elyzabeth Indrawati kualitas laba dipengaruhi oleh leverage dan likuiditas. 

Dewi Sartika meneliti kualitas laba yang dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, 

likuiditas dan leverage. Sedangkan Lin Mutaimah meneliti kualitas laba yang 

dipengaruhi oleh profitabilitas, ukuran perusahaan, struktur modal,. dan 

asimetri informasi. Penelitian ini menggunakan empat variabel yaitu likuiditas, 

leverage, ukuran perusahaan dan profitabilitas yang mana mengembangkan 
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dari penelitian Dewi Sartika dan menambahkan profitabilitas menjadi salah 

satu variabel independen yang diduga memengaruhi kualitas laba. 

Faktor pertama yang memengaruhi kualitas laba yaitu profitabilitas. 

Profitabilitas perusahaan adalah suatu potensi perusahaan mendapatkan laba 

ketika hubungannya dengan total aktiva, penjualan, maupun modal sendiri. 

Profitabilitas adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi kualitas laba 

yang semestinya menjadi sorotan. Hal ini karena untuk dapat melangsungkan 

hidupnya, suatu perusahaan sejatinya dalam keadaan yang menguntungkan. 

Semakin tinggi profitabilitas maka kualitas laba perusahaan semakin baik 

dengan didukungnya perusahaan dalam pengembangan produk.  

Dalam bukunya, Riyanto menyatakan bahwa semakin tinggi 

profitabilitas pada perusahaan maka semakin baik kualitas laba yang 

didapatkan (Riyanto, 2001). Penelitian Ginting menyatakan tingginya tingkat 

profitabilitas perusahaan dapat memberikan signal positif bagi pihak eksternal 

untuk tetap menjaga sahamnya pada perusahaan. Semakin tinggi nilai 

profitabilitas perusahaan maka kualitas laba akan semakin kuat (Ginting, 

2017). Pernyataan tersebut didukung dengan peneliti Minanari yang 

menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat penjualan (profitabilitas) pada 

perusahaan semakin tinggi perusahaan untuk memperoleh kualitas laba yang 

diperoleh (Minanari, 2018). 

Pada perusahaan Indofood Suksus Makmur yang merupakan 

perusahaan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang mengalami 

peningkatan penjualan pada setiap tahunnya. Dengan meningkatnya penjualan 
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pada PT Indofood akhirnya di tahun 2014 Indofood masuk ke dalam bisnis 

minuman ringan bernama Indofood Asahi. Selain penambahan produk 

perusahaan Indofood di tahun 2019 mengalami peningkatan penjualan indomie 

sebesar 8% dari tahun sebelumnya, sehingga bahan baku tepung terigu semakin 

meningkat akhirnya perusahaan melakukan pembangunan pabrik tepung terigu 

di daerah Cibutung (“Indofood perkuat lini bisnis di tahun 2019,” 2020). 

Dalam peryataan diatas didukung oleh 2 Perusahaan yang terdaftar di 

JII yaitu perusahaan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. (BTPS) 

dan perusahaan Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN). Dilihat dari tiga 

tahun terakhir, perusahaan mengalami peningkatan dalam memperoleh angka 

penjualan (profit), dengan ini, peneliti mengajukan asumsi bahwa semakin 

tinggi nilai tingkat profitabilitas dapat diartikan perusahaan mengalami 

kenaikan kualitas laba. 

Table 1.Perkembangan Profitabilitas 

Sumber : www.idx.co.id 

Perusahaan Tahun Peningkatan 

Profitabilitas 

Peningkatan  

Laba 

BTPS 2016 4,5 % 15,12 % 

 2017 7,32 % 28,1 % 

 2018 8,02 % 07,0 % 

CPIN 2016 9,30 % 4,29 % 

 2017 10,20 % 8,90 % 

 2018 16,46 % 62,7 % 
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Faktor kedua yang memengaruhi kualitas  laba yaitu ukuran 

perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dijadikan salah satu penentuan baik 

tidaknya kinerja perusahaan. Pada dasarnya para investor lebih mempercayai 

perusahaan dalam kategori besar, disebabkan perusahaan yang besar diduga 

memiliki kemampuan untuk terus meningkatkan kinerja perusahaannya 

dengan berupaya meningkatkan kualitas labanya. Dengan  demikian,  semakin 

besar tingkat ukuran perusahaan maka akan membuat investor semakin 

merespon laba yang diumumkan (Romansari, 2013). 

Dalam penelitiannya, Ginting (2017) menyatakan bahwa perusahaan 

yang tergolong dalam ukuran perusahaan yang besar akan dapat memotivasi 

adanya peningkatan pada kualitas laba sehingga para investor lebih percaya 

untuk menginvestasikan hartanya ke perusahaan tersebut (Ginting, 2017). 

Berbeda dengan Ginting, Kurniawan dan Suryaningsih (2014) mengatakan 

bahwa para investor lebih yakin terhadap perusahaan yang berukuran besar 

daripada perusahaan yang berukuran kecil dengan tujuan memperoleh 

keuntungan yang besar juga. Semakin tinggi kepercayaan investor, maka 

semakin tinggi juga kualitas labanya (Kurniawan & Suryaningsih, n.d.). 

Penelitian Warianto dan Rusiti (2017) mendukung penelitian sebelumnya 

bahwa perusahaan yang tergolong besar kemampuannya akan dilihat oleh 

investor dan publik. Sehingga, perusahaan tersebut akan mengungkapkan 

kondisi keuangannya dengan lebih berhati-hati, dan lebih transparan sehingga 

perusahaan sulit untuk melakukan manipulasi laba. Semakin banyak investor 
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yang percaya pada perusahaan yang memiliki kualitas laba yang lebih tinggi 

(Warianto & Rusiti, 2014). 

Pernyataan di atas didukung data oleh Perusahaan yang terdaftar di JII 

yaitu Perusahaan Kalbe Farma Tbk. (KLBF). Ditinjau dari empat tahun 

terakhir dari tahun 2015-2018, perusahaan yang masuk dalam kategori 

perusahaan besar dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Perusahaan yang 

dikatageorikan besar adalah perusahaan yang memiliki total aset lebih besar 

dari 10 milyar dan penjualan perusahaan lebih besar dari 50 milyar pada setiap 

tahunnya. Dalam hal ini, peneliti mengajukan asumsi bahwa semakin tinggi 

ukuran perusahaan dapat diartikan perusahaan mengalami kenaikan kualitas 

laba. 

Gambar 1. Perkembangan Ukuran Perusahaan 

 

Sumber : www.idx.co.id 

Tabel di atas menunjukan bahwa perusahaan Kable Farma Tbk 

mengalami kenaikan laba setiap tahunnya dilihat dari total aset perusahaan 
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maupun total penjualan. Dalam empat tahun terakhir, laba perusahaan Kalbe 

Farma mengalami peningkatan setiap tahunya dan menduga investor masih 

tetap bertahan untuk menginvestasikan hartanya di perusahaan tersebut. 

Faktor ketiga yang memengaruhi kualitas laba adalah leverage. 

Leverage merupakan pengukuran  seberapa tinggi rasio hutang yang dipakai 

oleh perusahaan selama menanggung asetnya.  Perusahaan memiliki nilai 

leverage besar, membawa dampak investor kurang yakin terhadap keuntungan 

yang diterbitkan oleh perusahaan. Investor berpendapat bahwa setiap 

perusahaan tentunya lebih mengutamakan pelunasan hutang terhadap 

debtholders dari pada dividen. Tingginya nilai leverage pada perusahaan 

membawa dampak investor takut berinvestasi yang menimbulkan rendahnya 

respon pasar. Dapat dimaknai bahwa, tingginya tingkat leverage dapat 

memberikan dampak terhadap menurunya kualitas laba perusahaan (Keown, 

2008). Penelitian Fahlevi (2016)  melaporkan bahwa tingkat leverage yang 

besar pada perusahaan maka akan memberikan dampak kualitas laba yang 

rendah, karena semakin berisiko perusahaan maka semakin tinggi biaya 

tetapnya yaitu berupa pembayaran bunga yang dapat memengaruhi kualitas 

laba menjadi buruk (Fahlevi, 2016). Penelitian Warianto dan Rusiti (2014) 

mendukung penelitian sebelumnya yaitu jika  nilai leverage perusahaan besar 

makamakan mempunyai peluang untuk melakukan manipulasi laba sehingga 

kualitas laba yang didapatkan dari laporan tersebut menjadi rendah (Warianto 

& Rusiti, 2014). 
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Kasmir (2016) menyatakan bahwa  leverage dapat di hitung dengan 

berbagai cara, diantaranya debt to equity ratio (DER) , times interest earned 

ratio (TIE), debt to total asset ratio (DAR) dan long tern debt to equity ratio 

(Kasmir, 2016). 

Table 2. Perkembangan Leverage 

Perusahaan Tahun DER TIE DAR LTDtER Penurunan 

Kualitas 

Laba 

INTP 2016 0,15 7,10 0,13 2,76 -10,76% 

 2017 0,17 7,34 0,14 3,15 -51,65% 

 2018 0,19 7,62 0,16 3,37 -32,42% 

SCMA 2016 0,22 9,57 0,13 3,36 -1,49% 

 2017 0,25 10,07 0,18 5,38 -11,29% 

 2018 0,30 10,48 0,26 5,52 -14,15% 

Sumber: www.idx.co.id 

Tabel di atas mengonfirmasi secara teoritik memberikan hasil bahwa 

semakin besar tingkat leverage maka peneliti mengajukan asumsi bahwa 

perusahaan mengalami penurunan kualitas laba, hal ini akan memberikan 

dampak buruk terhadap perusahaan. Seperti yang dialami oleh perusahaan  

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) dan perusahaan Surya Citra Media 

Tbk. (SCMA) dengan memiliki peningkatan leverage pada tiga tahun terakhir 

yang menyebabkan penurunan pada kualitas laba. 

Faktor terakhir yang memengaruhi kualitas laba dalam penelitian ini 

adalah likuiditas. Likuiditas yaitu rasio keuangan yang menilai kapasitas suatu 

perusahaan untuk mencukupi hutang jangka pendek dengan aset lancarnya 

http://www.idx.co.id/
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(Darmadi Durianto, 2004). Pengukuran likuiditas pada umumnya 

menggunakan current ratio (CR). Menurut Marpaung (2019), perusahaan yang 

memiliki nilai current ratio yang tinggi dapat berdampak positif bagi 

perkembangan kualitas laba dan cenderung tidak memiliki masalah dalam 

likuiditas, sehingga nilai likuiditas yang tinggi dapat diartikan laba yang 

diperoleh suatu perusahaan memiliki kualitas yang baik karena manajemen 

perusahaan tidak perlu melakukan praktik manipulasi laba (Marpaung, 2019). 

Penelitian Ginting yang dilakukan pada tahun 2017 berpendapat bahwa 

perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi maka akan memberikan 

dampak positif terhadap tingginya kualitas laba karena perusahaan cenderung 

melaporkan informasi laba secara merata kepada pihak eksternal dan perisitiwa 

ini akan menjelaskan nilai yang baik bagi investor. (Ginting, 2017). Pendapat 

ini dikuatkan kembali oleh Warianto dan Rusiti (2014) yang mengungkapkan 

bahwa perusahaan yang mempunyai nilai likuiditas yang besar memberikan 

petunjuk bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam melunasi hutang 

jangka pendek memakai aset lancarnya, sehingga tingginya likuiditas 

menyebabkan laba yang diperoleh perusahaan menjadi berkualitas (Warianto 

& Rusiti, 2014). 

Sutrisno (2013) menyatakan bahwa likuiditas dapat di hitung dengan 

berbagai cara, diantaranya current ratio , quick ratio dan cash ratio. Pernyataan 

tersebut didukung laporan dua perusahaan yaitu perusahaan Indofood Sukses 

Makmur tbk. (INDF) dan perusahaan United Tractors tbk (UNTR). Kedua 

perusahaan ini mengalami peningkatan likuiditas dalam tiga tahun terakhir. 
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Dalam hal ini, peneliti mengajukan asumsi bahwa semakin tinggi nilai 

likuiditas dapat diartikan perusahaan mengalami kenaikan kualitas laba. 

Table 3. Perkembangan Likuiditas 

Perusahaan Tahun Current 

Ratio 

Quick 

Ratio 

Cash 

Ratio 

Peningkatan 

Kualitas 

Laba 

INDF 2016 1,50 1,06 0,59 39,64 % 

 2017 1,52 1,07 0,63 0,28 % 

 2018 1,56 1,69 0,98 0,23 % 

UNTR 2016 1,29 1,21 0,06 29,81 % 

 2017 1,80 1,52 0,13 47,99 % 

 2017 1,94 1,86 0,27 50,28 % 

Sumber : www.idx.co.id 

Jakarta Islamic Index (JII) merupakan bentuk kerjasama antara Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dengan PT. Danareksa Invesment Management (DIM) 

yang diterbitkan pertama kali pada tanggal 3 Juli 2000. Jumlah perusahaan 

yang terdaftar di JII hanyalah 30 perusahaan yang terpilih oleh Dewan Syariah 

Nasional (DSN) MUI yang dinilai memenuhi syarat. Dalam konteks penelitian 

ini, perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII) 

dijadikan obyek penelitian. Hal ini karena beberapa alasan. Pertama, 

perusahaan yang terdaftar di JII merupakan kelompok perusahaan yang 

memiliki kinerja bagus dan memiliki bidang usaha sesuai dengan syariah. 

Kedua, perusahaan yang ada didalamnya merupakan perusahaan yang telah 

http://www.idx.co.id/
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dievaluasi setiap 6 bulan sekali sehingga termasuk dalam perusahaan yang 

memiliki prospek pertumbuhan yang lebih bagus dari perusahaan lain.  

Penelitian ini menggunakan periode amatan tahun 2014-2018 

dikarenakan pertama, penggunaan tahun tersebut dapat menghasilkan 

penelitian yang lebih akurat sesuai dengan keadaan sekarang dimana banyak 

perusahaan yang keluar masuk dalam keanggotaan JII sehingga tahun tersebut 

menarik untuk diteliti lebih lanjut. Kedua, penelitian ini mengembangkan dari 

penelitian Marpaung (2019) yang mana peneliti sebelumnya telah melakukan 

pada tahun 2014-2016. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, penelitian ini 

memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah likuditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laba 

pada perusahaan yang terdaftar di JII. 

2. Apakah leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laba 

pada perusahaan yang terdaftar di JII. 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kualitas laba pada perusahaan yang terdaftar di JII. 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 

laba pada perusahaan yang terdaftar di JII. 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas berpengaruh positif dan signfikan 

terhadap kualitas laba di perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2014 – 

2018. 

2. Untuk mengetahui pengaruh leverage berpengaruh positif dan signfikan 

terhadap kualitas laba di perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2014 – 

2018. 

3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh positif dan 

signfikan terhadap kualitas laba di perusahaan yang terdaftar di JII tahun 

2014 – 2018. 

4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas berpengaruh positif dan 

signfikan terhadap kualitas laba pada perusahaan yang terdaftar di JII tahun 

2014 – 2018. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini mengharapkan berguna bagi berbagai pihak 

antara lain : 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan yang lebih luas 

lagi mengenai kualitas laba yang dapat dipengaruhi oleh likuiditas, 

leverage, ukuran perusahaan dan profitabilitas. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas serta memperkuat hasil 

dari penelitian yang sudah diteliti mengenai dengan pengaruh likuiditas, 

leverage, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap kualitas laba. Bagi 
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peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu sumber 

referensi dalam melakukan penelitian tentang kualitas laba di masa yang 

akan datang. 

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan saran 

terkait dengan pengembangan kebijakan mengenai likuiditas, leverage, 

ukuran perusahaan dan profitabilitas sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan di tahun 

yang akan datang. 

4. Bagi Pembaca

Peneliti  mengharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

dan pemahaman pembaca mengenai faktor yang mempengaruhi tinggi 

rendahnya kualitas laba. 

E. Sistematika Penulisan. 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab pertama 

adalah pendahuluan. Bab pertama dalamnya berisi tentang latar belakang 

masalah yang menjelaskan tentang perumusan masalah yang diteliti, tujuan, 

dan manfaatnya serta sistematika penulisan. 

Bab kedua adalah landasan teori dan pengembangan hipotesis. Bab ini 

berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian, telaah pustaka dari 

penelitian-penelitian terdahulu, rumusan hipotesis dan penyusunan kerangka 

berpikir yang menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang 

diteliti. 
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Bab ketiga merupakan metode penelitian. Bab ini mendeskripsikan 

metode penelitian ini yang digunakan dan variabel-variabel yang terkait 

dengan penelitian ini. Baik rancangan penelitian, jenis dan sumber data, 

populasi dan sample yang digunakan, alat ukur variabel yang digunakan dalam 

penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data. 

Bab keempat menjelaskan pembahasan yang mengacu pada kerangka 

teori yang telah di jelaskan sebelumnya. Bab ini menguraikan hasil penelitian 

dari data yang sudah tersedia dan di dalam bab ini merupakan jawaban dari 

pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. 

Bab kelima adalah penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan hasil 

penelitian, implikasi saran dan saran-saran peneliti untuk pihak-pihak yang 

terkait dalam penelitian. Bab ini menuliskan kekurangan dalam penelitian 

sebagai bahan analisis penelitian dimasa yang akan datang. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pada uraian dan pembahasan bab – bab sebelumnya, penulis akan 

mengemukakan kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh likuiditas, 

leverage, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap kualitas laba pada 

perusahaan yang terdaftar di JII periode 2014 - 2018. Adapun kesimpulan yang 

diambil sebagai berikut: 

1. Variabel likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas

laba.  Dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai likuiditas maka semakin 

tinggi kualitas laba yang didapatkan pada perusahaan. 

2. Variabel leverage berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap

kualitas laba. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi leverage tidak dapat 

menjadi tolak ukur tinggi rendahnya kualitas laba pada perusahaan. 

3. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak adanya

signifikan terhadap kualitas laba. Hasil ini dapat diartikan bahwa besar 

kecilnya ukuran perusahaan tidak menjamin tinggi rendahnya kualitas laba 

pada perusahaan. 

4. Variabel profitabilitas berpengaruh positif dan adanya signifikan terhadap

kualitas laba. Hasil ini dapat diartikan bahwa tingginya profitabilitas pada 

perusahaan dapat memengaruhi kualitas laba perusahaan.
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B. Implikasi 

Implikasi pada penelitian ini mencakup dua hal, yaitu implikasi teoritis dan 

implikasi praktis. Implikasi teoritis berkaitan dengan kontribusi perkembangan 

teori yang ada mengenai pengaruh likuiditas, leverage, ukuran perusahaan dan 

profitabilitas terhadap kualitas laba. Implikasi praktis berkaitan dengan kontribusi 

penelitian terhadap pengaruh likuiditas, leverage, ukuran perusahaan dan 

profitabilitas terhadap kualitas laba. 

1. Impilikasi teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan 

mengenai pengaruh likuiditas, leverage, ukuran perusahaan dan 

profitabilitas terhadap kualitas laba pada perusahaan yang terdaftar di JII. 

Penelitian ini mendukung teori keagenan (agency theory) dimana 

perusahaan dengan likuiditas dan profitabilitas yang tinggi akan 

memberikan dampak dengan kualitas laba yang baik tanpa adanya 

manipulasi laporan keuangan dapat memberikan pengaruh positif terhadap 

para pemegang saham maupun calon investor perusahaan. 

2. Implikasi praktis. 

Hasil penelitian ini bisa dijadikan dasar para investor saat 

menanamkan modalnya di suatu perusahaan. Pemegang saham dan 

investor dapat mengetahui laba perusahaan yang berkualitas dan 

berprospek baik dimasa depan. Likuiditas yang tinggi dapat menunjukan 

perusahaan mampu mengelola keuanganya dengan baik dan stabil dalam 

melunasi hutang lancarnya, dan profitabilitas yang tinggi akan mudah 
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untuk untuk mengoperasikan perusahaan nya dan cenderung tidak mudah 

untuk melakukan manipulasi data maupun manipulasi laporan keuangan. 

C. Saran – saran 

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, saran yang dapat peneliti 

berikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Setiap perusahaan hendaknya mengembangkan kualitas laba 

pada perusahaan sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi pada 

perusahaan mereka. Selain itu, setiap perusahaan seharusnya juga mampu 

mengembangkan kinerja keuangan dan dapat memaksimalkna penggunaan 

hutang, tidak saja hanya memperbesar laba perusahaan dengan melakukan 

manipulasi laba, karena hal itu dapat membuat para investor tidak percaya 

untuk menanamkan modal kepada perusahaan. 

2. Bagi investor 

Setiap investor diharapkan untuk tidak hanya memperhatikan 

besarnya laba pada perusahaan, tetapi juga harus mengetahui kemampuan 

laba dalam menghasilkan kas bagi perusahaan. Sebaiknya para investor 

juga mempertimbangkan nilai likuiditas leverage, ukuran perusahaan, 

profitabilitas dan kualitas laba perusahaan. Hal ini diharapkan dapat 

memberikan kemakmuran kepada para pemegang saham dan tidak 

menimbulkan kerugian bagi pemegang saham. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya: 

a.) Dapat memperluas penelitian seperti memperpanjang periode 

penelitian dan memperbanyak sampel untuk penelitian yang akan 

datang. 

b.) Memilih objek penelitian lain selain dari perusahaan yang terdaftar di 

JII. 

c.) Merubah indikator penelitian dengan proksi lain atau menambahkan 

variabel independen yang lain selain yang digunakan peneliti saat ini 

yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih banyak terhadap kualitas 

laba seperti Corporate Governance, persistensi laba, struktur modal dll 

d.) Memakai metode dan alat uji yang lebih lengkap dan akurat sehingga 

dapat memperoleh kesimpulan yang lebih valid. 

4. Keterbatasan penelitian 

a.) Periode waktu penelitian hanya dilakukan dalam 5 tahun terakhir dari 

tahun 2014-2018. 

b.) Banyaknya perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sampel, sampel 

yang digunakan penelitian sebanyak 14 perusahaan. 

c.) Menggunakan proksi earning quality untuk mengukur kualitas laba 

perusahaan, yang mana proksi tersebut masih jarang digunakan. 
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