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PENGARUH KARAKTERISTRIK LAPORAN KEUANGAN  

TERHADAP KUALITAS LABA 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018) 
 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik laporan 

keuangan terhadap kualitas laba. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 87 sampel dengan 3 tahun 

observasi dengan menggunakan metode purposive sampel sebagai metode 

penentuan sampel. Analisis data yang digunakan analisis regresi berganda. 

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa Laverage, Operating Cycle, Negatif 

Earning tidak berpengaruh terhadap kualitas laba, Free Cash Flow dan Sales 

Growth berpengaruh terhadap kualitas laba. 

 

Kata Kunci: kualitas laba, laverage, free cash flow, operating cycle, sales growth, 

negatif earning. 

 

Abstract 

This study aims to analysis the effect of characteristic of financial statments on 

earnings quality. This research was conducted at manufacturing company listed in 

Indonesia Stock Exchange period 2016-2018. The sample used in this study 

amounted to 87 samples of 3 years observation by using purposive sampling 

method as the method of determining the sample. Data analysis used by multiple 

regression analysis. Based on the analysis of the results, it is found that Laverage, 

Operating Cycle, Negative Earning had no effect on earnings quality, Free Cash 

Flow and Sales Growth had an effect on earnings quality. 

 

Keywords: earnings quality, laverage, free cash flow, operating cycle, sales 

growth, negatif earning. 

 

1. PENDAHULUAN 

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban manajemen 

perusahaan mengenai aktivitas bisnisnya kepada publik yang dituangkan dalam 

informasi keuangan. Dalam laporan keuangan terkandung berbagai macam 

informasi yang diperlukan oleh pengguna laporan sebagai dasar pertimbangan 

untuk mengambil keputusan ekonomi. Menurut PSAK No. 1 tentang penyajian 

laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap, 

meliputi: Laporan perubahan modal, neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 

posisi keuangan ( arus kas, atau arus dana, catatan, dan laporan lain) serta materi 
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penjelasan yang merupakan bagian integral darinya.  Tujuan informasi laba adalah 

untuk menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba 

yang representative dalam jangka panjang, meramalkan laba dan menaksir resiko 

dalam berinvestasi (Sugiarto, 2003 dalam Loura, 2005). 

Kualitas laba merupakan suatu ukuran untuk mencocokan keamanan laba 

yang dihasilkan dengan apa yang sudah di rencanakan sebelumnya. Tinggi atau 

rendahnya laba yang dirumuskan oleh perusahaan yang tidak ada kaitanya dengan 

kualitas laba. Kualitas laba meliputi understatmen dan overstatement dari laba 

bersih, realisasi resiko dari asset, pemeliharaan atas modal, dan kemampuan laba 

sebagai alat untuk memeriksa laba dimasa depan (Adharini, 2005).  

Schipper and Vincent (2003) menjelaskan bahwa kualitas laba digunakan 

oleh investor dan kreditor sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, 

khususnya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan pembuatan kontrak 

(contracting decision), keputusan inestasi (investmen decision) dan digunakan 

sebagai salah satu indicator kualitas laba yang dihasilkan pembuat standar 

(standard setters). Keputusan melakukan kontrak yang didasarkan pada kualitas 

laba yang rendah menyebabkan transfer kesejahteraan yang tidak diinginkan. 

Salah satu contohnya adalah menaksir laba terlalu tinggi sebagai indicator kinerja 

manajemen. Maka akan mengakibatkan kompensasi yang berlebih kepada 

manajer. Contoh yang kedua adalah laba yang ditaksir terlalu tinggi dapat 

menutupi kemampuan melunasi hutang yang sesungguhnya dan memberikan 

informasi yang menyesatkan kepada kreditor untuk melanjutkan pemberian 

pinjaman atau menangguhkan penyitaan. 

Pentingnya informasi laba bagi para penggunanya menjadikan tiap 

perusahaan berlomba-lomba meningkatkan labanya. Namun bagi pihak tertentu 

ada yang melakukan cara tidak sehat guna mencapai tujuan informasi laba 

perusahaan.hal ini menjadikan praktek manipulasi laba pada sekaranng ini juga 

tidak jarang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang mengetahui kondisi di 

dalam perusahaan. Ini bermaksud untuk menarik para investor agar 

menginvestasikan dananya pada peusahaan mereka. Kejadian ini yang 

mengakibatkan laba perusahaan yang tidak berkualitas (Irawati, 2012). 
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Terdapat beberapa faktor karakteristik laporan keuangan yang 

mempengaruhi kualitas laba yakni laverage, free cash flow, operating cycle, sales 

growth, dan negative earnings. Dengan hal ini penulis termotivasi ingin 

melakukan penelitian karena penulis beranggapan bahwa variabel tersebut sangat 

penting dan tertarik untuk diteliti. 

Dengan demikian penulis ingin melakukan penelitian terkait kualitas laba  

terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada periode 2016-2018 dengan judul “Pengaruh Karakteristik Laporan Keuangan 

Terhadap Kualitas Laba”.  

 

2. METODE  

2.1 Desain Penelitian 

Desain Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan uji 

hipotesis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melihat laporan 

tahunan perusahaan-perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Data penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id). Adapun data yang diambil merupakan laporan keuangan (annual 

report) BEI periode 2016-2018. 

2.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2018. Metode pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan teknik 

analisis data menggunaakan analisis regresi linear berganda. Adapun kriteria 

penentu sampel dalam penelitian ini dengan cara mengambil sampel dari populasi 

berdasarkan kriteria tertentu. 

2.3 Definisi Operasional Variabel 

Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan diatas, maka variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laba. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah Laverage, Free Cash Flow, Operating Cycle, Sales Growth. 

Negative Earning. 
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2.3.1 Kualitas Laba 

Kualitas laba (KL), menggunakan model Dechow dan Dichev (2002), 

dengan pertimbangan laba yang sangat mendekati arus kas merupakan laba 

dengan kualitas terbaik. Pengukuran Kualitas Laba yang digunakan dalam 

Penelitian ini adalah Dechow and Dichev (2002), model ini dianggap lebih 

baik diantara model lain untuk mengukur kualitas laba. 

Rumus kualitas akrual untuk mengukur Kualitas laba diestimasi dari 

model Dechow dan Dichev (2002) sebagai berikut: 

TCAj,t/Assetj,t=α+ β1CFOj,t-1/Assetj,t + β2CFOj,t/Assetj,t + 

β3CFOj,t+1/Assetj,t +ε     (1)  

WCj,t = ΔAR + Δinventory – ΔAP – ΔTP + Δother Assets (net). (2) 

Dan yang menjadi Kualitas akrual yaitu nilai dari standar Eror (ꜫ) 

pada rumus Ej,t yang sudah diabsolutkan. 

Keterangan:  

TCAj,t = Total Current Accrual perusahaan j pada tahun t. 

WCj,t = Working Capital perusahaan j pada tahun t. 

CFOj,t = Arus kas dari aktivitas operasional perusahaan j pada tahun t.  

Assetj,t = Total aset rata-rata perusahaan j untuk tahun t dan t-1. 

ΔAR = Perubahan piutang dagang perusahaan j antara tahun t dan t-1.  

ΔAP = Perubahan utang usaha perusahaan j antara tahun t dan t-1.  

ΔTP = Perubahan utang pajak perusahaan j antara tahun t dan t-1. 

2.3.2 Laverage  

Leverage adalah alat ukur yang biasa digunakan untuk struktur modal, 

karena untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mempergunakan 

aktivanya dan sumber dana yang dibiayai oleh hutang perusahaan (Sadiah 

dan Priyadi, 2015). Leverage didalam penelitian ini menggunakan rumus 

Debt to asset ratio (DAR) merupakan perbandingan antara total utang 

dengan total asset yang diformulasikan sebagai berikut: 

         
            

          
       (3) 
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2.3.3 Free Cash Flow 

Free Cash Flow adalah sisa perhitungan arus kas yang dihasilkan oleh 

suatu perusahaan di akhir suatu periode perusahaan. Semakin besar free 

cash flow yang tersedia dalam suatu perusahaan, maka semakin besar 

perusahaan tersebut karena memiliki kas yang tersedia untuk pertumbuhan, 

pembayaran hutang, dan deviden. Free Cash Flow dapat dihitung dengan 

menggunakan  rumus : 

    
                                       

            
    (4) 

2.3.4 Operating Cycle 

Perusahaan yang memiliki siklus operasi yang lama dapat menimbulkan 

ketidakpastian, estimasi dan kesalahan estimasi yang makin besar dimana 

hal itu dapat menimbulkan kualitas akrual yang lebih rendah dan memiliki 

kualitas laba yang rendah pula. Siklus operasi yang lebih lama 

menyebabkan ketidakpastian yang lebih besar, membuat akrual yang lebih 

tergantung (noise) dan kurang membantu dalam memprediksi aliran kas 

dimasa yang akan datang (Dechow & Dichev,2002). Operating cycle dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

                
                      –        

              
 

                            –     

       
  (5) 

 

2.3.5 Sales Growth 

Sales Growth atau pertumbuhan penjualan merupakan tingkat stabilitas 

jumlah penjualan yang dilakukan oleh perusahaan untuk setip periode tahun 

buku (savitri, 2014). Pengukuran pertumbuhan penjualan pada penelitian 

ini dihitung dengan membandingkan penjualan penjualan pada tahu t 

setelah dikurangi dengan membandingkan penjualan pada tahun t setelah 

dikurangi dengan penjualan pada periode sebelumnya dibagi dengan 

penjualan pada tahun sebelumnya. Sales growth dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

                      
                      –                        

                          
   (6) 
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2.3.6 Negative Earning 

Negative earnings atau insiden kerugian juga berpengaruh terhadap kualitas 

laba. Menurut Dechow dan Dechiv (2002) berpndapat bahwa penigkatan 

kejaian kerugian juga dapat menyebabkan manajer terlibat dalam jumlah 

besar akrual untuk kerugian dan akibatnya mengurangi dampak citra 

negative dari kualitas akrual. Ini mungkin berkorelasi dengan konsistensi 

variabilitas dalam arus kas. Dalam variabel negative earnings dengan 

menghitung proporsi kerugian selama 3 tahun untuk perusahaan J di tahun 

t, yakni perhitungan negative earning dalam 3 tahun apabila perusahaan 

tersebut mengalami kerugian beberapa kali dalam 3 tahun semakin maka 

perusahaan tersebut akan memperbaiki laba sehingga laba tersebut semakin 

tidak berkualitas.  

2.4 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier 

berganda (multiple linier regression method) dengan pengolahan data melalui 

software SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 21. Persamaan 

regresi tersebut adalah sebagai berikut: 

KL= α + β1Laverage+β2FCF+β3OperCycle+β4sales+β5NegEarn+ε (7) 

Keterangan : 

KL  = Kualitas Laba  

α  = Konstanta  

β1-β5 = Koefisien Regresi 

Laverage = laverage 

FCF = Free Cash Flow 

OperCycle = Operating Cycle  

NegEarn = Negativ Eearning 

ε  = Eror Term 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Deskripsi Obyek Penelitian  

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang 

terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016 sampai dengan 2018. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Laverage, Free Cash 

Flow, Operaing Cycle, Sales Growth, Negative Earnings terhadap Kualitas Laba. 

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id 

berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Adapun 

pemilihan sampel peneltian disajikan seperti berikut: 

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel 

No Kriteria Jumlah 

1 

 

2 

 

 

3 

Peruahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-

2018 

Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan 

dalam mata uang rupiah untuk tahun 2016-2018 

Perusahaan yang tidak menampilkan data lengkap selama 

tahun 2016-2018 

144 

 

(43) 

 

 

(40) 

Total Sampel 61 

Jumlah (n) = 61 perusahaan x 3 periode 183 

Data outlier 96 

Data yang digunakan dan diolah 87 

 

3.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 2. Tabel Hasil Uji Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KUA 87 0.290 0.809 0.88963 1.742932 

LEV 87 0.08 0.92 0.4026 0.21530 

FCF 87 -0.612 0.363 0.3208 0.85446 

OP 87 0.103 0.619 0.2609 0.55061 

SG 87 0.181 0.270 0.2037 0.62805 

N 87 0.33 1.00 0.9036 0.22813 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata (mean) dari Kualitas 

Laba adalah 0.88963. Nilai rata-rata Kualitas Laba yang rendah ini menunjukan 

bahwa tingkat manajemen laba di perusahaan juga rendah karena memang 

http://www.idx.co.id/
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perkiraan yang bersifat akrual pada perusahaan begitu banyak sehingga dapat 

dilakukan bahwa perusahaan yang mempunyai Kualitas Laba yang cukup rendah. 

Nilai rata-rata positif menujukan bahwa nilai akrual yang ada pada perusahaan 

cenderung bersifat (increasing income) kenaikan laba. Sedangkan standar deviasi 

yang besar yakni sekitar 1,7429 ini berarti bahwa nilai sampel atau populasi 

menyebar disekitar nilai rata-rata hitungnya, karena nilainya hampir sama dengan 

nilai rata rata, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap sampel atau populasi 

mempunyai kesamaan. 

Nilai maximum dari Kualitas Laba sebesar 0,809 yang berarti bahwa 

sampel tertinggi mempunyai tingkat manipulasi laba sebesar 0,809%. Sedangkan 

nilai minimum sebesar 0,290 berarti bahwa sampel terendah memiliki tingkat 

manipulasi sebesar 0,290%. 

Variabel Laverage mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,4026 yaitu dalam 

kategori laverage yang sedang. Nilai standar deviasi sebesar 0,21530 berarti 

bahwa variabel laverage mempunyai nilai sebaran yang sangat kecil sehingga 

dapat dikatakan bahwa data yang digunakan adalah data yang bagus. Nilai 

maximum variabel laverage yaitu sebesar 0.92 yang berarti sampel tertinggi 

mempunyai hutang sebesar 0.92% untuk mendanai asset atau aktivitas 

perusahaan. Sedangkan nilai minimum variabel laverage sebesar 0,08 yang berarti 

sampel terendah mempunyai hutang sebesar 0,08% untuk mendanai asset atau 

aktivitas perusahaan. 

Variabel Free Cash Flow mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,3208 yaitu 

dalam kategori yang rendah. Nilai standar deviasi sebesar 0,85446  menujukan 

bahwa kecederungan datanya adalah diatas nilai rata-rata hitungnya. Ini berarti 

bahwa nilai sampel nilai sampel atau populasi menyebar diatas nilai rata-rata 

hitungnya, sehingga investor perlu berhati-hati dalam variabel ini. Nilai maximum 

dari variabel Free Cash Flow yaitu sebesar 0,363 yang menunjukan bahwa sampel 

tertinggi mempunyai kemampuan untuk mempertahankan posisi ekonominya 

sebesar 0,363%, sedangkan nilai minimum variabel Free Cash Flow sebesar -

0,612 yang berarti sampel terendah mempunyai kemampuan untuk 

mempertahankan posisi ekonominya sebesar -0,612%. 
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Variabel Operating Cycle mempunyai rata-rata sebesar 0,2609 yaitu dalam 

kategori yang rendah. Nilai standar deviasi sebesar 0,55061 menunjukan bahwa 

kecenderungan datanya diatas nilai rata-rata hitungnya. Ini berarti bahwa nilai 

sampel dan populasi menyebar diatas nilai rata-rata hitungnya, investor perlu 

berhatai hati dalam variabel ini. Nilai maximum dari variabel Operating Cycle 

sebesar 0.619 yang menunjukan bahwa sampel tertinggi mempunyai tingkat 

perputaran siklus operasi pada perusahaan sebesar 0.619%. Sedangkan nilai 

minmum variabel Operating Cycle sebesar 0.103 yang berarti sampel terendah 

mempunyai tingkat perputaran siklus operasi pada perusahaan sebesar 0.103%. 

Variabel Sales Growth mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,2037 ini berarti 

bahwa variabel Sales Growth yaitu dalam kategori rendah. Nilai standar deviasi 

sebesar 0,62805 menunjukan bahwa kecenderungan datanya diatas  nilai rata-rata 

hitungnya. Ini berarti bahwa sampel dan populasi menyebar diatas nilai rata rata 

hitungnya, jadi investor perlu berhati hati dalam variabel ini. Nilai maximum dari 

variabel Sales Growth sebesar 0,270 menunjukan bahwa sampel tertinggi 

mempuyai tingkat pertumbuhan penjualan sebesar 0,270%. Sedangkan nilai 

minmum dari variabel Sales Growth sebesar 0,181 yang berarti sampel terendah 

mempunyai tingkat pertumbuhan penjualan sebesar 0,181%. 

Variabel Negatif Earnings mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,9036 ini 

berarti bahwa variabel Negative Earnings dalam kategori rendah nilai standar 

deviasi sebesar 0,22813. Berarti bahwa variabel Negative Earnings mempunyai 

nilai sebaran yang sangat kecil sehingga dapat dikatakan bahwa data yang 

digunakan adalah data yang bagus. Nilai maximum dari variabel Negatif Earning 

sebesar 1,00 menujukan bahwa sampel tertinggi mempunyai pengaruh kerugian 

sebesar 1,00%. Sedangkan nilai minimum dari variabel Negatif Earning sebesar 

0,33 yang berarti sampel terendah mempunyai pengaruh kerugian sebesar 0,33%. 

3.3 Analisis Regresi Berganda 

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Variabel  Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

Constant 0.970 0.092  1.826 .072 
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LEV -0.167 0.116 -.021 -1.444 .153 

FCF 0.334 0.043 .164 7.715 .000 

OC -0.805 0.445 -.003 -.181 .857 

SG 0.239 0.006 .860 40.669 .000 

N -0.100 0.664 -.022 -1.506 .136 

Uji F 1.039 0.000 

R
2
 0.984 

 

Berdasarkan Tabel  diatas diperoleh R Square sebesar 0.985 serta nilai Fhitung = 

1.038 dengan tingkat signifikan sebesar 0.000. Koefisien determinasi (R2) 0.984 

yang berarti sebesar 98,4% dapat dijelaskan oleh komposisi kelima variabel 

independen yaitu Laverage, Free Cash Flow, Operating Cycle, Sales Growth, 

Negative Earning. Sisanya sebesar 1,60% pada Kualitas Laba dapat dijelaskan 

oleh variabel lain diluar model penelitian. Berdasarkan Uji F diperoleh nilai 

Fhitung = 1.039 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 < 0.05 sehingga H0 

ditolak, hal itu berarti dapat disimpulkan bahwa model regresi telah fit sehingga 

secara simultan Laverage, Free Cash Flow, Operating Cycle, Sales Growth dan 

Negative Earning secara simultan/ bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas 

Laba.. Dari tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai 

berikut:  

KL = 0,970 -0,167 + 0,334 - 0,805 + 0,239 - 0,100 + e   (7) 

3.4 Uji Normalitas 

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas 

Variabel Kolmogrov 

Smirnov 

Probabilitas Keterangan 

Unstandardized 

Residual 

1.300 0.068 Data teretribusi 

normal 

 

Berdasarkan hasil pada tabel 4. dapat diketahui bahwa variabel residual memiliki 

data yang berdistribusi secara normal, tingkat signifikansinya sebesar 0,068 lebih 

besar dari 0,05 dapat dilihat pada baris Asyimp. Sig. 
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3.5 Uji Multikolinieritas 

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Independen Tolerance VIF Keterangan 

Laverage  0.924 1.083 Bebas Multikolinearitas 

Free Cash Flow 0.420 2.383 Bebas Multikolinearitas 

Operating Cycle 0.958 1.044 Bebas Multikolinearitas 

Sales Growth 0.424 2.361 Bebas Multikolinearitas 

Negative Earning 0.903 1.108 Bebas Multikolinearitas 

 

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukan pada tabel 5 diatas tidak ada 

variable independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0.10. hasil 

perhitungan ini Variance Inflaction Factor (VIF) juga menunjukan hal yang sama 

tidak ada satu variable independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variable dalam model 

regresi.  

3.6 Uji heteroskedastisitas 

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig.(2-tailed) Keterangan 

LEV 0.322 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

FCF 0.318 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

OP 0.446 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

SG 0.321 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

N 0.309 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan tabel 6 diatas hasil dengan uji Spearmen menunjukan bahwa tidak 

terdapat koefisien dari masing-masing variable independen yang signifikan (taraf 

signifikansi> 0.05). Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadiheteroskedastisitas 

pada model regresi.  

3.7 Uji Autokorelasi 

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi 

Model Keterangan Durbin Watson Keterangan 

1 Kualitas Laba 1.974 Bebas Autokorelasi 

 

Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh nilai Durbin Watson (d) = 1.974 

sementara dari tabel d untuk jumlah variabel bebas k=5 dan jumlah pengamatan 

n=87 diperoleh batas bawah nilai tabel (dL) = 1.5322 dan batas atasnya (dU) = 
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1.7745. karena nilai Durbin Watson (d) model regresi (1.974) berada diantara dU 

(1.7745) dan 4-dU (2.2255) yaitu daerah yang tidak ada autokorelasi positif atau 

negative sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada model 

regresi. 

3.8 Pengaruh Laverage terhadap Kualitas Laba 

Berdasarkan hasil uji t ini diketahui bahwa Laverage memiliki nilai signifikansi 

sebesar 0,153 yang lebih tinggi dari α = 0,05, sehingga H1 ditolak. Hasil ini 

menunjukan bahwa Laverage tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laba. 

Hal ini disebabkan karena perusahaan yang semakin besar persentase utang 

terhadap assetnya memang menimbulkan beban bunga, tetapi karena perusahaan 

berhasil mengelola utang secara efisien, manajemen persediaan dan penjualan 

kredit perusahaan lebih konservatif maka perusahaan yang memiliki hutang yang 

relatif tinggi dapat meningkatkan rasio maupun kualitas keuntungannya 

dibandingkan perusahaan yang memiliki hutang yang relatif lebih rendah (Gahani 

Purnama Wati dan I Wayan Putra 2017). 

Hasil ini sesuai dengan penelitian (Gahani Purnama Wati dan I Wayan 

Putra 2017) Penelitian ini menunjukkan leverage tidak berpengaruh signifikan 

pada kualitas laba karena dengan besarnya tingkat leverage belum menjamin 

perusahaan memiliki laba yang berkualitas,tetapi hasil penelitian ini tidak 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Eka Pitria, 2017) yang 

memberikan konfirmasi empiris bahwa Leverage berpengaruh terhadap Kualitas 

laba. 

3.9 Pengaruh Free Cash Flow terhadap Kualitas Laba 

Berdasrkan  hasil uji t ini diketahui bahwa Free Cash Flow memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,000 yang lebih rendah dari α = 0,05, sehingga H2 diterima. 

Hasil ini menunjukan bahwa Free Cash Flow berpengaruh terhadap 

Kualitas Laba.Perusahaan dengan arus kas bebas yang tinggi mengindikasikan 

bahwa perusahaan lebih mampu bertahan dalam situasi yang buruk karena 

memiliki kesempatan untuk melakukan investasi dan belanja modal dalam rangka 

mempertahankan operasi yang sedang berjalan. Arus kas bebas merupakan 

determinan penting dalam penentuan nilai perusahaan, sehingga manajer 
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perusahaan lebih terfokus pada usaha untuk meningkatkan free cash flow 

(Khodriyah dan Anisah, 2017). 

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bukit dan Iskandar 

(2009) bahwa perusahaan dengan arus kas bebas yang tinggi akan meningkatkan 

laba yang dilaporkan untuk menutupi tindakan pihak manajer yang tidak optimal 

dalam memanfaatkan kekayaan perusahaan. Tetapi, penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ivanto dan Yuliawati Tan (2015). yang 

memberikan konfirmasi empiris bahwa Free Cash Flow tidak berpengaruh 

terhadap Kualitas laba. 

3.10 Pengaruh Operating Cycle terhadap Kualitas Laba 

Berdasarkan hasil uji t ini diketahui bahwa Operating Cycle memiliki nilai 

signifikan sebesar 0.857 yang lebih tinggi dari α = 0,05, segingga H3 ditolak. 

Hasil ini menunjukan bahwa Operating Cycle tidak berpengaruh terhadap 

Kualitas Laba. 

Semakin lama siklus operasi maka akan semakin meningkatkan kualitas laba. 

Hal ini menunjukkan bahwa lama tidaknya siklus operasi, tidak mempengaruhi 

modal kerja perusahaan dan realisasi kas yang lebih lama sehingga kinerja 

perusahaan juga tidak terpengaruh. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin lama 

siklus operasi perusahaan dalam satu tahun kegiatan tidak dapat menimbulkan 

kualitas laba yang lebih rendah (Nuraini 2014). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurauni (2014) bahwa siklus 

operasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laba karena semakin lama siklus 

operasi perusahaan dalam satu tahun kegiatan tidak dapat menimbulkan kualitas laba 

yang lebih rendah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Purwanti, T. (2010),  yang memberikan konfirmasi empiris bahwa 

Operating Cycle berpengaruh terhadap Kualitas Laba. 

3.11 Pengaruh Sales Growth terhadap Kualitas Laba 

Berdasarkan hasil uji t ini diketahui bahwa Sales Growth memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,000 yang lebih rendah dari α = 0,05 sehingga H4 diterima. 

Hasil ini menunjukan bahwa Sales Growth berpengaruh terhadap Kualitas Laba. 
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Pertumbuhan penjualan berpengaruh secara positif terhadap kualitas laba. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pertumbuhan penjualan suatu 

perusahaan maka akan menaikan kualitas laba. Apabila perusahaan memiliki 

tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi dapat dimanfaatkan oleh manajemen 

perusahaan untuk mendapatkan bonus yang lebih besar karenanya, manajemen 

mungkin akan melakukan tindak manajemen laba (yang menaikan laba),Yunietha 

dan Agustin Palupi (2017). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yunietha dan Agustin Palupi 

(2017) bahwa Sales Growth berpengaruh terhadap Kualitas laba bahwa semakin 

tinggi pertumbuhan penjualan perusahaan, maka penghasilan yang diperoleh 

perusahaan akan semakin besar sehingga pengeluaran yang harus dibayarkan 

perusahaan akan semakin besar. tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Arief Fahmie (2018) yang memberikan konfirmasi 

empiris bahwa Sales Growth  tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laba. 

3.12 Pengaruh Negative Earning terhadap Kualitas Laba 

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa Negativ Earnings memiliki signifikansi 

sebesar 0,136 yang lebih tinggi dari α = 0,05, sehingga H5 ditolak. Hal ini 

menujuikan bahwa Negative Earnings tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laba. 

Diasumsikan bahwa pengaruh konsistensi faktor kejadian kerugian terhadap 

kualitas laba perusahaan memiliki kualitas laba yang baik melalui pengurangan 

manajemen laba. Sebaliknya, Dechow dan Dichev (2002) mengemukakan bahwa 

meningkatnya kejadian kerugian juga dapat menyebabkan manajer terlibat secara 

besar-besaran akrual untuk kerugian dan akibatnya mengurangi dampak negatif 

dari kualitas akrual. 

Hal ini sejalan dengan penelitian dari Dechow dan Dichev (2002) bahwa 

kejadian kerugian dapat menyebabkan manager untuk melakukan  tindakan 

accrual dengan cara apabila manajemen laba meningkat maka kualitas laba akan 

menurun. 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

a. Laveage tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laba maka H1 ditolak. Hal 

ini ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar -1,444 dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,153 memiliki nilai lebih tinggi dari α = 0,05.  

b. Free Cash Flow berpengaruh terhadap Kualitas Laba maka H2 diterima. 

Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar 7,715 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,000 memiliki nilai lebih rendah dari α = 0,05.  

c. Operating Cycle tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laba maka H3 

ditolak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar -0,181 dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,857 memiliki nilai lebih tinggi dari α = 0,05. 

d. Sales Growth berpengaruh terhadap Kualitas Laba maka H4 diterima. Hal 

ini ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar 40,669 dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,000 memiliki nilai lebih rendah dari α = 0,05. 

e. Negativ Earnings tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laba maka H5 

ditolak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar -1,506 dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,136  memiliki nilai lebih tinggi dari α = 0,05. 

4.2 Saran   

Bagi manajemen perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek  Indonesia 

sebaiknya lebih memperhatikan variabel Free Cash Flow. Dengan memperhatikan 

variabel tersebut perusahaan dapat menentukan semakin besar kas yang dimiliki 

perusahaan untuk pertumbuhan, pembayaran hutang,dan deviden sehingga dapat 

meningkatkan harga saham bagi perusahaan. 

Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jangka waktu 

pengamatan, sehingga dapat mencerminkan keadaan perusahaan dalam jangka 

waktu yang lebih panjang. Menambah variabel independen lain yang dapat 

Kualitas Laba misalnya Ukuran Perusahaan, Likuiditas dan Profitabilitas agar 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen lebih baik. 
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