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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perusahaan memberikan bermacam-macam informasi kepada pihak 

eksternal terutama investor dan kreditur. Informasi yang diberikan salah 

satunya adalah laba. Laba digunakan oleh pihak eksternal sebagai indikator 

untuk mengukur kinerja operasional perusahaan.Manajer sebagai pihak 

internal perusahaan lebih banyak memiliki informasi mengenai kondisi 

perusahaan di bandingkan pihak eksternal.Hal ini yang menyebabkan adanya 

tindakan manajemen perusahaan untuk melaporkan laba yang tidak 

menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnnya (manajemen laba) 

untuk kepentingan pribadi, misalnya untuk mendapatkan bonus.Jika hal ini 

terjadi makaakan mengakibatkan rendahya kualitas laba. Rendahnya kualitas 

laba akan membuat kesalahan pengambilan keputusan bagi para pemakainya 

seperti investor dan kreditor. Laba yang tidak menunjukkan informasi yang 

sebenarnya tentang kinerja manajemen dapat menyesatkan pihak pengguna 

laporan.Laba dapat dikatakan berkualitas tinggi jika laba yang dilaporkan 

tersebut dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk membuat 

keputusan yang terbaik dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan 

keuangan yaitu relevan dan reliabilitas. 

 Suatu ukuran perusahaan dapat menentukan baik atau tidaknya kinerja 

dari perusahaan tersebut.Investor biasanya lebih memiliki kepercayaan pada 

perusahaan besar. Hal ini dikarenakan perusahaan besar dianggap mampu 

untuk terus meningkatkan kinerja perusahaannya dengan berupaya 

meningkatkan kualitas labanya.Perusahaan besar juga dianggap memiliki 

informasi yang lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil (Mulyani, dkk., 

2007).  

Investment Opportunity Set (IOS) merupakan kesempatan perusahaan 

untuk tumbuh. IOS dijadikan sebagai dasar untuk menentukan klasifikasi 
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pertumbuhan perusahaan di masa depan. Kole (1991) dalam Solechan (2006), 

nilai IOS bergantung pada pengeluaran-pengeluaran yang ditetapkan 

manajemen di masa yang akan datang (future discretionary expenditure) 

karena pada saat ini merupakan pilihan-pilihan investasi dan diharapkan akan 

menghasilkan return lebih besar dari biaya ekuitas dan dapat menghasilkan 

keuntungan. Tindakan manajer menjadi unobservable yang dapat 

menyebabkan prinsipal tidak dapat mengetahui apakah manajer telah 

melakukan tindakan yang sesuai dengan keinginan prinsipal atau tidak. IOS 

dari suatu perusahaan juga dapat mempengaruhi cara pandang manajer, 

pemilik, investor dan kreditor terhadap perusahaan. Perusahaan yang 

mempunyai kesempatan tumbuh yang tinggi dianggap dapat menghasilkan 

return yang tinggi pula. Hasil penelitian Wah (2002), IOS berhubungan 

dengan kualitas laba dan nilai perusahaan, perusahaan dengan Investment 

Opportunity yang tinggi lebih mungkin untuk mempunyai discretionary 

accrual (akrual kelolaan) yang tinggi. 

Persistensi laba merupakan ukuran kualitas laba yang didasarkan pada 

pandangan bahwa laba yang lebih sustainable adalah laba yang memiliki 

kualitas yang lebih baik (Khafid, 2012).Perusahaan yang memiliki laba yang 

lebih stabil dan arus kas yang lebih persisten dapat menguntungkan nilai 

perusahaan (Shobriati dan Siregar, 2016).Sedangkan perusahaan yang 

memiliki kualitas laba yang rendah dan laba yang tidak stabil dapat dilihat 

dari tingkat persistensi laba yang rendah (Shobriati dan Siregar, 2016). 

Persistensi laba sering kali dikategorikan sebagai salah satu pengukuran 

kualitas laba karena persistensi laba mengandung unsur predictive value 

hingga dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi 

kejadian-kejadian di masa lalu, sekarang dan masa depan. Predictive value 

adalah salah satu komponen relevansi selain feedback value dan timeliness 

(Hapsari, 2014). Inovasi laba sekarang adalah informative terhadap laba masa 

depan ekspektasian, yaitu manfaat masa depan yang diperoleh pemegang 

saham (Alkartobi, 2017). 
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Likuiditas merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan 

suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset 

lancarnya (Sugiarto dan Siagian, 2007). Rasio likuiditas yang umum 

digunakan adalah current ratio. Current ratio yang tinggi biasanya dianggap 

menunjukkan tidak terjadi masalah dalam likuiditas, sehingga semakin tinggi 

likuiditas artinya laba yang dihasilkan suatu perusahaan berkualitas karena 

manajemen perusahaan tidak perlu melakukan praktik manajemen 

laba.Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya 

terkait pembahasan diatas yaitu Paulina Dkk (2014), Noviatul Kiftiah (2019), 

Yenny Wulansar (2013), Reza Ardianti (2018) memperoleh hasil penelitian 

yang berbeda-beda, yaitu: likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas laba. set kesempatan investasi (IOS) berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kualitas laba,  persistensi laba tidak berpengaruh terhadap kualitas 

laba dengan taraf signifikan, likuiditas berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kualitas laba 

1.2 Rumusan masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1.2.1 Apakah investmen oportunity set (IOS) berpengaruh pada kualitas 

laba? 

1.2.2 Apakah presistensi laba berpengaruh terhadap kualitas laba? 

1.2.3 Apakah likuiditas berpengaruh terhadap kualitas laba? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 

pengaruh: 
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1.3.1 Untuk menunjukkan pengaruh investment opportunity set (IOS) 

terhadap kualitas laba. 

1.3.2 Untuk menunjukkan pengaruh presistensi laba terhadap kualitas laba. 

1.3.3 Untuk menunjukkan pengaruh likuiditas terhadap kualitas laba. 

1.3 Manfaat 

1.3.1Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan wawasan terkait pengaruh investment opportunity set 

(IOS), presistensi laba, dan profitabilitas terhadap kualitas laba serta dapat 

menerapkan ilmu yang diperoleh di Universitas Internasional Semen 

Indonesia dengan kondisi yang ada dalam dunia kerja. 

         1.3.2 Praktis 

1.3.1.1 BagiPenulis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

wawasan dan ilmu pengetahuan langsung bagi penulis terkait 

pengaruh investment opportunity set (IOS), presistensi laba, dan 

likuiditas terhadap kualitas laba. 

1.3.1.2 BagiPerusahaan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu 

perusahaan untuk menganalisis tingkatpengaruh investment 

opportunity set (IOS), presistensi laba, dan likuiditas terhadap 

kualitas laba. 

1.3.1.3 Bagi Civitas Akademisi 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran khususnya mengenai 

pengaruh investment opportunity set (IOS), presistensi laba, dan 

likuiditas terhadap kualitas laba. 

 


