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MOTTO 

 

Harta tertinggi adalah ilmu pengetahuan dan pendidikan. (Bapak) 

 

Tidaklah ada pemberian dari orang tua kepada anaknya yang lebih utama 

daripada budi pekerti yang baik. (H.R. Tirmidzi) 

 

Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya untuk 

memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu). (H.R. Muslim) 

 

Selama ribuan langkah kaki kita melangkah, 

Selama hati yang berani bertekad hingga semuanya bisa terwujud sampai disini, 

Jangan pernah sekalipun kita menyerah mengejar mimpi-mimpi kita, 

Berjuang, berusaha dan bercita-cita untuk kehidupan yang lebih baik.  

(Film 5 cm) 

 

Kalaupun sesuatu itu tidak kita peroleh harti ini, maka semoga akan kita 

dapatkan besok lusa. 

Kalaupun sesuatu itu gagal kita jalani hari ini, maka semoga besok lusa sukses 

kita lewati. 

Pun, jika selama-lamanya tidak kita peroleh, gagal, tidak mengapa, karena boleh 

jadi Tuhan punya sesuatu yang lebih special untuk kita. (Tere Liye) 
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ABSTRAK 

 

      Anis Yunia Rahmawati, NIM: 1222100670, “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Persistensi Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2014”. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Widya 

Dharma Klaten 2016. 

      Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi persistensi laba. Faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi 

persistensi laba antara lain komponen laba yang terdiri atas aliran kas operasi, 

perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal dan tingkat hutang. 

      Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2014. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode 

purposive sampling dan diperoleh 164 data yang terdiri dari 46 perusahaan dari 

sektor manufaktur (sektor industry dasar & kimia, aneka industri dan industri 

barang konsumsi); 30 perusahaan sektor property & real estate dan infrastruktur, 

utilitas, transportasi; 52 perusahaan sektor keuangan dan 36 perusahaan sektor 

perdagangan jasa. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. 

      Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan aliran kas operasi, 

perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal dan tingkat hutang berpengaruh 

signifikan terhadap persistensi laba pada perusahaan sektor manufaktur dan sektor 

keuangan, dengan tingkat signifikansi berturut-turut 0,042 dan 0,048. Sedangkan 

pada perusahaan sektor property & real estate dan infrastruktur, utilitas, 

transportasi dan sektor perdagangan jasa secara simultan aliran kas operasi, 

perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal dan tingkat hutang tidak berpengaruh 

signifikan terhadap persistensi laba. Dan secara parsial aliran kas operasi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap persistensi laba pada perusahaan sektor 

manufaktur, dengan tingkat signifikansi 0,006. Perbedaan laba akuntansi dengan 

laba fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persistensi laba pada 

perusahaan sektor keuangan, dengan tingkat signifikansi 0,005. Dan tingkat 

hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba pada semua sektor 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan 

periode penelitian hanya satu tahun, sehingga untuk penelitian selanjutnya 

diharapkan menggunakan periode penelitian yang lebih lama. 

Kata kunci: persistensi laba, aliran kas operasi, perbedaan laba akuntansi dengan 

laba fiskal, tingkat hutang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      Pelaporan keuangan merupakan sebuah wujud pertanggungjawaban 

manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan terhadap perusahaan. Sedangkan laporan keuangan itu 

sendiri merupakan salah satu sumber informasi keuangan perusahaan yang 

dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat beberapa keputusan, seperti 

penilaian kinerja manajemen, penentuan kompensasi manajemen, pemberian 

dividen kepada pemegang saham dan lain sebagainya. 

      Menurut Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No.1 

dalam Suwardjono (2006), terdapat dua tujuan pelaporan keuangan, yaitu: 

pertama, menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para investor, 

kreditor, dan pemakai lainnya untuk membuat keputusan investasi, kredit, dan 

keputusan serupa lainnya; kedua, menyediakan informasi tentang prospek 

arus kas untuk membantu investor dan kreditur dalam menilai prospek arus 

kas bersih perusahaan. Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) di Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi 

yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan 

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. 
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      Darraough (1993) dalam Fanani (2010) menunjukkan arti pentingnya laba 

dengan menyatakan bahwa perusahaan memberikan laporan keuangan kepada 

berbagai stakeholder, dengan tujuan untuk memberikan informasi yang 

relevan dan tepat waktu agar berguna dalam pengambilan keputusan 

investasi, monitoring, penghargaan kinerja, dan pembuatan kontrak. Agar 

dapat memberikan informasi yang handal maka laba harus persisten. 

      Schipper and Vincent (2003) dalam Fanani (2010), menjelaskan bahwa 

laba digunakan oleh investor dan kreditor sebagai dasar pengambilan 

keputusan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pengambilan 

keputusan pembuatan kontrak (contracting decision), keputusan investasi 

(investment decision) dan pembuat standar (standard setters). 

      Persistensi adalah salah satu indikator untuk mengetahui kualitas laba 

perusahaan. Laporan keuangan perusahaan dikatakan berkualitas jika laba 

yang dihasilkan pada tahun berjalan dapat menjadi indikator yang baik untuk 

laba perusahaan di masa yang akan datang. Laba yang persisten sebagai salah 

satu indikator atau proksi untuk menentukan kualitas laba adalah laba yang 

menunjukkan keberlanjutan laba di masa depan. Menurut Fanani (2010), 

persistensi laba adalah salah satu indikator kualitas laba yang tidak dapat 

diobservasi atau diamati secara langsung, namun dapat diukur melalui 

berbagai proksi atau atribut–atribut yang melekat pada laba tersebut. 

      Laporan arus kas merupakan salah satu laporan keuangan pokok, di 

samping neraca dan laporan laba rugi. Laporan arus kas pada dasarnya 

mengikhtisarkan sumber kas yang tersedia untuk melakukan kegiatan 
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perusahaan serta penggunaannya selama suatu periode tertentu. Laporan arus 

kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan 

menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Sesungguhnya, nilai 

yang terkandung di dalam arus kas atau aliran kas pada suatu periode 

mencerminkan nilai laba dalam metode kas (cash basis). Data arus kas 

merupakan indikator keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan 

akuntansi karena arus kas relatif lebih sulit untuk dimanipulasi. Sehingga 

semakin tingginya aliran kas operasi terhadap laba maka akan semakin tinggi 

pula kualitas laba tersebut. Di samping itu, kondisi arus kas yang bernilai 

positif cenderung akan lebih memberikan kepercayaan terhadap kemampuan 

perusahaan memperoleh laba di masa depan. 

      Faktor lain yang mempengaruhi persistensi laba adalah perbedaan antara 

laba akuntansi dengan laba fiskal (book tax differences). Perbedaan tersebut 

terjadi karena laporan keuangan komersial ditujukan untuk menilai kinerja 

ekonomi dan keadaan finansial dari sektor bisnis, sedangkan laporan 

keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Perbedaan yang 

lainnya terjadi karena tidak semua peraturan akuntansi dalam Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) diperbolehkan dalam peraturan pajak, sehingga 

diduga dapat mempengaruhi kualitas laba. 

      Di samping itu, tingkat hutang diduga dapat mempengaruhi kualitas laba 

suatu perusahaan. Para pemegang saham mendapatkan manfaat dari 

solvabilitas keuangan sejauh laba yang dihasilkan atas uang yang dipinjam 

melebihi biaya bunga dan juga jika terjadi kenaikan nilai pasar saham. 
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Hutang mengandung konsekuensi perusahaan harus membayar bunga dan 

pokok pada saat jatuh tempo, jika perusahaan tidak mampu membayar, maka 

akan menimbulkan risiko kegagalan sehingga seberapa besar tingkat hutang 

yang diinginkan sangat tergantung pada stabilitas kondisi keuangan 

perusahaan. Di samping itu, besarnya tingkat hutang perusahaan akan 

menyebabkan perusahaan meningkatkan persistensi laba dengan tujuan untuk 

mempertahankan kinerja yang baik di mata auditor dan investor. Dengan 

kinerja yang baik tersebut maka diharapkan kreditur tetap memiliki 

kepercayaan terhadap perusahaan, sehingga mudah meminjamkan dana, dan 

memberikan kemudahan dalam proses pembayaran. 

      Hal inilah yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian dengan 

mengambil judul “Analisis Faktor–Faktor yang Mempengaruhi 

Persistensi Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2014”. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah aliran kas operasi, perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal 

dan tingkat hutang secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap 

persistensi laba pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2014? 

2. Apakah aliran kas operasi secara parsial berpengaruh terhadap persistensi 

laba perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014? 
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3. Apakah  perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal secara parsial 

berpengaruh terhadap persistensi laba perusahaan sektor manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2014? 

4. Apakah tingkat hutang secara parsial berpengaruh terhadap persistensi 

laba perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014? 

5. Apakah aliran kas operasi, perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal 

dan tingkat hutang secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap 

persistensi laba pada perusahaan sektor property & real estate dan 

infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2014? 

6. Apakah aliran kas operasi secara parsial berpengaruh terhadap persistensi 

laba perusahaan sektor property & real estate dan infrastruktur, utilitas 

dan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2014? 

7. Apakah perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal secara parsial 

berpengaruh terhadap persistensi laba perusahaan sektor property & real 

estate dan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI 

tahun 2014? 

8. Apakah tingkat hutang secara parsial berpengaruh terhadap persistensi 

laba perusahaan sektor property & real estate dan infrastruktur, utilitas 

dan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2014? 

9. Apakah aliran kas operasi, perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal 

dan tingkat hutang secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap 

persistensi laba pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI 

tahun 2014? 
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10. Apakah aliran kas operasi secara parsial berpengaruh terhadap persistensi 

laba perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2014? 

11. Apakah perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal secara parsial 

berpengaruh terhadap persistensi laba perusahaan sektor keuangan yang 

terdaftar di BEI tahun 2014? 

12. Apakah tingkat hutang secara parsial berpengaruh terhadap persistensi 

laba perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2014? 

13. Apakah aliran kas operasi, perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal 

dan tingkat hutang secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap 

persistensi laba pada perusahaan sektor perdagangan jasa yang terdaftar di 

BEI tahun 2014? 

14. Apakah aliran kas operasi secara parsial berpengaruh terhadap persistensi 

laba perusahaan sektor perdagangan jasa yang terdaftar di BEI tahun 

2014? 

15. Apakah perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal secara parsial 

berpengaruh terhadap persistensi laba perusahaan sektor perdagangan jasa 

yang terdaftar di BEI tahun 2014? 

16. Apakah tingkat hutang secara parsial berpengaruh terhadap persistensi 

laba perusahaan sektor perdagangan jasa yang terdaftar di BEI tahun 

2014? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh aliran kas operasi, perbedaan laba akuntansi 

dengan laba fiskal dan tingkat hutang secara bersama-sama (simultan) 

terhadap persistensi laba pada perusahaan sektor manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2014. 

2. Untuk mengetahui pengaruh aliran kas operasi secara parsial terhadap 

persistensi laba pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2014. 

3. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan antara laba akuntansi dengan laba 

fiskal secara parsial terhadap persistensi laba pada perusahaan sektor 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014. 

4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat hutang secara parsial terhadap 

persistensi laba pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2014. 

5. Untuk mengetahui pengaruh aliran kas operasi, perbedaan laba akuntansi 

dengan laba fiskal dan tingkat hutang secara bersama-sama (simultan) 

terhadap persistensi laba pada perusahaan sektor property & real estate 

dan infrastruktur, utilitas, transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2014. 

6. Untuk mengetahui pengaruh aliran kas operasi secara parsial terhadap 

persistensi laba pada perusahaan sektor property & real estate dan 

infrastruktur, utilitas, transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2014. 

7. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan antara laba akuntansi dengan laba 

fiskal secara parsial terhadap persistensi laba pada perusahaan sektor 
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property & real estate dan infrastruktur, utilitas, transportasi yang 

terdaftar di BEI tahun 2014. 

8. Untuk mengetahui pengaruh tingkat hutang secara parsial terhadap 

persistensi laba pada perusahaan sektor property & real estate dan 

infrastruktur, utilitas, transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2014. 

9. Untuk mengetahui pengaruh aliran kas operasi, perbedaan laba akuntansi 

dengan laba fiskal dan tingkat hutang secara bersama-sama (simultan) 

terhadap persistensi laba pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar 

di BEI tahun 2014. 

10. Untuk mengetahui pengaruh aliran kas operasi secara parsial terhadap 

persistensi laba pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI 

tahun 2014. 

11. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan antara laba akuntansi dengan laba 

fiskal secara parsial terhadap persistensi laba pada perusahaan sektor 

keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2014. 

12. Untuk mengetahui pengaruh tingkat hutang secara parsial terhadap 

persistensi laba pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI 

tahun 2014. 

13. Untuk mengetahui pengaruh aliran kas operasi, perbedaan laba akuntansi 

dengan laba fiskal dan tingkat hutang secara bersama-sama (simultan) 

terhadap persistensi laba pada perusahaan sektor perdagangan jasa yang 

terdaftar di BEI tahun 2014. 
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14. Untuk mengetahui pengaruh aliran kas operasi secara parsial terhadap 

persistensi laba pada perusahaan sektor perdagangan jasa yang terdaftar di 

BEI tahun 2014. 

15. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan antara laba akuntansi dengan laba 

fiskal secara parsial terhadap persistensi laba pada perusahaan sektor 

perdagangan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2014. 

16. Untuk mengetahui pengaruh tingkat hutang secara parsial terhadap 

persistensi laba pada perusahaan sektor perdagangan jasa yang terdaftar di 

BEI tahun 2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

      Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi jawaban atas masalah pokok 

dalam penyusunan skripsi ini, serta diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut ini. 

1. Bagi peneliti, melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat 

mengembangkan teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan, 

khususnya Akuntansi Keuangan. 

2. Bagi perusahaan, penelitian ini memberikan manfaat bagi manajemen 

untuk mampu mengelola labanya secara tepat agar dapat merefleksikan 

suatu kondisi laba yang persisten, karena hasil penelitian ini dapat 

digunakan oleh stakeholder perusahaan sebagai pertimbangan tambahan 

dalam mengambil keputusan terkait dengan kepentingannya pada 

perusahaan. 
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3. Bagi akademisi, dapat dijadikan literatur dalam penelitian–penelitian serta 

bahan kajian lebih lanjut penelitian lain yang sejenis. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi persistensi laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2014 maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan 

jawaban permasalahaan dalam mencapai tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut ini. 

1. Sektor Manufaktur 

a. Aliran kas operasi, perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal dan 

tingkat hutang secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

signifikan terhadap persistensi laba pada perusahaan sektor 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

b. Aliran kas operasi berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba 

pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

c. Perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal tidak berpengaruh signifikan 

terhadap persistensi laba pada perusahaan sektor manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

d. Tingkat hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba 

pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 



71 

 

2. Sektor Property & Real Estate Dan Infrastruktur, Utilitas, Transportasi 

a. Aliran kas operasi, perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal dan 

tingkat hutang secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap persistensi laba pada perusahaan sektor property 

& real estate dan infrastruktur, utilitas, transportasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

b. Aliran kas operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi 

laba pada perusahaan sektor property & real estate dan infrastruktur, 

utilitas, transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

c. Perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal tidak berpengaruh signifikan 

terhadap persistensi laba pada perusahaan sektor property & real 

estate dan infrastruktur, utilitas, transportasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

d. Tingkat hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba 

pada perusahaan sektor property & real estate dan infrastruktur, 

utilitas, transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Sektor Keuangan 

a. Aliran kas operasi, perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal dan 

tingkat hutang secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

signifikan terhadap persistensi laba pada perusahaan sektor keuangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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b. Aliran kas operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi 

laba pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

c. Perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal berpengaruh signifikan 

terhadap persistensi laba pada perusahaan sektor keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

d. Tingkat hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba 

pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

4. Sektor Perdagangan Jasa 

a. Aliran kas operasi, perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal dan 

tingkat hutang secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap persistensi laba pada perusahaan sektor 

perdagangan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

b. Aliran kas operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi 

laba pada perusahaan sektor perdagangan jasa yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

c. Perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal tidak berpengaruh signifikan 

terhadap persistensi laba pada perusahaan sektor perdagangan jasa 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

d. Tingkat hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba 

pada perusahaan sektor perdagangan jasa yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 
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B. Keterbatasan Penelitian 

      Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan 

dalam menginterpretasikan hasil analisis pada penelitian ini. Keterbatasan 

tersebut antara lain sebagai berikut ini. 

1. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan periode pengamatan yang 

relatif singkat yaitu 1 tahun pengamatan dibandingkan dengan literatur 

acuan yang mengambil periode waktu selama 4 tahun. Dengan demikian 

kurang bisa menggambarkan persistensi laba. 

2. Penulis hanya menggunakan 3 variabel independen saja yaitu aliran kas 

operasi, perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal dan tingkat hutang, 

dan ternyata hasil koefisien determinasi (R
2
) relatif kecil. Dari hasil 

tersebut maka dibutuhkan variabel lain yang lebih dapat menjelaskan 

persistensi laba dalam hal ini persistensi laba. 

 

C. Saran 

      Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan diatas, 

beberapa pertimbangan yang diperlukan untuk mengembangkan dan 

memperluas penelitian selanjutnya antara lain sebagai berikut ini. 

1. Bagi Perusahaan 

      Bagi perusahaan hendaknya meningkatkan persistensi laba sehingga 

dapat menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan mereka, dan 

perusahaan hendaknya juga mampu mempertahankan laba (persistensi laba) 

perusahaannya sehingga kinerja keuangan menjadi baik di mata investor. 
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2. Bagi Investor 

Bagi investor dalam memberikan penilaian terhadap perusahaan sebaiknya 

juga memperhatikan faktor lain yang mempengaruhi persistensi laba suatu 

perusahaan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

      Disarankan untuk peneliti selanjunya menggunakan periode penelitian 

yang lebih lama, tidak hanya satu tahun. Selain itu peneliti selanjutnya 

perlu menambah variabel independen yang akan digunakan untuk 

menentukan nilai persistensi laba karena penelitian ini hanya terbatas 

menggunakan tigga variabel  saja, yaitu aliran kas operasi, perbedaan laba 

akuntansi dengan laba fiskal dan tingkat hutang sehingga masih banyak 

faktor yang dapat dipertimbangkan mempengaruhi persistensi laba. 

Peneliti selanjutnya juga dapat menggantikan proksi persistensi laba 

dengan proksi lainnya yang merupakan salah satu proksi kualitas laba, 

seperti kualitas akrual, prediktabilitas ataupun perataan laba. 
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