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ABSTRAK 
 

Heni Nuryaningsih, NIM 1722100013, Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, judul skripsi: “Pengaruh 

Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Laba, dan Alokasi Pajak Antar 

Periode terhadap Kualitas Laba dengan Struktur Modal sebagai Variabel 

Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2019”. 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepemilikan 

institusional, pertumbuhan laba, dan alokasi pajak antar periode terhadap kualitas 

laba dengan struktur modal sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019. Populasi dalam penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 45 perusahaan. Metode analisis yang digunakan 

antara lain statistik deskriptif, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji 

multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, uji determinasi, dan uji hipotesis 

menggunakan metode Regresi Linier Berganda dan uji Moderate Regression 

Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional 

dan alokasi pajak antar periode berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kualitas laba, pertumbuhan laba tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. 

Sedangkan struktur modal tidak mampu memoderasi pengaruh kepemilikan 

institusional, pertumbuhan laba, dan alokasi pajak antar periode terhadap kualitas 

laba. 

 

Kata Kunci: kepemilikan institusional, pertumbuhan laba, alokasi pajak antar 

periode, struktur modal, kualitas laba. 
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ABSTRACT 

Heni Nuryaningsih, NIM 1722100013, Accounting Study Program, Faculty of 

Economics, University of Widya Dharma Klaten, thesis title: “The Influence of 

Institutional Ownership, Profit Growth, and Inter-Period Tax Allocation on 

Earning Quality with Capital Structure as Moderating Variable in 

Manufacturing Companies Listed on the Stock Exchange Indonesia in 2019". 

         The purpose of this study was to examine the effect of institutional 

ownership, profit growth, and tax allocation between periods on earnings quality 

with capital structure as a moderating variable in manufacturing companies listed 

on the Indonesia Stock Exchange in 2019. The population in this study, 

manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019. 

Sampling using purposive sampling technique. The number of samples in this study 

were 45 companies. The analytical methods used include descriptive test, classical 

assumption test including normality test, multicollinearity test, and 

heteroscedasticity test, determination test, and hypothesis testing using Multiple 

Linear Regression and Moderate Regression Analysis (MRA). The results showed 

that institutional ownership and tax allocation between periods had a negative and 

significant effect on earnings quality, earnings growth had no effect on earnings 

quality. While the capital structure is not able to moderate the effect of institutional 

ownership, profit growth, and inter-period tax allocation on earnings quality. 

Keywords: Institutional Ownership, Profit Growth, Inter-period Tax Allocation, 

Capital Structure, Earnings Quality. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan salah satu media komunikasi yang 

dapat digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi 

kesehatan perusahaan. Laporan keuangan memiliki manfaat yang besar 

bagi para penggunanya, salah satunya pihak- pihak yang berkepentingan 

terhadap perkembangan suatu perusahaan dapat mengetahui kondisi 

keuangan dari laporan keuangan yang telah disajikan dan disusun oleh 

perusahaan. Informasi dalam laporan keuangan yang salah satunya 

dianggap penting dan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam 

pengambilan keputusan perusahaan adalah laba.  

Informasi laba merupakan informasi yang sangat penting bagi 

pihak pengguna laporan keuangan, yang akan dijadikan sebagai pedoman 

bagi calon investor dalam menentukan investasinya. Pentingnya informasi 

laba bagi pemakainya dapat menjadikan perusahaan untuk terus melakukan 

peningkatan labanya secara sehat. Namun, tidak sedikit ada pihak- pihak 

tertentu yang melakukan secara tidak sehat dengan tidak menggambarkan 

keadaan suatu perusahaan yang sebenarnya karena adanya manajemen laba 

(earning management). Hal ini mengakibatkan laba perusahaan dianggap 

tidak berkualitas (Irawati, 2012). Kualitas laba dalam penelitian ini diukur 

menggunakan DA (Discretionary Accrual). DA (Discretionary Accrual) 
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adalah akrual yang digunakan untuk mengurangi atau memperbesar laba 

yang dilaporkan dengan cara memilih kebijakan akuntansi oleh manajemen 

yang bersifat subjektif. Jika nilai discretionary accrual positif maka 

perusahaan melakukan manajemen laba dengan cara menaikkan nilai laba. 

Namun, jika discretionary accrual bernilai negatif maka perusahaan 

melakukan manajemen laba dengan cara menurunkan nilai labanya 

(Ananda, 2016). Dalam hal ini informasi tentang laba perusahaan harus 

berkualitas untuk mendukung keputusan investasi yang berkualitas. 

Kualitas laba merupakan laba yang ada dalam laporan keuangan 

yang mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesengguhnya 

(Irawati,2012). Wijayanti (2006) menyatakan bahwa laba yang berkualitas 

adalah laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba (sustainable 

earning) dimasa depan yang ditentukan oleh komponen akrual dan aliran 

kasnya. Pentingnya kualitas informasi laba yang disajikan oleh perusahaan 

secara benar telah disebutkan dalam SFAC (Statement of Financial 

Accounting Concept) No. 8 yang menyatakan bahwa selain untuk menilai 

kinerja manajemen, laba juga membantu mengestimasi kemampuan laba 

yang representative. Laba akuntansi yang berkualitas adalah laba akuntansi 

yang mempunyai sedikit gangguan persepsian didalamnya dan dapat 

mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya 

(Handarin,2013 dalam Jang.dkk,2007). Semakin besar gangguan 

persepsian yang terkandung dalam laba akuntansi, maka semakin rendah 

kualitas laba akuntansi tersebut.  
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Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laba, diantaranya: 

kepemilikan institusional, pertumbuhan laba, dan alokasi pajak antar 

periode. Menurut Hartono (2002) dalam Hutagalung (2018) kepemilikan 

institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh 

institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan 

investasi dan kepemilikan institusi lain yang memiliki arti penting dalam 

memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh 

institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. 

Boediono (2005) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan 

institusional, maka laba akan semakin berkualitas. Semakin kuatnya 

tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal maka diharapkan 

tingkat pengendalian internal perusahaan juga semakin baik. Ananda 

(2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap 

kualitas laba. Berbeda dengan penelitian Maharani (2015) yang 

menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas 

laba. Adanya perbedaan hasil penelitian mendorong peneliti untuk menguji 

ulang pengaruh kepemilikan institusional terhadap kualitas laba. 

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laba adalah pertumbuhan 

laba.  Menurut Simorangkir (2003) dalam Anggrainy (2019) pertumbuhan 

laba merupakan perubahan prosentase kenaikan laba yang diperoleh 

perusahaan. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki kesempatan 

untuk bertumbuh dapat meningkatkan labanya dimasa yang akan datang 

dan dapat menunjukkan bahwa laba yang dihasilkan merupakan laba yang 
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berkualitas. Suatu perusahaan yang dapat meningkatkan labanya dapat 

dikatakan bahwa perusahaan tersebut berada di dalam kondisi yang baik. 

Perusahaan yang mengalami pertumbuhan laba tinggi mempunyai nilai 

discretionary accrual positif yang lebih besar dibandingkan dengan 

perusahaan yang mempunyai pertumbuhan laba rendah.  Dalam penelitian 

Afni (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan laba berpengaruh terhadap 

kualitas laba. Sementara peneliti Anggrainy (2019) menyatakan bahwa 

pertumbuhan laba tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Adanya 

perbedaan hasil penelitian sehingga peneliti ingin menguji ulang pengaruh 

pertumbuhan laba terhadap kualita laba. 

Alokasi pajak antar periode menerapkan hasil penerapan konsep 

akuntansi akrual yang tercermin dari jumlah beban dan penghasilan pajak 

tangguhan yang dilaporkan bersamaan dengan beban pajak kini dalam 

laporan laba rugi (Romasari, 2013). Menurut PSAK 46 alokasi pajak antar 

periode merupakan salah satu elemen pembentuk laba bersih. Septyana 

(2011) menyatakan bahwa alokasi pajak antar periode diawali dengan 

adanya keharusan bagi perusahaan untuk mengakui aktiva dan kewajiban 

pajak tangguhan tersebut dalam neraca. Pengakuan aktiva dan kewajiban 

pajak tangguhan tersebut merupakan pengakuan tentang konsekuensi pajak 

dimasa mendatang atas efek akumulatif perbedaan temporer pengakuan 

penghasilan dan beban untuk tujuan akuntansi dan tujuan fiskal. Dalam 

penelitian Afni (2014) menyatakan bahwa alokasi pajak antar periode 

berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Pendapat yang berbeda menurut 
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Ardianti (2018) yaitu alokasi pajak antar periode berpengaruh negatif 

terhadap kualitas laba. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Romasari 

(2013) dan Jaya (2014). 

Struktur modal dalam penelitiaan ini diukur dengan menggunakan 

tingkat leverage yaitu Debt to Equity Rasio (DER).  Jika tingkat leverage 

suatu perusahaan rendah maka perusahaan tersebut memiliki kualitas laba 

yang tinggi dan sebaliknya. Struktur modal dipilih peneliti sebagai variabel 

moderasi didasari dengan adanya penelitian terdahulu yang menunjukkan 

hasil cukup konsisten terhadap kualitas laba. Peneliti yang dilakukan oleh 

Warianto (2014), Maharani (2015), Romasari (2013), Jaya (2014), 

Anggrainy (2019) menunjukkan hasil bahwa struktur modal yang dijadikan 

sebagai variabel independen dalam penelitian terdahulu untuk diuji 

pengaruhnya terhadap kualitas laba mempunyai pengaruh yang signifikan.  

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya masih ditemukan hasil penelitian yang tidak konsisten dari 

setiap variabel yang diuji, sehingga peneliti ingin menguji kembali. Pada 

penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya. Pertama penelitian ini menggunakan variabel independen 

kepemilikan institusional, pertumbuhan laba, dan alokasi pajak antar 

periode, dimana variabel independen untuk penelitian ini belum pernah 

dilakukan sebelumnya secara bersama-sama dalam satu penelitian. Kedua 

peneliti menambahkan variabel pemoderasi yaitu struktur modal. Peneliti 

tertarik menggunakan variabel struktur modal sebagai variabel pemoderasi 
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karena struktur modal merupakan aspek penting dalam perusahaan, sebab 

struktur modal sebagai salah satu alat untuk mengetahui seberapa besar 

perusahaan tersebut menggunakan hutang dan modal yang tepat untuk 

membiayai aset perusahaan. Penelitian ini bermaksud untuk menguji 

kembali faktor manakah yang berpengaruh terhadap kualitas laba. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

menggabungkan beberapa variabel dari penelitian-penelitian sebelumnya, 

dan periode waktu yang digunakan. 

Pada penelitian ini perusahaan yang menjadi objek penelitian 

adalah perusahaan manufaktur berbagai sektor yang terdaftar di BEI tahun 

2019. Alasan memilih perusahaan manufaktur karena perusahaan 

manufaktur yang memiliki subsektor industri terbanyak dibandingkan 

dengan perusahaan lainnya. Perusahaan manufaktur merupakan 

perusahaan yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh 

masyarakat dan dapat memegang peranan penting dalam pertumbuhan 

ekonomi. Selain itu, perusahaan manufaktur merupakan kategori 

perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang mempunyai peluang untuk 

tumbuh dan berkembang karena potensi pasarnya semakin berkembang 

seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat yang disebabkan oleh 

pertumbuhan penduduk sehingga mampu menarik investor untuk 

melakukan investasi pada perusahaan manufaktur.  
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Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang 

masalah di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan mengambil 

judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan laba, dan 

Alokasi Pajak Antar Periode terhadap Kualitas Laba dengan Struktur 

Modal sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 

rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap terhadap 

kualitas laba? 

2. Apakah pertumbuhan laba berpengaruh terhadap kualitas laba? 

3. Apakah alokasi pajak antar periode berpengaruh terhadap kualitas 

laba? 

4. Apakah struktur modal memoderasi pengaruh kepemilikan 

institusional terhadap kualitas laba? 

5. Apakah struktur modal memoderasi pengaruh pertumbuhan laba 

terhadap kualitas laba? 

6. Apakah struktur modal memoderasi pengaruh alokasi pajak antar 

periode terhadap kualitas laba? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut, maka tujuan 

penelitian yang dilakukan sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap kualitas 

laba. 

2. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan laba terhadap kualitas laba. 

3. Untuk menguji pengaruh alokasi pajak antar periode terhadap kualitas 

laba. 

4. Untuk menguji pengaruh struktur modal memoderasi pengaruh 

kepemilikan institusional terhadap kualitas laba. 

5. Untuk menguji pengaruh struktur modal memoderasi pengaruh 

pertumbuhan laba terhadap kualitas laba. 

6. Untuk menguji pengaruh struktur modal memoderasi pengaruh alokasi 

pajak antar periode terhadap kualitas laba.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut, maka dapat 

diperoleh manfaat dari penelitian sebagai berikut ini. 

a. Bagi Investor 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

mengetahui perilaku manajemen perusahaan dalam menyajikan laporan 

keuangannya, serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

perencanaan dan pengambilan keputusan untuk berinvestasi. 
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b. Bagi Perusahaan  

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi sebagai 

bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas laba dan 

mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. 

c. Bagi Akademisi 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, 

referensi, dan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan 

penelitian tentang kualitas laba dimasa mendatang. 



59 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN   

Berdasarkan pada analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakuakn 

oleh peneliti, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini. 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laba.  Institusi 

sebagai pemegang saham tertinggi memiliki kemampuan untuk 

mengintervensi kinerja manajemen sedemikian rupa. Manajemen 

dituntut melakukan berbagai hal yang dianggap akan menaikkan nilai 

perusahaan dan daya jual perusahaan sehingga tetap menjaga kondisi 

perusahaan dimata publik, institusi cenderung akan membuat 

manajemen menampilkan laba perusahaan secantik mungkin, sehingga 

hal tersebut membuat kualitas laba yang dihasilkan rendah. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan laba tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laba.  Tidak adanya pengaruh 

pertumbuhan laba terhadap kualitas laba dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor, salah satunya yaitu adanya laba kejutan yang diperoleh 

pada periode sekarang. Laba kejutan tersebut sebagai suatu indikasi 

adanya intervensi dari pihak manajemen perusahaan terhadap laporan 

keuangan sehingga laba mengalami peningkatan. Oleh karena itu, laba 

yang dihasilkan oleh perusahaan tidak mencerminkan keadaan 
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perusahaan yang sesungguhnya sehingga kualitas laba yang dihasilkan 

perusahaan menurun. 

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi pajak antar periode 

berpengaruh negatif terhadap kualitas laba.  Investor menyadari bahwa 

beban pajak tangguhan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi 

merupakan hasil dari akuntansi akrual dan merupakan komponen yang 

bersifat transitori atau sementara. Investor akan memahami bahwa 

kenaikan (penurunan) laba akuntansi hanyalah akibat dari pengakuan 

konsekuensi pajak karena adanya perbedaan temporer nilai tercatat 

aktiva dan kewajiban berdasarkan ketentuan akuntansi dan ketentuan 

perpajakan. Hal ini menyebabkan investor kurang tertarik terhadap 

perusahaan tersebut. 

4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal tidak mampu 

memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap kualitas laba.  

besar kecilnya hutang atau modal yang digunakan oleh perusahaan tidak 

mampu memberikan pengaruh terhadap kepemilikan institusi dengan 

kualitas laba yang dihasilkan. Dalam kebijakan penentuan proporsi 

struktur modal ini perusahaan tidak mampu menekan kekuatan 

kepemilikan institusi yang terlalu besar terhadap pihak manajemen, 

sehingga pihak institusi menjadikan pihak manajemen untuk terus 

meningkatkan labanya demi menjaga citra dan nilai perusahaan dimata 

publik. 
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5. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa struktur 

modal tidak mampu memoderasi pengaruh pertumbuhan laba terhadap 

kualitas laba. Hal ini berarti jika besar kecilnya jumlah modal yang 

dimiliki oleh perusahaan tidak mempengaruhi pertumbuhan labanya. 

Perusahaan mungkin belum dapat memanfaatkan jumlah modalnya 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga pertumbuhan labanya 

akan tetap.   

6. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa struktur 

modal tidak mampu memoderasi pengaruh alokasi pajak antar periode 

terhadap kualitas laba. Hal ini berarti besar kecilnya hutang yang 

digunakan oleh perusahaan tidak menimbulkan beban bunga yang 

jumlahnya signifikan sehingga jumlah perhitungan pajak tidak berubah 

dan tidak mempengaruhi kualitas laba.  



62 
 

 
 

B. SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut ini. 

1. Bagi investor sebelum melakukan suatu investasi pada perusahaan 

manufaktur sebaiknya memperhatikan kepemilikan institusional dan 

alokasi pajak antar periode karena kedua variabel tersebut dapat 

memberikan pengaruh terhadap tingkat kualitas laba yang disajikan 

dalam laporan keuangan oleh pihak manajemen. Apabila suatu 

perusahaan tidak melakukan manajemen laba maka laba yang dihasilkan 

akan berkualitas. 

2. Bagi perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil diharapkan 

mampu menghindari adanya gangguan persepsian yang dipengaruhi 

oleh kepemilikan institusional dan alokasi pajak antar periode. Hal ini 

disebabkan dalam penelitian ini terbukti bahwa kepemilikan 

institusional dan alokasi pajak antar periode berpengaruh negatif 

terhadap kualitas laba. 

3. Bagi peneliti selanjutnya hasil analisis regresi pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 diperoleh 

Adjusted R Square sebesar 22,95% artinya masih 77,05% kualitas laba 

dijelaskan oleh variabel lain, selain yang digunakan dalam penelitian ini. 

Misalnya, persistensi laba akuntansi, kepemilikan manajerial, maupun 

Good Corporate Governance (GCG). Untuk itu, peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat menambah variabel independen lain yang dapat 
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memberikan pengaruh yang lebih signifikan dalam melakukan 

penelitian terhadap kualitas laba agar hasil yang didapat lebih baik. 

Disarankan juga untuk menggunakan sampel yang lebih banyak dengan 

karakteristik yang lebih beragam dari berbagai sektor perusahaan yang 

terdaftar di BEI serta memperpanjang periode penelitian, sehingga 

kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian tersebut memberikan hasil 

yang lebih baik. 
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