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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Data 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti secara empiris mengenai 

perbedaan laba akuntansi dengan laba pajak, kepemilikan keluarga, dan tingkat 

utang terhadap persistensi laba pada perusahaan keuangan. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada periode 2015-2017, dimana populasi dalam penelitian ini ialah seluruh 

perusahaan keuangan yang berjumlah 89 perusahaan.  Adapun pemilihan sampel 

ini menggunakan metode purposive sampling yang telah ditetapkan dengan 

beberapa kriteria. Pada penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah program 

SPSS 20. 

Tabel 4.1 

Kriteria Sampel 

 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan Keuangan yang tercata di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017 

89 

Perusahaan keuangan yang tidak menerbitkan 

annual report dan laporan keuangan selama 

tiga tahun berturut-turut tahun 2015-2017  

(4) 

Perusahaan yang mengalami kerugian (5) 
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Perusahaan yang tidak memiliki data yang 

lengkap untuk menunjang masing-masing 

variabel dalam penelitian 

 (20)  

Jumlah perusahaan keuangan yang 

dijadikan sampel penelitian 

60 

Jumlah Observasi ( 60 sampel x 3 tahun 

penelitian) 

180 

 

Jumlah perusahaan keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2019 berjumlah 89 perusahaan, dari 89 perusahaan tersebut ada 4 

perusahaan yang tidak melaporkan annual report laporan keuangan secara 

berturut-turut selama periode penelitian 2015-2017, 5 perusahaan mengalami 

kerugian, serta 20 perusahaan yang tidak memiliki data yg lengkap untuk 

menunjang masing-masing variabel. Sehingga dari jumlah 89 perusahaan 

keuangan yang dapat dijadikan sampel penelitian ialah 60 perusahaan. Sedangkan 

periode penelitian 3 tahun maka total sempel dalam penelitian ini sebanyak 180 

sampel. 

1.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel bebas 

(independen) yaitu perbedaan laba akuntansi dengan laba pajak (X1), kepemilikan 

keluarga (X2), dan tingkat utang (X3). Sedangkan variabelterikat (dependen) yaitu 

persistensi laba. 

 

 

 

 



37 
 

4.2 Hasil Analisis Data 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Analisi statistik  deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel perbedaan 

laba akuntansi dengan laba pajak, kepemilikan keluarga,dan tingkat utang . 

Gambaran variabel-variabel dapat dilihat dari rata-rata dan standar deviasi. Hasil 

statistik deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut . 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Perbedaan Laba Akuntansi 

Dengan Laba Pajak 
180 .0003 .0991 .006214 .0122268 

Kepemilikan Keluarga 180 0 1 .07 .250 

Tingkat Utang 180 .0137 .9527 .720872 .2165761 

Persistensi Laba 180 .0010 .2232 .032087 .0341168 

Valid N (listwise) 180     

 

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, dapat dijelaskan informasi tentang gambaran data 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

1. Perbedaan laba akuntansi dengan laba pajak  

Nilai minimum dari perbedaan laba akuntansi dengan laba pajak ialah sebesar 

0,0003 ; maksimum sebesar 0,0991 ; Mean (Rata-rata) sebesar  0,006214 ; 

standard deviasi sebesar 0.0122268. Perusahaan yang memiliki nilai 

perbedaan laba akuntansi dengan laba pajak terendah ialah Bank Rakyat 

Indonesia Agro Niaga, Bank MNC Internasional, Bank CIMB Niaga. 

sedangkan perusahaan yang memiliki perbedaan laba akuntansi dengan laba 

pajak tertinggi ialah Bank Maspion Indonesia. 

2. Kepemilikan keluarga  
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Nilai minimum dari kepemilikan keluarga ialah sebesar 0 ; maksimum 

sebesar 1 ; mean (rata-rata) sebesar 0.06; dan standard deviasi sebesar 0.239. 

Perusahaan yang memiliki nilai kepemilikan keluarga terendah ialah Bank 

Rakyat Indonesia Agro Niaga, Bank Agris, Bank MNC Iternasional, Bank 

Capital Indonesia, Bank Central Asia, Bank Harda Internasional, Bank 

Bukopin dan 49 perusahaan lainnya. sedangkan perusahaan yang memiliki 

nilai kepemilikan keluarga tertinggi ialah Bank Artos Indonesia Tbk, Bank 

Mitraniaga, Bank OCBC NISP, dan Bank Sinar Mas Multi Arta.  

3. Tingkat utang 

Nilai minimum dari tingkat utang adalah  sebesar 0,0137 ; maksimum  

sebesar  0,9527 ; mean (rata-rata)  sebesar 0,720872 ; standar deviasi sebesar 

0,2165761.  perusahaan yang memiliki nilai tingkat utang terendah ialah PT 

Danasupra Erapasific, sedangkan perusahaan yang memiliki nilai tingkat 

utang tertinggi ialah Bank Sinar Mas. 

4. Persistensi laba   

Nilai minimum dari persistensi laba ialah sebesar 0,0010 ; nilai  maksimum 

sebesar 0,2232 ; nilai mean (rata-rata) sebesar 0,032087  ; standar deviasi 

sebesar 0,341168. Perusahaan yang memiliki nilai persistensi laba terendah 

ialah Bank MNC Internasioal, sedangkan perusahaan yang memiliki nilai 

persistensi laba tertinggi ialah Bank Yudha Bakti. 

4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

4.2.2.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel berdistribusi normal 

atau tidak. Variabel yang berstribusi normal yaitu jumlah sampel yang diambil 

sudah respentatif atau belum sehingga kesimpulan penelitia yang diambil dari 

sejumlah sampel bisa dipertanggungjawabkan. Pengujian normalitas dapat 

digunakan dengan berbagai uji diantanya uji descriptive statistik explore, non 

parametik test untuk one sample K-S dan uji kolmogrov-smirnov ( Sodarmanto, 

2013). 
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Syarat normalitas data yaitu : 

a) Apabila nilai Sig. atau signifikan yang terdapat pada kolom Kolmogrov-

Smirnov lebih kecil (<) dari Alpha (α = 0.05), maka data terdistribusi secara 

tidak normal. 

b) Apabila nilai Sig. atau signifikan yang terdapat pada kolom Kolmogrov-

Smirnov lebih besar (>) dari Alpha (α= 0,05), maka data terdistribusi secara 

normal. 

 

Tabel 4.3 

Uji Normalitas 

Uji Kolmogrov-Smirnov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil uji normalitas dengan menggunakan kolmogrov-smirnov yang dipaparkan 

pada tabel diatas menunjukan bahwa dependen K-Z sebesar 1,221  dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,101. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa angka signifikan 

(Sig) untuk variabel dependen pada uji kolmogrov-smirnov diperoleh  0,101 > 

0,05 artinya sampel terdistribusi secara normal. 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 180 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation .96648522 

Most Extreme Differences 

Absolute .091 

Positive .034 

Negative -.091 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.221 

Asymp. Sig. (2-tailed) .101 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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4.2.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau 

hubungan yang kuat antar sesame variabel independen. Salah satu cara untuk 

mengetahui apakah terdapat multikolieritas dengan menggunakan model regresi.  

Syaratnya sebagai berikut (Gujarati,2014) :  

a) Apabila harga koefesien VIF hitunng pada collinearity statistics sama dengan 

atau kurang dari 10 ( VIF hitung ≤ 10), maka Ho diterima yang berarti tidak 

terdapat hubungan antar variabel independen (tidak terjadi gejala 

multikolinieritas). 

b) Apabila harga koefisien VIF hitung pada Collinearity Statistics lebih besar 

dari pada 10 (VIF hitung > 10), maka Ho ditolak yang berarti terdapat 

hubungan antar variabel independen ( terjadi gejala multikolinieritas ). 

 

Tabel 4.4 

Uji Multikolinieritas 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Toleran

ce 

VIF 

1 

(Constant) -2.295 .237  -9.674 .000   

Perbedaan Laba 

Akuntansi Dengan 

Laba Pajak 

2.844 2.230 .084 1.275 .204 .995 1.005 

Kepemilikan 

Keluarga 
.388 .294 .087 1.317 .190 .979 1.022 

Tingkat Utang -2.422 .319 -.501 -7.585 .000 .978 1.023 

a. Dependent Variable: Persistensi Laba 
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Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas diketahui bahwa variabel perbedaan laba 

akuntansi dengan laba pajak  memiliki nilai tolerance sebesar 0,995 dan nilai VIF 

sebesar 1,005 sedangkan variabel kepemilikan keluarga memiliki nilai tolerence 

sebesar 0,979  dan nilai VIF sebesar 1.002, untuk variabel tingkat utang memiliki 

nilai tolerence sebesar 0,978 dan nilai VIF 1,023. Dari hasil diatas diperoleh 

kesimpulan bahwa seluruh nilai VIF disemua variabel penelitian lebih kecil dari 

10. Hal ini menunjukan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam 

model regresi.  

4.2.2.3 Uji Autokorelasi  

Ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan uji 

durbin Watson. Ukuran yang digunakan untuk menyatakan ada tidaknya 

autokorelasi yaitu apabila nilai statistik durbin watson mendekati angka 2, maka 

dapat dinyatakan bahwa data pengamatan tersebut tidak memiliki autokorelasi, 

dalam hal sebaliknya maka dinyatakan terdapat autokorelasi . 

Hipotesis Uji Autokorelasi : 

Ho : Tidak terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan  

Ha : Terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan 

 

Tabel 4.5 

Uji Autokorelasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .499
a
 .249 .236 .9746875 1.004 

a. Predictors: (Constant), Tingkat Utang, Perbedaan Laba Akuntansi Dengan 

Laba Pajak, Kepemilikan Keluarga 

b. Dependent Variable: Persistensi Laba 
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Berdasarkan tabel diatas nilai durbin-watson sebesar 1,004 dengan nilai tabel 

dengan menggunakan signifikan 5%, jumlah observasi sebanyak 180 data dan 

jumlah variabel independen sebanyak 3 (K=3 Jadi nilai K-1 = 2) maka tabel 

durbin Watson akan didapatkan nilai sebagai berikut : 

 

Tabel 4.6 

Tabel Perhitungan Durbin Watson 

  

Keterangan Hasil Angka Sesuai/Tidak Sesuai 

d < dL 1,004 < 1,774 Sesuai 

d > dL 1,004 < 1,774 Tidak Sesuai 

dL≤ d ≤ du  1,774 ≥ 1,004 ≤ 1,779 Tidak Sesuai 

d > 4 – dL 1,004 < 2,226 Tidak Sesuai 

d < 4 – du 1,004 < 2,221 Sesuai 

4 – du ≤ d ≤ 4 – dL 2,221 ≥ 1,004 ≤ 2,226 Tidak Sesuai 

d < dL 1,004 < 1,774 Sesuai 

d > 4 – dL 1,004 < 2,226 Tidak Sesuai 

du < d < 4 – du 1,779 > 1,004 < 2,221 Tidak Sesuai 

4 – du ≤ d ≤ 4 – dL 2,212 ≥ 0,986 ≤ 2,253 Tidak Sesuai 

 

Dari hasil tabel diatas diperoleh kesimpulan bahwa nilai yang sesuai dan terhindar 

dari uji autokorelasi yaitu  d < 4 – du dimana 1,004 < 2,221 yang artinya bahwa 

tidak ada autokorelasi yang bersifat positif. Sedangkan hasil lainnya diabaikan 

karena nilai positif mendukung terhindarnya autokorelasi. 
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4.2.2.4 Uji Heteroskedatisitas 

Banyak pendekatan yang dapat digunakan untuk menguji heteroskedatisitas yaitu 

(1) menggunakan metode grafik, metode ini lazim digunakan meskipun 

menimbulkan bias, hal ini karena subjektivitas sangat tinggi sehingga pengamatan 

antara satu dengan lainnya bisa menimbulkan perbesan persepsi dan (2) 

menggunakan uji statistic sehingga diharapkan dapat menghilangkan unsur bias 

akibat subjektifitas. Pendeteksian ada tidaknya heteroskedatisitas dengan 

menggunakan pendekatan statistik, memerlukan hipotesis sebagai acuan.  Adapun 

uji ini menggunakan uji glejser dengan hasil sebagai berikut : 

 

Tabel 4.7 

Uji Heteroskedatisitas 

Uji Glejser 

 

 

Berdasarkan dari gambar diatas terlihat bahwa variabel perbedaan laba akuntansi 

dengan laba pajak, kepemilikan keluarga, tingkat utang memiliki nilai sinifikan  > 

0,05 (0,689; 0,165; 0,947 > 0,05 ). Artinya bahwa semua variabel memenuhi 

syarat terhindar dari heteroskedatisitas. 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .731 .154  4.739 .000 

Perbedaan Laba 

Akuntansi Dengan Laba 

Pajak 

.581 1.451 .030 .401 .689 

Kepemilikan Keluarga -.267 .192 -.105 -1.393 .165 

Tingkat Utang .014 .208 .005 .067 .947 

a. Dependent Variable: Ares 
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4.3 Hasil Pengujian Hipotesis 

4.3.1 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi liner berganda adalah analisis tentang hubungan antara satu 

variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Data yang telah 

dikumpulkan akan diolah dengan menggunakan software SPSS 20. Untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan model 

regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Dimana  

Y = Persistensi Laba 

α = Konstanta 

X1 = Perbedaaan Laba Akuntansi dengan Laba Pajak 

X2 = Kepemilikan Keluarga 

X3 = Tingkat Utang 

β1 β2 β3= Koefisisen Regresi 

e = Eror 
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Tabel 4.8 

Uji Regresi 

 

Substitusikan nilai BETA kepersamaan diatas 

Y = -2.295 + 2,844 + 0,388 – 2,422 + € 

Dari hasil persamaan tersebut dapat dilihat hasil sebagai berikut : 

a. Nilai koefisien regresi linier variabel perbedaan laba akuntansi dengan laba 

pajak sebesar 2,844 nilai ini menunjukan bahwa setiap penurunan/ 

peningkatan perbedaaan laba akuntansi dengan laba pajak sebesar 1 satuan 

diprediksi akan meningkatkan (+) persistensi laba sebesar 2,844. 

b. Nilai koefisien regresi linier variabel kepemilikan keluarga sebesar 0,388 

nilai ini menunjukan bahwa setiap penurunan/ peningkatan perbedaaan laba 

akuntansi dengan laba pajak sebesar 1 satuan diprediksi akan meningkatkan 

(+) persistensi laba sebesar 0,388. 

c. Nilai koefisien regresi linier variabel tingkat utang sebesar -2,422 nilai ini 

menunjukan bahwa setiap penurunan /peningkatan tingkat utang sebesar 1 

satuan diprediksi akan menurunkan (-) persistensi laba sebesar 2,422. 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -2.295 .237  -9.674 .000 

Perbedaan Laba 

Akuntansi Dengan 

Laba Pajak 

2.844 2.230 .084 1.275 .204 

Kepemilikan Keluarga .388 .294 .087 1.317 .190 

Tingkat Utang -2.422 .319 -.501 -7.585 .000 

a. Dependent Variable: Persistensi Laba 
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4.3.2 Uji Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (adjusted R2) merupakan suatu ukuran yang penting dalam 

regresi. Halini karena koefisiendeterminasi (adjusted R2) dapat menginformasikan 

baik atau tidaknya model regresi yang diestimasi. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui berapa besar kemampuan variabel independen diatas 0,5. Hal ini 

karena adjusted R2 berkisar antara 0-1. Nilai adjusted R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

amat terbatas. Jika nilai adjusted R2 mendekati 1, maka variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen.  

 

Tabel 4.9 

Uji Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .499
a
 .249 .236 .9746875 

a. Predictors: (Constant), Tingkat Utang, Perbedaan Laba Akuntansi 

Dengan Laba Pajak, Kepemilikan Keluarga 

 

Berdasarkan tabel diatas nilai R Square untuk variabel perbedaan laba akuntansi 

dengan laba pajak, kepemilikan keluarga, dan tingkat utang diperoleh sebesar 

0,249 hal ini berarti bahwa 24,9% dari persistensi laba dapat dijelaskan oleh 

variabel independen dalam model tersebut, sedangkan sisanya sebesar 75,1% 

dijelaskan oleh variabel lain.  

4.3.3 Uji F 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji signifikan secara serempak atau bersama 

sama semua variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun kriteria 

pengambilan keputusan yaitu jika probabilitas < 0,05 semua variabel independen 
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dalam model ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2016). 

 

Tabel 4.10 

Uji F 

 

Syarat kelayakan model :  

Fhitung > Ftabel → Sig < 0,05 kesimpulan model layak 

Fhitung < Ftabel → Sig > 0,05 kesimpulan model tidak layak 

Ftabel → n = n-k-1 

Dari uji statistik F pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Fhitung sebesar 19,437 

dan signifikan 0,000 sedangkan Ftabel sebesar 3,05 dengan signifikan 0,050. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Fhitung > Ftabel (19,437 > 3,05) 

dan signifikan < 0,05 (0,000 < 0,05) yang menyatakan bahwa variabel independen 

secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

4.3.4 Uji T 

Uji t-test menunjukkan pengaruh variabel independen secara individu terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2016). Adapun kriteria pengambilan keputusan yaitu 

jika nilai signifikansi >0,05 maka tidak ada pengaruh secara parsial variabel 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 55.396 3 18.465 19.437 .000
b
 

Residual 167.203 176 .950   

Total 222.599 179    

a. Dependent Variable: Persistensi Laba 

b. Predictors: (Constant), Tingkat Utang, Perbedaan Laba Akuntansi Dengan Laba Pajak, 

Kepemilikan Keluarga 
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independen pada variabel dependen, dan sebaliknya jika nilai signifikansi <0,05 

maka ada pengaruh secara parsial variabel independen pada variabel dependen. 

Uji T digunakan untuk menjawab hipotesis yang disampaikan dalam penelitian 

ini. Adapun kesimpulan hipotesis sebagai berikut : 

Ha diterima dan Ho ditolak apabila thitung > ftabel atau Sig < 0,05 

Ha ditolak dan Ho diterima apabila thitung < ftabel atau Sig > 0,05 

 

Tabel 4.11 

UJI T 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -2.295 .237  -9.674 .000 

Perbedaan Laba 

Akuntansi Dengan 

Laba Pajak 

2.844 2.230 .084 1.275 .204 

Kepemilikan Keluarga .388 .294 .087 1.317 .190 

Tingkat Utang -2.422 .319 -.501 -7.585 .000 

a. Dependent Variable: Persistensi Laba 

 

1. Hasil untuk variabel perbedaan laba akuntansi dengan laba pajak (X1) 

menunjukan bahwa thitung < ttabel (1,275 < 1,973) dengan signifikan > 0,05 

(0,204 > 0,05) maka jawaban hipotesis yaitu  Ha1 ditolak dan Ho1 diterima 

yang menyatakan bahwa perbedaan laba akuntansi dengan laba pajak tidak 

berpengaruh terhadap persistensi laba pada perusahaan keuangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Hasil untuk variabel kepemilikan keluarga (X2) menunjukan bahwa thitung > 

ttabel (1,317 < 1,973) dengan signifikan > 0,05 (0,190 > 0,05) maka jawaban 

hipotesis yaitu Ha2 ditolak dan Ho2 diterima yang menyatakan bahwa  terdapat 
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kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap persistensi laba pada 

perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3. Hasil untuk variabel tingkat utang (X3) menunjukan bahwa thitung  > ttabel (7,585 

> 1,973) dengan signifikan  < 0,05 (0,000 < 0,05) maka jawaban hipotesis yaitu 

Ha3 diterima dan menolak Ho3 yang menyatakan bahwa tingkat utang 

berpengaruh secara signifikan terhadap persistensi laba pada perusahaan 

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

4.4 Pembahasan  

4.4.1 Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi Dengan Laba Pajak 

Berdasarkan hasil uji secara persial (Uji T) dapat diartikan bahwa perbedaan laba 

akuntansi dengan laba pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi 

laba pada perusahaan keuangan (2015-2017). Perbedaan laba akuntansi dengan 

laba pajak terjadi karena adanya perbedaan ketentuan anatara ketentuan standar 

akuntansi keuangan dengan ketentuan perpajakan, dimana laporan keuangan 

akuntansi yang menghasilkan laba akuntansi ditujukan untuk menilai kinerja suatu 

perusahaan sedangkan laporan keuangan pajak yang menghasilkan laba pajak 

ditujukan untuk menghitung pajak, hal lainnya menyangkut perbedaan laba 

akuntansi dengan laba pajak ialah karena tidak semua ketentuan standar akuntansi 

keuangan diperbolehkan dalam peraturan perpajakan. Dimana laba akuntansi ini 

merupakan laba sebelum pajak yang dihasilkan suatu perusahaan dalam satu 

periode tertentu. Sedangkan laba pajak merupakan laba yang dihasilkan 

perusahaan yang dihitung berdasarkan peratuan perpajakan yang berlaku.  

Perbedaan laba akuntansi dengan laba pajak tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap persistensi laba ialah karena dari data perusahaan yang saya 

peroleh bahwa beban pajak tangguhan cenderung tinggi sehingga mempengaruhi 

laba perusahaan baik laba akuntansi maupun laba pajak, selain itu perbedaan 

peraturan dan kebijakan antara kebijkan akuntansi dengan kebijakan pajak, 

semakin besar perbedaan yang terjadi antara laba akuntansi dengan laba pajak 

maka semakin rendah kualitas labanya yang artinya semakin rendah persistensi 
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nya. Pebedaaan kebijakan ini juga dapat memicu tindakan manajer untuk 

melakukan manipulasi pelaporan laba akuntansi namun manajer tidak bisa 

memanipulasi peloparan laba kena pajak. Pernyataan diatas didukung oleh 

pernyataan Djamaluddin (2008) yang mengatakan kenaikan pajak tangguhan 

mencerminkan laba akuntansi lebih besar dari pada laba pajak dimana hal ini 

mengindikasikan kualitas laba semakin buruk yang artinya semakin buruk pula 

persistensi labanya.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Jumiati & Ratnadi (2014) penelitian 

ini juga sejalan dengan penelitian Asma (2013) yang membuktikan secara empiris 

bahwa perbedaan laba akuntansi dengan laba pajak tidak berpengaruh signifikan 

terhadap persistensi laba. 

4.4.2 Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Persistensi Laba 

Berdasarkan hasil uji secara persial (Uji T) dapat diartikan bahwa kepemilikan 

keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba pada perusahaan 

keuangan periode (2015-2017). Kepemilikan keluarga dapat dilihat dari besar 

kepemilikan saham yang dimiliki keluarga dengan melihat nama dewan direksi 

dan manajer secara berturut-turut selama beberapa periode. Kepemilikan keluarga 

ialah digunakan sebagai penyesuaian kondisi perusahaan di pasar modal Indonesia 

dimana banyak perusahaan memiliki kepemilikan saham terpusat dengan 

didominasi oleh keluarga, atau sering disebut perusahaan dengan kepemilikan 

keluarga. 

 Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

persistensi laba ialah karena dari data perusahaan yang saya peroleh bahwa 

perusahaan yang memiliki kepemilikan keluarga lebih sedikit dibandingkan 

dengan data bukan kepemlikan keluarga. Perusahaan dengan kepemilikan 

keluarga memiliki kontrol yang tinggi terhadap kinerja perusahaan perusahaan 

dengan kepemilikan keluarga, dan dalam perusahaan dengan kepemilikan 

keluarga rawan terjadi ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas, yaitu 
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berupa penempatan anggota keluarga yang kurang memiliki kapabilitas dalam 

perusahaan atau pembayaran kepada pihak eksekutif yang berlebihan. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sismi & Martani yang 

membuktikan secara empiris bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh 

terhadap persistensi laba. 

4.4.3 Pengaruh Tingkat Utang Terhadap Persistensi Laba 

Berdasarkan hasil uji secara persial (Uji T) dapat diartikan bahwa tingkat utang 

berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba pada perusahaan keuangan 

periode (2015-2017). Utang merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa 

mendatang yang timbul karena kewajiban sekarang dari suatu perusahaan, dimana 

utang ini digunakan untuk membiayai atau membeli aset tetap yang memiliki 

manfaat jangka panjang yang digunakan secara berulang-ulang seperti mesin, 

tanah, bangunan, kendaraan dan aset tetap lainnya. 

Tingkat utang berpengaruh terhadap persistensi laba karena utang 

digunakan untuk mengurangi pajak penghasilan sehingga pajak yang dibayarkan 

perusahaan akan lebih kecil, hal ini yang menjadikan laba perusahaan cukup besar 

sehingga penggunaan utang yang tinggi akan memberi insentif yang lebih kuat 

bagi perusahaan untuk meningkatkan persistensi laba dengan mengelola laba yang 

bertujuan untuk mempertahankan kinerja yang baik dimata investor dan auditor. 

Hasil penelititian ini sesuai dengan penelitian Ayu & Supadmi (2016) 

yang membuktikan secara empiris bahwa tingkat utang berpengaruh signifikan 

terhadap persistensi laba. 

 


