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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1     Konsep Teoritis 

2.1.1  Teori Keagenan 

Awal mula teori keagenan ditemukan oleh Ross pada tahun 1973. 

Kemudian pada tahun 1976, teori ini dikembangkan, disempurnakan dan 

dipopulerkan secara mendetail oleh Jensen dan Meckling. Teori keagenan 

digunakan untuk memahami hubungan antara pemilik perusahaan (principal) dan 

manajemen (agent). Agen mewakili prinsipal dalam melakukan transaksi bisnis 

dan diharapkan mewakili kepentingan prinsipal tanpa memprioritaskan 

kepentingan pribadi.  

Perbedaan tujuan antara principal dan agent dapat menyebabkan 

terjadinya konflik keagenan karena pihak agen mungkin tidak dapat bertindak 

sesuai harapan prinsipal. Kesalahan komunikasi dan ketidaksepakatan yang terjadi 

dapat mengakibatkan beberapa masalah dan perselisihan dalam perusahaan. 

Keinginan yang tidak sejalan akan mendorong masing-masing pemangku 

bertindak sendiri sehingga mengarah ke konflik keagenan. Dalam pengaturan 

agensi, manajer cenderung bertindak demi kepentingan pribadi dan 

mengesampingkan kepentingan pemilik. Teori agensi memeriksa bagaimana 

konflik bisa muncul antara dua pihak atau lebih dan bagaimana cara mengelola 

konflik ini dengan menggunakan mekanisme pemantauan dan kontrol.  

2.1.2  Kualitas Laba 

Bellovary et al., (2005) mengindikasikan kualitas laba sebagai 

kemampuan perusahaan dalam merealisasikan laba yang sesungguhnya dan 

mendukung perusahaan untuk memprediksi laba kedepannya. Schipper & Vincent 

(2003) mempertimbangkan kualitas laba sebagai perspektif yang berguna untuk 

pengambilan keputusan, mengikuti kerangka konseptual framework Financial 

Accounting Standards Board’s (FASB). Kualitas laba harus mewakili perubahan 

dalam laba yang dihasilkan. Kualitas laba disebut sebagai konsep multi dimensi. 

Pilihan pengukuran kualitas laba tergantung pada pernyataan penelitian dan 

ketersediaan data serta model estimasi.  
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Francis et al., (2004) mengidentifikasi tujuh pengukuran dalam 

mengukur kualitas laba yang disebut sebagai atribut pendapatan dan telah banyak 

digunakan dalam penelitian akuntansi. Dirincikan bahwa tujuh metode 

pengukuran kualitas laba tersebut sebagai “accounting-based” dan “market-

based”. Tergantung pada asumsi yang mendasari fungsi pelaporan keuangan dan 

pengaruhnya. Metode pengukuran accounting-based yang dimaksud adalah 

accrual quality, persistence, predictability, smoothness. Pengukuran ini 

diperkirakan mengukur kualitas laba dengan menggunakan data akuntansi sebagai 

referensi. Disisi lain, metode market-based yang dimaksud adalah value 

relevance, timeliness, conservatism. Oleh karena itu, cara pengukuran kualitas 

laba pada setiap penelitian bisa berbeda satu sama lainnya dikarenakan 

pengukuran kualitas laba yang digunakan selama ini tidak pasti.  

Pengukuran yang dipakai pada penelitian ini berbasis akuntansi dan 

merupakan pendekatan proksi kualitas laba. Kualitas laba dari suatu perusahaan 

pada dasarnya dapat diukur berdasarkan praktek manajemen laba karena dinilai 

saling mempengaruhi satu sama lain. Sutopo (2012) menyatakan bahwa kualitas 

laba dan manajemen laba menghasilkan hubungan negatif, sehingga semakin 

banyak dilakukannya praktik manajemen laba maka kualitas laba semakin rendah. 

Pada umumnya kualitas laba dijadikan patokan bagi para pihak investor 

dan manajer keuangan untuk menganalisis kinerja perusahaan. Mashayekhi & 

Bazaz (2010) menyatakan bahwa kualitas laba berperan sangat penting bagi para 

peneliti yang mengandalkan kualitas laba dalam mengambil keputusan. Penelitian 

yang dilakukan seperti analisa penghasilan yang digunakan pada model penelitian 

untuk evaluasi peluang penerimaan hasil, sekuritas dan prediksi kinerja 

kedepannya. Pentingnya informasi laba dalam proses pengambilan keputusan 

dapat mengakibatkan munculnya kekhawatiran pemegang saham atas kualitas 

laba yang dilaporkan perusahaan. Pemilik akan lebih seksama dalam 

mempertimbangkan penyajian laba terutama yang semakin meningkat dan 

semakin banyak dari tahun ke tahun.  

Manajemen laba menggunakan komponen akrual diskresioner dalam 

menentukan besarnya kualitas laba. Suatu laba dapat tergolong tinggi apabila laba 

tersebut memiliki karakteristik konsisten, relevansi dan reliabilitas (Sutopo, 
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2009). Sebaliknya, apabila laba yang dilaporkan bukan merupakan nilai laba 

sesungguhnya maka dapat disimpulkan bahwa laba tersebut dapat dikatakan 

rendah. Rendahnya penyajian kualitas laba dapat menyebabkan pengguna 

informasi salah dalam membuat keputusan, sehingga nilai daripada suatu 

perusahaan tersebut akan berkurang (Siallagan & Machfoedz, 2006). 

Akrual diskresioner pada dasarnya merupakan komponen akrual yang 

bebas, tidak diatur dan berasal dari peraturan manajemen. Akrual diskresioner 

dikategorikan memiliki hubungan dengan total akrual, pendapatan, piutang, aset 

tetap, dan arus kas perusahaan. Sistem akuntansi akrual dapat memberikan 

kesempatan kepada manajemen sehingga berpengaruh terhadap kualitas laba. 

Akrual diskresioner dianggap tidak berhubungan dengan perekonomian 

perusahaan dan diduga berasal dari kebijakan manajemen. Oleh karena itu, akrual 

diskresioner sering memberikan peluang kepada manajemen untuk memanipulasi 

laba karena fleksibilitas yang tersedia (Dechow, 1994). 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Chaney et al., (2011) menganalisis hubungan antara koneksi politik dan 

kualitas laba dan menyimpulkan perusahaan yang terkoneksi politik diperkirakan 

menghasilkan kualitas laba lebih rendah dibandingkan yang tidak. Rendahnya 

kualitas laba perusahaan terkoneksi politik dipengaruhi oleh manajemen yang 

tidak perhatian pada peningkatan hasil kualitas laba. 

 Al-dhamari & Ismail (2015) mengeksplor pengaruh koneksi politik, 

ukuran perusahaan, leverage terhadap kualitas laba. Telah dikoleksi data dari 100 

besar perusahaan yang terdaftar di Malaysia dari periode 2007-2011. Hubungan 

koneksi dapat mengakibatkan perusahaan menghasilkan nilai akrual yang tidak 

diinginkan. Akan tetapi, perusahaan berukuran besar rata-rata melaporkan laba 

tinggi dan berkualitas baik dan bisa terpengaruh apabila tingkat hutang tinggi 

sehingga kualitas pelaporan menurun. 

 Mahardhika & Fitriana (2019) menganalisis apakah koneksi politik 

mempengaruhi manajemen laba. Sampel data diperoleh dari perusahaan 

manufaktur di BEI yang terdiri dari 63 perusahaan untuk periode 2016-2017. 

Perusahaan yang terkoneksi politik akan menjadi pusat perhatian dan mudah 

Jeny. Pengaruh Koneksi Politik, Struktur Kepemilikan, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Kualitas Laba pada Perusahaan 
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository©2020



11 

 

Universitas Internasional Batam 

kehilangan kendali jika terlibat skandal, maka perusahaan akan berada dalam 

posisi yang bisa terguncangkan.  

 Nowland (2016) mengevaluasi hubungan koneksi politik dan kualitas laba. 

Dikaitkan bahwa stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan memiliki efek 

yang berlawanan pada insentif dari perusahaan yang terkoneksi politik untuk 

menanggapi tekanan pasar dan mampu memaksimalkan kualitas laba. 

Braam et al., (2015) mengungkapkan hubungan koneksi politik membawa 

keuntungan terhadap perusahaan seperti mengurangi tekanan yang didapat, akses 

yang lebih luas ke berbagai sumber, mendapat prioritas serta perlakuan istimewa 

dari pemerintah. Akan tetapi pelaporan kualitas keuangan perusahaan menjadi 

kurang transparan. 

 Wang (2005) menyelidiki koneksi antara pendiri kepemilikan keluarga dan 

kualitas laba di 500 perusahaan. Diungkapkan bahwa kepemilikan keluarga dapat 

mempengaruhi pemasukan kualitas laba. Pendiri kepemilikan keluarga dikaitkan 

dengan penawaran kualitas laba yang rendah. 

Francis et al., (2002) mempelajari hubungan kualitas laba dengan hutang 

dan ekuitas. Ditemukan leverage berhubungan timbal balik antara kualitas laba 

dan biaya. Dimana perusahaan dengan kualitas laba rendah memiliki hutang dan 

biaya tinggi. 

Fan & Wong (2002) mengemukakan bahwa perusahaan yang dikendalikan 

oleh keluarga dapat melindungi para manajemen melakukan perilaku yang 

mementingkan kepentingan pribadi dan manipulasi angka pendapatan. Semakin 

besar kepemilikan keluarga dalam mengendalikan keluarga, semakin kuat 

motivasi kepemilikan keluarga untuk melakukan pengendalian dalam mencegah 

pengambilan alih pemegang saham minoritas dan perilaku manajemen laba.  

 Wen et al., (2015) meneliti kepemilikan keluarga dan kualitas laba. 

Perusahaan keluarga dinyatakan melaporkan pendapatan berkualitas lebih rendah 

dibanding yang bukan. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh efek lemahnya 

sistem atau tata kelola perusahaan.  

 Hashim & Devi (2008) mengeksplor struktur kepemilikan dan kualitas 

laba berdasarkan bukti dari Malaysia. Kepemilikan keluarga dan institusional 

berperan penting dalam menjelaskan kualitas laba yang dihasilkan. Semakin 
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banyak anggota dalam manajemen perusahaan maka kualitas laba yang dilaporkan 

akan meningkat. Selain itu, terdapat peningkatan jumlah investor institusi 

memainkan peran positif dalam menentukan kualitas laba. 

 Prajitno & Christiawan (2013) menganalisis mekanisme tata kelola yang 

mempengaruhi manajemen laba. Ditemukan bahwa kepemilikan institusional 

membatasi manajerial dalam mengelola laba sehingga pihak manajemen dipantau 

dan tidak diberi kesempatan untuk memanipulasi angka kualitas laba yang 

dilaporkan. 

 Manuel & Martín (2012) mengeksplor bahwa struktur kepemilikan, 

leverage juga mempengaruhi manajemen laba dan peluang berinvestasi. 

Kepemilikan keluarga dan leverage memainkan peran ganda dalam mengurangi 

manajemen laba ketika tidak ada peluang bertumbuh, mekanisme tata kelola 

untuk mengurangi konflik kepentingan yang akan memperburuk masalah agensi. 

Konsentrasi kepemilikan dan hutang bertindak disiplin karena perusahaan yang 

lebih banyak peluang investasi dan akses luas cenderung lebih susah untuk 

dipantau dan dikontrol sebagaimana mengakibatkan manajemen lebih beresiko 

untuk melakukan tindakan oportunistik. 

 Shiri et al., (2012) menyimpulkan perusahaan besar dengan hutang yang 

tinggi berdampak terhadap kualitas laba yang dihasilkan. Selain itu, hasil uji 

kepemilikan institusional pada kualitas pendapatan menunjukkan bukti dari 

mekanisme tata kelola eksternal yang menyebabkan peningkatan kualitas laba 

oleh kualitas akrual. Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki lebih 

banyak investor institusional dan berpengaruh terhadap kualitas laba. 

 Hassan & Farouk (2014) membahas mengenai atribut perusahaan dan 

kualitas laba. Atribut perusahaan yang dimaksud ialah ukuran perusahaan, 

leverage, kepemilikan institusional dan probabilitas. Penelitian ini mencakup 

periode 2007-2011 dari perusahaan minyak dan gas yang terdaftar di Nigeria. 

Perusahaan minyak dan gas dapat memilih untuk mengambil banyak hutang untuk 

operasional dikarenakan tingkat bunga yang rendah. Beberapa investor institusi 

mendorong manajer untuk fokus kepada laba jangka pendek karena cenderung 

suka menjual saham kepemilikan ke perusahaan yang berkinerja buruk sehingga 
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kemungkinan dipaksa untuk mempertahankan investor institusional perusahaan 

dengan mengorbankan kualitas laba.  

 Seriwati & Hendi (2018) melakukan analisis pengaruh karakteristik 

perusahaan pada kualitas laba. Karakteristik perusahaan yang dicantum ialah 

kepemilikan institusional, profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan. 

Perusahaan besar dipercayakan mampu menekan tindakan praktik manajemen 

laba. Profitabilitas dinilai berpengaruh karena perusahaan terus mendapatkan 

profit dapat diragukan kualitas labanya. Leverage berpengaruh karena para 

investor tentunya ragu jika hendak berinvestasi diperusahaan yang hutangnya 

tinggi. Variabel kepemilikan institusional dinilai tidak berdampak terhadap 

kualitas laba karena terdapat banyak pemilik saham institusional tetapi 

manajemen tetap dapat melakukan praktik manajemen laba. 

  

2.2 Pengaruh Variabel Independen pada Variabel Dependen 

2.2.1 Pengaruh Koneksi Politik terhadap Kualitas Laba 

Menurut Faccio (2006) definisi koneksi politik adalah sebuah perusahaan 

digolong terkoneksi politik, jika pemilik perusahaan merupakan anggota politik 

atau mempunyai hubungan baik dengan pemerintahan. Dari keseluruhan data 

perusahaan yang diukur, perusahaan yang terhubung secara politis mewakili 

hampir 8 persen kapitalisasi pasar dunia. Ditemukan bahwa hubungan politik 

bukanlah sebuah hal yang umum terjadi dilintas negara. Koneksi politik umumnya 

terjadi dinegara-negara yang tingkat korupsinya tinggi atau negara yang 

memberlakukan pembatasan investasi asing dan sistem yang lebih transparan.  

Chaney et al., (2011) mengevaluasi bahwa koneksi politik berdampak 

signifikan negatif terhadap kualitas laba. Perusahaan yang terhubung koneksi 

politik akan menghasilkan kualitas laba yang lebih rendah dibandingkan yang 

tidak memiliki hubungan koneksi politik. Kesimpulan peneliti didasarkan pada 

hasil analisis lebih dari 4500 data perusahaan dari 19 negara. Politisi dapat 

memberikan perlindungan kepada perusahaan yang memiliki hubungan koneksi 

sehingga rendahnya nilai kualitas laba yang dilaporkan tidak dipertanyakan. 

Perusahaan dapat mengamankan pembiayaan melalui koneksi politik dikarenakan 
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perusahaan tidak memiliki kebutuhan signifikan untuk menanggapi tekanan pasar 

eksternal demi meningkatkan kualitas laba.  

Bertolak dengan penelitian Chaney et al., (2011), Nowland (2016) 

menemukan hasil tidak signifikan antara koneksi politik dan kualitas laba. 

Ditemukan bahwa kualitas laba pada perusahaan yang terkoneksi politik akan 

meningkat seiring meningkatnya efektivitas pemerintahan tetapi akan menurun 

ketika lingkungan politik telah menjadi stabil. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

perubahan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan memiliki efek yang 

berlawanan pada insentif dari perusahaan terhubung politis untuk menanggapi 

tekanan pasar serta mampu meningkatkan kualitas laba. 

2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Kualitas Laba 

Definisi kepemilikan keluarga yang dikemukakan oleh La Porta et al., 

(1998) adalah kepemilikan individu yang berasal dari perusahaan tertutup diatas 

lima persen, yang bukan merupakan perusahaan publik, negara maupun lembaga 

keuangan. Claessens et al., (2000) mengungkapkan bahwa mayoritas perusahaan 

diseluruh dunia adalah bisnis milik keluarga. Kepemilikan keluarga sudah banyak 

ditemukan, baik dinegara maju maupun berkembang. Salah satunya adalah negara 

Indonesia dimana terdapat banyak perusahaan yang struktur kepemilikannya 

terkonsentrasi dan dikendalikan keluarga.  

 Jiraporn & Dadalt (2009) menuturkan bahwa kepemilikan keluarga 

berdampak signifikan negatif terhadap manajemen laba. Penelitian ini 

memperlihatkan persentase terjadinya praktik manajemen laba perusahaan 

keluarga lebih rendah dibanding yang bukan. 

Sementara Wang (2005) melakukan penelitian terhadap dampak 

potensial dari kepemilikan keluarga terhadap kualitas laba. Menyimpulkan bahwa 

kepemilikan keluarga secara signifikan dikaitkan dengan kualitas laba tinggi.  

Tingginya kualitas laba perusahaan keluarga dapat menyelaraskan kepentingan 

antara anggota keluarga dan pemegang saham, dan mungkin akan dikaitkan 

dengan permintaan kualitas laba yang lebih tinggi oleh pengguna laporan 

keuangan. Didukung oleh penelitian Wen et al., (2015) yang sama mengevaluasi 

tentang kepemilikan keluarga terhadap kualitas laba. 
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2.2.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kualitas Laba 

Kepemilikan manajerial ialah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki 

oleh manajemen dari total keseluruhan saham perusahaan (Boediono, 2005). Para 

manajemen yang menjadi pemegang saham disebut sebagai kepemilikan 

manajerial. Kepemilikan manajerial berpengaruh besar dalam pengambil 

keputusan perusahaan kedepannya dan dianggap dapat menyelaraskan konflik 

keagenan antara pihak manajemen dengan pemilik. 

Didalam penelitian Alves (2012) menujukkan bahwa kepemilikan 

manajerial mempengaruhi kualitas informasi laba secara signifikan negatif. 

Hubungan signifikan negatif ini menunjukkan bahwa tingginya persentase 

kepemilikan manajerial akan mengakibatkan rendahnya nilai akrual diskresioner 

perusahaan yang telah dikonfirmasi oleh (Warfield et al., 1995). 

Lin (2011) menyampaikan bahwa tingginya persentase kepemilikan 

manajerial dapat meminimalisasi tindakan manajemen laba dan menaikkan nilai 

kualitas laba dikarenakan adanya kuasa kepemilikan oleh pihak manajerial. 

Pernyataan ini didukung oleh Saleh & Iskandar (2005) yang meneliti adanya 

hubungan signifikan positif kepemilikan manajerial terhadap kualitas laba. 

2.2.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kualitas Laba 

Kepemilikan institusional yaitu pemegang saham oleh pihak institusi lain 

seperti kepemilikan oleh entitas, lembaga, yayasan, dan lainnya. Jensen & 

Meckling (1976) menkategorikan kepemilikan institusional sebagai alat 

penyelaras konflik keagenan. Kepemilikan institusional akan membantu pihak 

eksternal dalam memperketat sistem pengendalian sehingga konflik keagenan 

semakin berkurang. 

Kharista (2015), Seriwati & Hendi (2018) mengungkapkan bahwa 

kepemilikan institusi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. 

Dikarenakan hasil penelitian menunjukkan angka persentase kepemilikan institusi 

yang tinggi dan menandakan bahwa manajer masih bisa melakukan tindakan 

manajemen laba dengan ada maupun tidak saham institusi. 

Akan tetapi, perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh institusional 

diperkirakan dapat meningkatkan nilai kualitas laba. González & Meca (2013) 

mengungkapkan bahwa struktur kepemilikan signifikan positif dengan kualitas 

Jeny. Pengaruh Koneksi Politik, Struktur Kepemilikan, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Kualitas Laba pada Perusahaan 
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository©2020



16 

 

Universitas Internasional Batam 

laba. Tingginya kepemilikan saham oleh lembaga institusi dapat mencegah 

manajer untuk melakukan kecurangan praktik manajemen laba serta pengawasan 

yang dilakukan terhadap manajemen dapat mendorong manajemen untuk 

meningkatkan kinerja.  

2.2.5 Pengaruh Profitabilitas terhadap Kualitas Laba 

Profitabilitas ialah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

melalui asset. Perusahaan pada dasarnya harus berada dalam kondisi yang 

menguntungkan supaya dapat melangsungkan kegiatan operasional. Menurut 

Seriwati & Hendi (2018) menyimpulkan bahwa profitabilitas menunjukkan 

signifikansi dengan koefisien positif terhadap kualitas laba. Diperkirakan 

perusahaan yang memiliki laba berkelangsungan dinilai tidak menghasilkan 

kualitas laba tinggi karena manajer akan mempraktikan manajemen laba demi 

menyempurnakan laporan keuangan dan meningkatkan minat investor.  

Dilain sisi, Warrad (2017) mengungkapkan kemampuan profitabilitas 

untuk memperoleh laba berpengaruh terhadap kualitas laba. Tingginya tingkat 

profitabilitas dapat membiayai besarnya pengeluaran perusahaan serta 

meningkatkan tingginya tingkat pengembalian.  

2.2.6 Pengaruh Leverage  terhadap Kualitas Laba 

Irawati (2012) mendefinisikan leverage adalah alat untuk mengukur 

struktur modal dan menganalisis besarnya aset perusahaan dan dibiayai oleh 

hutang perusahaan. Tingginya leverage dapat menyebabkan investor berpikir 

bahwa perusahaan tidak mementingkan pembayaran dividen disebabkan oleh 

hutang yang terlalu tinggi.  

Hassan & Farouk (2014) menemukan bahwa leverage berdampak 

signfikan positif terhadap kualitas laba. Studi ini mencakup data dari periode 

2007-2011 pada perusahaan gas dan minyak di Nigeria. Ketika leverage 

meningkat maka manajer dan pemegang saham akan memiliki insiatif dalam 

melakukan pemantauan dan mengungkapkan informasi tambahan tentang 

kegiatan perusahaan. Hutang yang tinggi diakibatkan oleh kelalaian dalam 

penerapan strategi dan cara pengelolaan manajemen. Kewajiban tinggi akan 

menghalangi prediksi perusahaan kedepannya. Akibatnya kesempatan manajemen 

untuk melakukan manipulasi laba semakin meningkat. Didukung oleh penelitian 
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Karami & Akhgar (2014) yang menyatakan hasil penelitian yang sama. 

Sedangkan Mashayekhi & Bazaz (2010) memperlihatkan tidak terdapat pengaruh 

antara leverage dengan kualitas laba dari data sampel perusahaan di Iran.  

 

2.3 Pengaruh Variabel Kontrol pada Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan  terhadap Kualitas Laba 

Ukuran Perusahaan ialah pengukuran yang dilakukan untuk menilai 

seberapa besarnya model sebuah perusahaan. Ukuran perusahaan dijadikan 

sebagai satuan ukur atau pertimbangan oleh pengguna laporan. Sebuah 

perusahaan dikategorikan besar apabila perusahaan dapat menghasilkan laba 

secara terus menerus dalam menjalankan kegiatan operasional. Oleh karena itu, 

manajemen perusahaan harus lebih memperhatikan penyajikan laba. Laba yang 

dihasilkan harus akurat dan berkualitas. 

Berdasarkan hasil penelitian dari Soliman & Ragab (2013), perusahaan 

berukuran besar secara langsung maupun tidak langsung, kebanyakan harus 

mengeluarkan biaya politik yang lebih besar dibanding perusahaan kecil. 

Sehingga ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laba. 

Shiri et al., (2012) menyimpulkan ukuran perusahaan yang besar lebih menarik 

perhatian dan minat para investor dan berdampak signifikan negatif terhadap 

kualitas laba. 

2.3.2 Pengaruh Arus Kas Operasional  terhadap Kualitas Laba 

Arus kas dari kegiatan operasional adalah jumlah uang yang dipakai 

perusahaan untuk kegiatan rutinitas bisnis yang dijalankan. Arus kas dari kegiatan 

operasional tidak termasuk pengeluaran modal jangka panjang atau pendapatan 

maupun pengeluaran investasi. Arus kas tersebut hanya berfokus kepada 

operasional bisnis demi kelancaran operasional. 

Hasil penelitian Becker et al., (1998) dan Lobo & Zhou (2006) sama-

sama menyimpulkan perusahaan dengan arus kas operasi yang kuat lebih kecil 

kemungkinannya untuk menggunakan pendapatan yang meningkat berdasarkan 

akrual diskresioner untuk meningkatkan pendapatan dikarenakan memiliki kinerja 

yang baik. Sebaliknya, arus kas perusahaan yang buruk cenderung meningkatkan 

pendapatan akrual diskresioner untuk meningkatkan minat investor. Dapat ditarik 
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kesimpulan bahwa arus kas perusahaan berpengaruh signifikan dan menandakan 

negatif terhadap akrual diskresioner. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan 

2.4.1 Model Penelitian 

 

Gambar 2.1 Model penelitian Pengaruh Koneksi Politik, Struktur 

Kepemilikan, Profitabilitas dan Leverage terhadap Kualitas Laba 

2.4.2 Perumusan Hipotesis 

Berikut adalah perumusan hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini : 

H1a : Koneksi politik berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas 

laba DA_JM 

H1b : Koneksi politik berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas 

laba DA_MJM 

H1c : Koneksi politik berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas 

laba DA_PM 

H2a : Kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap      

kualitas laba DA_JM 

H2b : Kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap      

kualitas laba DA_MJM 

H2c : Kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap      

kualitas laba DA_PM 
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H3a : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap      

kualitas laba DA_JM 

H3b : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap      

kualitas laba DA_MJM 

H3c : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap      

kualitas laba DA_PM 

H4a : Kepemilikan institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap 

kualitas laba DA_JM 

H4b : Kepemilikan institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap 

kualitas laba DA_MJM 

H4c : Kepemilikan institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap 

kualitas laba DA_PM 

H5a : Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas 

laba DA_JM 

H5b : Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas 

laba DA_MJM 

H5c : Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas 

laba DA_PM 

H6a : Leverage berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laba 

DA_JM 

H6b : Leverage berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laba 

DA_MJM 

H6c : Leverage berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laba 

DA_PM 
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