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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah 

menjadi manusia yang berguna”  

(Albert Einstein) 

“Manusia mungkin hanya bisa berencana, tetapi hanya Allah SWT lah yang 

bisa membuat semuanya menjadi terlaksana” 

PERSEMBAHAN: 

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT skripsi ini saya 

persembahkan kepada:  

1. Orang tua saya yang sangat saya sayangi yang selalu memberi motivasi, 

semangat, materi dan selalu mendoakan saya.  

2. Kakak sepupu saya Faridatul Khusna yang selalu siap menemani saya 

kemanapun dan selalu menyemangati saya.  

3. Almamater dan civitas FE Unissula tempat saya mencari ilmu dan telah 

memberi saya pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga.  

4. Teman-teman kost yang saya sayangi (Lulu, Della, Ledi) dan teman 

seperjuanganku (Elma, Ervina, Devi, Eni) yang selalu saling membantu, 

menyemangati dan mendukung satu sama lain sampai saat ini.  

5. Teman seangkatan dan seluruh keluarga besar Unissula.  
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persisten adalah laba yang menunjukkan keberlanjutan laba dimasa depan yang 

ditentukan oleh komponen akrual dan aliran kas. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal, tingkat hutang, 

ukuran perusahaan, dan komponen laba terhadap persistensi laba. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada periode 2015-2018. Dengan beberapa kriteria yang telah 

ditentukan dalam proses pengambilan sampel, maka diperoleh 39 perusahaan 

yang menjadi sampel pada penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi 

linear berganda dan uji kebaikan model dengan menggunakan IBM SPSS 26. 

Berdasarkan penelitian tersebut, mendapatkan hasil bahwa large positive book-tax 

difference, large negative bok-tax difference, tingkat hutang, ukuran perusahaan 

dan komponen laba tidak berpengaruh terhadap persistensi laba. Sedangkan arus 

kas operasi dan akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap persistensi 

laba.  
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KATA PENGANTAR 

 Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 

berkat, rahmat, hidayah serta ridho-nya  sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penelitian skripsi ini. Skripsi dengan judul “PENGARUH PERBEDAAN LABA 

AKUNTANSI DAN LABA FISKAL, UKURAN PERUSAHAAN, TINGKAT 

HUTANG DAN KOMPONEN LABA TERHADAP PERSISTENSI LABA” 

dapat selesai dengan baik dan optimal. Dalam pelaksanaan dan penulisan skripsi 

ini tidak lepas dari beberapa kesulitan, namun itu semua dapat penulis hadapi dan 

penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

dan mendukung penulis dalam penelitian ini:  

1. Ibu Prof. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Dr, Dra. Winarsih.,M.Si.,Akt.,CA selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Hendri Setyawan, SE., MPA. Selaku dosen pembimbing yang telah 

membantu dalam penyelesaian penelitian skripsi ini.  

4. Rasa hormat dan terimakasih secara khusus saya ucapkan kepada kedua 

orangtua saya, Bapak Muzamil dan Ibu Wiwik Nuryatun. Terimakasih atas 

limpahan do’a, semangat, kasih sayang, bimbingan dan materi yang tak 

terhitung jumlahnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, umur panjang, 

kebahagiaan dan kelancaran rezeki; 

5. Saudara sepupuku Faridatul Khusna terimakasih selalu menemani penulis dan 

semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini;  

6. Saudara-saudaraku terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat 

kepada penulis dalam penelitian ini; 

7. Sahabatku Shofia Salsabila dan Eka Wulandari. Teman seperjuanganku 

Akuntansi 2016 Ervina Ria Utami, Elma Elviana, Devi Ainiyatul Hesti, dan 

Eni Faridatum Muhayatun. Serta teman kost tersayang Naelul Khusna, Adella 

Fiska, Ledi Argo Widiastuti partner dalam segala hal yang telah  
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