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ABSTRACT 

The study entitled "The Effect of Book-Tax Differences In Earnings Persistence Against 
Manufacturing Company In Indonesia Stock Exchange" aims to analyze the effect of 
independent variables: large book-tax differences (large positive (negative) book-tax differences) 
on the dependent variable is earnings persistence represented profit before tax next year. 

The population in this research is a manufacturing company which is listed on the 
Indonesia stock exchange in 2009 up to the year 2010. Sampling techniques in the study is using 
a purposive sampling technique. Sampling data taken form of financial statement by 
downloading directly on the website www.idx.co.id which were in accordance with the criteria 
set by the researchers, from the sampling technique obtained a sample of 52 samples of 
companies that fit the criteria. The data is analyzed using a classic assumption test 
(heteroskedastisitas, multicollinearity, normality and autocorrelation), simple regression analysis 
test and multiple linear regression, F-test, the coefficient of determination, and t. test results 
showed that: large book-tax differences influence significantly to the persistence of profit 
because it has a significance value less than 0.05, whereas large positive (negative) book-tax 
differences partially does not influence significantly to the persistence of profit because it has a 
value greater than 0.05 significance and companies with large positive (negative) book-tax 
differences not shown to have lower profits from companies with small book-tax differences. 

 
Keywords: large positive book-tax differences, large negative book-tax differences, persistensi 

laba akuntansi. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

A. PENDAHULUAN 

Pelaporan keuangan pada perusahaan bertujuan untuk menyediakan informasi yang 

berguna dalam proses pengambilan keputusan, baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal 

(Damayanti, 2008). Informasi mengenai laba dalam laporan keuangan suatu perusahaan 

mempunyai peran sangat penting dimana kualitas laba kemudian menjadi pusat perhatian bagi 

pihak-pihak berkepentingan. Salah satu komponen dari kualitas laba adalah persistensi laba.  

Persistensi laba akuntansi adalah revisi dalam laba akuntansi yang diharapkan di masa depan 

yang diimplikasikan oleh inovasi laba akuntansi tahun berjalan (Djamaluddin, 2008). Laba 

dikatakan persisten jika laba dapat mencerminkan keberlanjutan laba di masa yang akan datang 

dan apabila laba tahun berjalan dapat menjadi indikator yang baik untuk laba perusahaan di masa 

yang akan datang (Fanani, 2010).  

Terdapat perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal 

disebabkan oleh perbedaan dasar hukum antara peraturan perundang-undangan perpajakan 

dengan standar akuntansi keuangan walaupun dalam beberapa hal terdapat kesamaan. Perbedaan 

kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan penghitungan laba 

yang kemudian akan menimbulkan jumlah laba yang berbeda antara laba akuntansi dan laba 

fiskal atau yang dikenal dengan istilah book-tax differences. Penyebab book-tax differences 

disebabkan oleh ketentuan pengakuan dan pengukuran yang berbeda antara standar akuntansi 

keuangan dengan peraturan pajak yang secara umum dikelompokkan ke dalam perbedaan 

permanen dan perbedaan temporer (Zain, 2008:118). 

Masih banyak pendapat berbeda mengenai pernyataan apakah book-tax differences dapat 

mencerminkan suatu informasi tentang persistensi laba. Beberapa literatur analisis keuangan 

menyatakan naiknya laba yang dilaporkan oleh manajemen yang disebabkan adanya perbedaan 

metode akuntansi akan menyebabkan adanya large book-tax differences. Pendapat lain 

menyatakan bahwa book-tax differences dapat mencerminkan informasi tentang persistensi laba 

sekarang adalah adanya suatu penjelasan bahwa book-tax differences dapat dihasilkan melalui 

strategi tax-planning (Djamaludin et al, 2008).  

Penelitian Wijayanti (2006) menyatakan bahwa book-tax differences secara negatif 

berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba satu periode yang akan datang. Menurut 

Wiryandari dan Yulianti (2009), perusahaan dengan large book-tax differences akan memiliki 

laba satu periode kedepan yang kurang persisten dibandingkan dengan perusahaan dengan small 



 
 

book-tax differences. Pendapat lain menyatakan bahwa perusahaan baik dengan large positive 

book-tax differences maupun large negative book-tax differences secara individual tidak terbukti 

secara statistik mencerminkan informasi persistensi laba yang lebih rendah dari perusahaan 

dengan small book-tax differences (Djamaludin et al, 2008). 

B. LANDASAN TEORI 

1. Perbedaan Antara Laba Akuntansi dan Laba Fiskal 

Menurut IAI dalam PSAK No. 46 paragraf ke 7 yang mana laba akuntansi adalah laba 

bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Penghasilan kena pajak atau laba 

fiskal (taxable profit) adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan 

peraturan perpajakan dan menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan.  

Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya membedakan 

penghasilan menjadi dua yaitu penghasilan yang termasuk obyek pajak dan yang bukan termasuk 

obyek pajak. Penghasilan obyek pajak dibedakan lagi menjadi penghasilan yang dikenakan PPh 

final dan penghasilan yang dikenakan PPh tidak final. Beban dibedakan menjadi beban yang 

boleh dikurangkan dengan beban yang tidak boleh dikurangkan. Pengelompokan penghasilan 

dan beban dalam peraturan perpajakan mengakibatkan laba akuntansi dan laba fiskal berbeda. 

Penyebab perbedaan tersebut secara umum dikelompokkan ke dalam perbedaan permanen dan 

perbedaan temporer. 

Perbedaan permanen merupakan item-item yang dimasukkan dalam salah satu ukuran laba, 

tetapi tidak pernah dimasukkan dalam ukuran laba yang lain (Harnanto, 2003: 211). Perbedaan 

permanen umumnya terjadi akibat peraturan yang berbeda berhubungan dengan rekognisi 

penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Perundang-

undangan Perpajakan (Zain, 2005: 203). Misalnya bunga obligasi diakui sebagai pendapatan 

dalam laba akuntansi, namun tidak diakui sebagai pendapatan dalam laba fiskal. 

Perbedaan temporer merupakan perbedaan antara dasar pengenaan pajak dari suatu aktiva 

atau kewajiban dengan nilai tercatat aktiva dan kewajiban yang menyebabkan laba fiskal 

bertambah atau berkurang pada periode yang akan datang, dimana saat nilai tercatat aktiva 

dipulihkan atau kewajiban dilunasi (Harnanto, 2003: 112). Contohnya adalah masa manfaat 

aktiva, dimana masa manfaat aktiva menurut pajak lebih singkat dibandingkan menurut 

akuntansi komersial yang tercantum pada Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 11A Undang-Undang Pajak 



 
 

Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 berkenaan dengan metode penyusutan dan amortisasi yang 

diperkenankan untuk kepentingan penghitungan pajak terutang.  

2. Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal 

Penelitian-penelitian sebelumnya (Wijayanti, 2006; Djamaluddin, 2008; Wiryandari dan 

Yulianti, 2009) menggunakan book-tax differences sebagai alat ukur persistensi laba. Large 

positive book-tax differences adalah selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal, dimana laba 

akuntansi lebih besar daripada laba fiskal. Large negative book-tax differences merupakan selisih 

antara laba akuntansi dengan laba fiskal, dimana laba akuntansi lebih kecil dari laba fiskal. Small 

book-tax differences adalah perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal, dimana nilai 

perbedaan tersebut cukup kecil. Semakin kecil perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal 

maka kualitas laba yang dihasilkan baik (Djamaludin et al, 2008). 

3. Persistensi Laba Akuntansi  

Persistensi laba akuntansi adalah revisi dalam inovasi laba akuntansi yang diharapkan di 

masa depan (expected future earnings) yang diimplikasi oleh laba akuntansi tahun berjalan 

(Pennman dalam Djamluddin et al, 2008). Besarnya revisi laba akan menunjukkan tingkat 

persistensi laba dan laba yang persisten adalah laba yang dapat mencerminkan keberlanjutan laba 

di masa depan. Persistensi merupakan unsur relevansi, oleh sebab itu beberapa informasi dalam 

book-tax differences dapat mencerminkan informasi tantang persistensi laba. 

4. Pengembangan Hipotesis 

Hanlon (2005) melakukan penelitian mengenai perbedaan antara laba akuntansi dan laba 

fiskal terhadap persistensi laba, akrual dan aliran kas dengan menggunakan perbedaan temporer 

karena perbedaan temporer ini dapat menimbulkan jumlah pajak yang dapat ditambahkan atau 

dikurangkan di masa depan sehingga dapat digunakan untuk penilaian kualitas laba masa depan. 

Wijayanti (2006) melakukan penelitian serupa dan hasil penelitian menunjukkan bahwa book-tax 

differences berpengaruh negatif terhadap persistensi laba akuntansi satu periode kedepan. 

Mengacu dari keterangan tersebut maka hipotesis pertama sebagai berikut: 

H1: large book-tax differences berpengaruh terhadap persistensi laba akuntansi. 

Wiryandari dan Yulianti (2009) melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Perbedaan 

Laba Akuntansi & Laba Pajak dengan Perilaku Manajemen Laba dan Persistensi Laba” 

menyimpulkan bahwa perusahaan dengan large book-tax differences akan memiliki laba satu 

periode ke depan yang kurang persisten dibanding perusahaan dengan small book-tax 



 
 

differences. Adanya large positive book-tax differences akan membuat laba akuntansi tahun 

depan menjadi rendah karena adanya pendapatan yang telah diakui pada tahun sebelumnya dan 

beban tahun lalu yang harus diakui pada tahun berjalan. Dari keterangan tersebut diambil 

hipotesis sebagai berikut: 

H2: perusahaan dengan large positive book-tax differences mempunyai persistensi laba yang 

lebih rendah dari perusahaan yang memiliki small book-tax differences 

Djamaludin et al (2008) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan large negative book-

tax differences tidak signifikan secara statistik mempunyai persistensi laba akuntansi yang lebih 

rendah dari perusahaan yang memiliki small book-tax differences. Large negative book-tax 

differences akan membuat laba akuntansi tahun depan menjadi tinggi karena adanya pendapatan 

yang belum diakui pada tahun sebelumnya dan beban tahun berjalan yang telah diakui pada 

tahun sebelumnya. Hal ini akan mengakibatkan persistensi laba yang rendah. Maka dapat 

diambil hipotesis sebagai berikut: 

H3: perusahaan dengan large negative book-tax differences mempunyai persistensi laba yang 

lebih rendah dari perusahaan yang memiliki small book-tax difference. 

C. METODE PENELITIAN 

1. Sumber Data dan Sampel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2010. Sumber data 

berasal dari website resmi BEI dan Indonesian Capital Market Directory. Pemilihan sampel 

menggunakan purposive sampling dengan kriteria sampel sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang masih terdaftar di ICMD tahun 2009-

2010. 

2. Laporan keuangan perusahaan telah diaudit dan selalu dipublikasikan selama tahun 2009-

2010 di www.idx.co.id  

3. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian yaitu tahun 2009-2010. 

4. Perusahaan menggunakan mata uang rupiah. 

2. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya  

a. Variabel independen  

Variabel large book-tax differences merupakan variabel yang mewakili subsampel 

perusahaan dengan perbedaan besar positif dan perbedaan besar negatif seperti berikut:  



 
 

1) Large positive book-tax differences  (LPBTD)  

Large positive book-tax differences diperoleh dengan cara mengurutkan perbedaan 

temporer per tahun yang diwakili oleh akun beban pajak tangguhan kemudian dibagi 

dengan rata-rata total aset. Seperlima urutan tertinggi mewakili kelompok LPBTD berupa 

skala data rasio (Djamaluddin et al, 2008). 

2) Large negative book-tax differences  (LNBTD)  

Large negative book-tax differences diperoleh dengan cara mengurutkan perbedaan 

temporer per tahun yang diwakili oleh akun manfaat pajak tangguhan kemudian dibagi 

dengan rata-rata total aset. Seperlima urutan terendah mewakili kelompok LNBTD berupa 

skala data rasio (Djamaluddin et al, 2008). 

b.  Variabel dependen  

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba sebelum pajak masa 

depan (PTBIt+1) sebagai proksi laba akuntansi adalah laba perusahaan sebelum pajak kini 

(current tax expense) dan pos luar biasa (extraordinary item) yaitu total laba yang diperoleh 

perusahaan pada tahun depan sebelum dikurangi dengan beban pajak. Persistensi laba diukur 

dengan koefisien regresi laba akuntansi tahun berjalan terhadap laba akuntansi yang 

diharapkan tahun depan (Djamaludin et al, 2008). Laba sebelum pajak tahun depan  dibagi 

dengan rata-rata total aset dimana metode ini sesuai dengan penelitian sebelumnya.  

3. Metode Analisis Data 

Metode analisis data menggunakan dua model, model pertama adalah model regresi 

sederhana yang dilakukan untuk melihat pengaruh laba tahun berjalan terhadap laba tahun depan 

yang mengindikasikan adanya persistensi laba. Persistensi laba diukur menggunakan koefisien 

regresi (β1) antara laba akuntansi sebelum pajak satu periode ke depan dengan laba akuntansi 

sebelum pajak periode berjalan (Djamaludin, 2008). Persamaan yang digunakan sebagai berikut: 

PTBIt+1 = α + β1 PTBIt+ ε            (1)  

Model kedua merupakan pengembangan model pertama yaitu model regresi linear 

berganda dengan memasukkan koefisien laba yang membedakan tingkatan book-tax differences. 

Dalam penelitian ini uji regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh antara large book-tax differences yang terdiri dari large positif book-tax differences 

(LPBTD), large negative book-tax differences (LNBTD) terhadap persistensi laba yang diwakili 

oleh laba sebelum pajak tahun depan (PTBIt+1). Persamaan yang digunakan sebagai berikut: 



 
 

PTBIt+1=  α + β1LPBTD + β2LNBTD + β3PTBIt +  

β4LPBTD*PTBIt +  β5LNBTD*PTBIt + ε                (2)  

Keterangan:  

PTBIt+1 = Pre Tax Before Income (Laba sebelum pajak periode t+1) 

α = konstanta 

β = koefisien persamaan regresi 

LPBTD = Large Positive Book Tax Diffrences (Perbedaan besar pos antara laba 

akuntansi dan laba fiskal)  

LNBTD = Large Negative Book Tax Diffrences (Perbedaan negatif antara laba 

akuntansis dan laba fiskal)  

PTBIt = Pre Tax Before Income (Laba sebelum pajak periode t)  

LPBTD*PTBIt   = Moderasi antara LPBTD dan PTBIt 

LNBTD*PTBIt   = Moderasi antara LNBTD dan PTBIt 

ε     =  error term (tingkat kesalahan pengganggu) 

Sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik agar 

penelitian tidak bias. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, uji 

multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.  

D. HASIL PENELITIAN 

1. Hasil dan Pembahasan Pengujian Hipotesis 

a) Analisis Regresi Sederhana 

Tabel IV.7 

Hasil Regresi sederhana 

Variabel  Koefisien t-value Signifikansi  

Konstanta (α) 0,029 2,107 0,042 

PTBIt (β1) 0,986 11,608 0,00 

Sumber: data sekunder diolah 

Hasil regresi menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara laba sebelum pajak 

tahun berjalan dengan laba sebelum pajak tahun depan. Dapat disimpulkan bahwa variasi 

kinerja laba tahun depan dapat dijelaskan oleh laba tahun berjalan, dan terbukti bahwa terdapat 

persistensi laba akuntansi pada sampel perusahaan manufaktur. 

 



 
 

b) Analisis Regresi Berganda 

Tabel IV.8 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel  Koefisien t-value Signifikansi  Adjusted R2 

Konstanta (α) 0,030 1,163 0,253  

 

 

0,795 

LPBTD (β1) 0,696 0,655 0,517 

LNBTD (β2) 2,503 0.641 0,526 

PTBIt (β3) 0,894 3,262 0,003 

LPBTDxPTBIt (β4) 7,192 0,331 0,743 

LNBTDxPTBIt (β5) -15,247 -0,608 0,547 

F= 31,324       Sig. F= 0,000 

Sumber: Data sekunder diolah 

Large book-tax differences berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba satu periode 

mendatang. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,795 atau 79,5% menunjukkan perubahan laba 

sebelum pajak tahun depan dapat dipengaruhi oleh perubahan dari seluruh variabel independen 

yaitu large positive book-tax differences (LPBTD), large negative book-tax differences 

(LNBTD), laba sebelum pajak tahun berjalan (PTBIt), LNBTDxPTBIt, LPBTDxPTBIt sehingga 

seluruh variabel independen dapat digunakan untuk memprediksi persistensi laba akuntansi yang 

diwakili laba sebelum pajak satu periode mendatang. Hasil ini sesuai dengan penelitian 

Wijayanti (2006). 

Large positive book-tax differences (LPBTD) sebesar 0,517 serta variabel LPBTDxPTBIt 

sebesar 0,743 yang berarti lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa large positive book-tax 

differences (LPBTD) tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba dan perusahaan 

dengan large positive book-tax differences tidak terbukti memiliki persistensi laba yang lebih 

rendah dibandingkan perusahaan dengan small book-tax differences. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Djamaludin, dkk (2008). 

Large negative book-tax differences (LNBTD) serta variabel LNBTDxPTBIt secara parsial 

menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,526 dan 0,547 berarti lebih besar dari 0,05. Hal ini 

berarti bahwa large negative book-tax differences (LNBTD) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap persistensi laba dan perusahaan yang memiliki large negative book-tax differences 

(LNBTD) tidak terbukti memiliki persistensi laba yang lebih rendah dari perusahaan yang 



 
 

memiliki small book-tax differences. Dari hasil penelitian ini, variabel LPBTD dan LNBTD tidak 

berpengaruh memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,696 dan 2,503 yang berarti apabila 

terjadi kenaikan Rp 1.000.000,00 variabel LPBTD dan LNBTD maka PTBIt+1 akan naik sebesar 

Rp 696.000,00 dan Rp 2.503.000,00. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Djamaludin, 

dkk (2008). 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Large book-tax differences berpengaruh terhadap persistensi laba. 

Dapat diketahui dalam penelitian ini bahwa besarnya adjusted R2 sebesar 0,795 atau 79,5% 

menunjukkan perubahan laba sebelum pajak tahun depan dapat dipengaruhi oleh perubahan 

dari seluruh variabel independen sehingga seluruh variabel independen dapat digunakan untuk 

memprediksi laba sebelum pajak satu periode yang akan datang. Kesimpulan yang diperoleh 

adalah bahwa large positive book-tax differences (LPBTD), large negative book-tax 

differences (LNBTD), laba sebelum pajak tahun berjalan (PTBIt), LNBTDxPTBIt, 

LPBTDxPTBIt berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba akuntansi satu periode 

mendatang. 

2. Large positive book-tax differences tidak berpengaruh terhadap persistensi laba. 

Dapat diketahui dalam penelitian ini bahwa secara parsial nilai signifikansi large positive 

book-tax differences (LPBTD) yang dihasilkan sebesar 0,517 yang berarti lebih besar dari 

0,05. Berarti bahwa large positive book-tax differences (LPBTD) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap persistensi laba dan disimpulkan bahwa perusahaan dengan large positive 

book-tax differences tidak terbukti secara statistik memiliki persistensi laba yang lebih rendah 

dibandingkan perusahaan dengan small book-tax differences.  

3. Large negative book-tax differences tidak berpengaruh terhadap persistensi laba. 

Dapat diketahui dalam penelitian ini bahwa secara parsial, large negative book-tax differences 

(LNBTD) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,526 berarti lebih besar dari 0,05. Berarti 

bahwa large negative book-tax differences (LNBTD) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

persistensi laba dan disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki large negative book-tax 

differences (LNBTD) tidak terbukti secara statistik memiliki persistensi laba yang lebih 

rendah dari perusahaan yang memiliki small book-tax differences.  

 



 
 

Saran  

1. Bagi Perusahaan 

Bagi manajemen perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kinerja yang bagus dan 

menyampaikan informasi yang relevan dan reliabel guna meningkatkan kepercayaan para 

pemakai laporan keuangan. Hal ini dikarenakan book-tax differences yang dilaporkan 

perusahaan dengan pajak dapat mengindikasikan manajemen laba.  

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Pada penelitian-penelitian mendatang disarankan untuk melakukan pengambilan sampel 

perusahaan baik yang memperoleh laba maupun yang mengalami kerugian untuk 

memperlihatkan kondisi nyata di lapangan. Diharapkan juga untuk menambah tahun 

pengamatan agar hasil penelitian dapat dijadikan dasar informasi bagi pemakai laporan 

keuangan. 
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