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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

       Laporan keuangan yang disusun secara baik dan akurat dapat 

memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai prestasi yang telah 

dicapai oleh suaru perusahaan dalam kurun waktu tertentu, keadaan inilah 

yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan baik oleh pihak internal 

maupun pihak eksternal perusahaan. Pihak internal maupun pihak eksternal 

sering menggunakan laba sebagai dasar pengambilan keputusan seperti 

pemberian kompensasi, pembagian bonus pada manajer, dan pengukuran 

kinerja manajemen. Pihak internal dan ekternal ini meliputi investor, kreditur, 

pemerintah, bankers, pihak manjemen sendiri dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan (lukman, 2009) dalam (Hakim, 2015). 

       Manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan pihak manajemen 

untuk melakukan intervensi dalam penyusunan laporan keuangan dengan 

tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, yaitu pihak perusahaan yang 

terkait. Manajemen laba dapat dilakukan melalui praktik perataan laba 

(income smoothing), taking a bath, dan income maximization (Scoot, 2000). 

Manajemen laba dapat diukur dengan menggunakan manajemen laba akrual 

(short term accrual model dan long term accrual model), manajemen laba 

rill, dan manajemen laba terintegrasi. Merurut kusuma (2006) bahwa 

manajemen laba akrual memiliki karakteristik yang berbeda. Model short 

term accruals merupakan cara manajemen laba yang berkaitan dengan 



2 
 

 
 

melalui aktiva dan hutang lancar, sedangkan model long term accruals 

merupakan cara manajemen laba yang berkaitan dengan aktiva tetap dan 

hutang jangka panjang.Manajer dapat mengambil keuntungan dari perbedaan 

karakteristik tersebut. Manajer akan lebih mudah untuk memanipulasi data 

akuntansi melalui long - term discretionary accruals, karena tindakan 

manajer tersebut tidak dapat dideteksi untuk beberapa periode akuntansi 

berikutnya (Whelan dan McNamara 2004) dalam (Wiyadi, 2015). 

       Selisih laba komersial dan laba fiskal (book-tax differences) dapat 

menginformasikan tentang diskresi manajemen dalam proses akrual. Selisih 

tersebut dinamakan koreksi fiskal yang berupa koreksi negatif dan koreksi 

positif. Koreksi negatif akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan 

sedangkan koreksi positif akan menghasilkan aset pajak tangguhan 

(Djamaluddin, 2008:58) dalam, Aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak 

tangguhan, aset pajak tangguhan adalah aset yang terjadi apabila perbedaan 

waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut 

akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut Undang-

Undang pajak (Waluyo,2008:217). 

        Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan 

antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan 

pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar 

perhitungan pajak) (Harnanto, 2003:115). Beban pajak tangguhan dan aset 

pajak tangguhan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah 

dalam merekayasa laporan keuangannya. Dimana Aset pajak tangguhan yang 
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jumlahnya diperbesar oleh manajemen dimotivasi adanya pemberian bonus, 

beban politis atas besarnya perusahaan sehingga memotivasi pihak 

perusahaan dalam melakukan manajemen laba sehingga Jika jumlah aset 

pajak tangguhan semakin besar maka semakin tinggi manajemen melakukan 

manajemen laba (earning management), sedangkan dalam beban pajak 

tangguhan menerangkan bahwa suatu beban pajak tangguhan dapat 

mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan manajemen laba karena 

beban pajak tangguhan dapat menurunkan tingkat laba dalam perusahaan 

Fitriany (2016). 

       Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan 

membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung 

untuk meminimalkan pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalkan beban 

pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (tax planning) atau tax 

sheltering (Suandy, 2008). Perencanan pajak (tax planning) juga merupakan 

proses mengorganisasi usaha wajib pajak yang tujuan akhir proses 

perencanaan pajak ini menyebabkan utang pajak, baik PPh maupun pajak-

pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin, sepanjang hal ini 

masih berada di dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh 

karena itu, perencanan pajak (tax planning) merupakan tindakan yang legal 

karena diperbolehkan oleh pemerintah selama dalam koridor undang-undang 

perpajakan yang berlaku di Indonesia. 

       Banyak penelitian yang digunakan sebagai indikator mendeteksi 

manajemen laba yaitu dilakukan dengan menggunakan beban pajak 
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tangguhan dan perencanaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ifada 

bertujuan untuk menganalisis hubungan antara beban pajak tangguhan dan 

perencanaan pajak terhadap Manajemen laba pada perusahaan non-

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menghasilkan bahwa 

(1) Variabel beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba, (2) Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap peningkatan praktik manajemen laba, (3) Variabel 

perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan praktik 

manajemen laba. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Fitriany bertujuan untuk menguji 

hubungan aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan perencanaan 

pajak terhadap manajemen laba yang menghasilkan aset pajak tangguhan dan 

perencanaan pajak berpengaruh  signifikan terhadap manajemen laba 

sedangkan beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap manajemen laba. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Astutik tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan 

terhadap manajemen laba yang menghasilkan perencanaan pajak dan beban 

pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Adanya hasil 

penelitian yang tidak konsisten pada beberapa penelitian terdahulu, menjadi 

alasan peneliti untuk melakukan pengujian kembali. 

       Penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian Ifada dan Wulandari 

(2015), Fitriany (2016) dan Astutik (2016) yang mana penelitian ini menguji 
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kembali pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan 

perencanaan pajak terhadap manajemen laba akrual dimana dalam penelitian 

ini manajemen laba akrual diukur dengan menggunakan metode Long Term 

Dicretionary dimana dalam penelitian sebelumnya tidak ada. 

       Perbedaan selanjutnya, peneliti memperbarui periode amatan dimana 

sebelumnya diteliti perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia 

mulai tahun 2008 hingga 2012, dan pada penelitian ini peneliti mengamati 

perusahaan manufaktur yang di Bursa Efek Indonesia periode dari tahun 2013 

- 2016.  

       Dalam penelitian ini peneliti menggunakan perusahaan manufaktur 

sebagai objek penelitian. Peneliti mengamati perusahaan manufaktur agar 

mendapatkan data yang cukup banyak, karena kita tahu bahwa jumlah 

perusahaan manufaktur di Indonesia besar dengan tingkat persaingan yang 

tinggi pula. Sehingga jika dengan meneliti perusahaan manufaktur, maka data 

yang didapatkan akan banyak. 

B. RUMUSAN MASALAH 

       Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

masalah penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Apakah aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba? 

2. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba? 

3. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba? 

C. TUJUAN PENELITIAN 
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       Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini 

digunakan untuk : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengararuh aset pajak tangguhan 

terhadap manajemen laba. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh beban pajak tangguhan 

terhadap manajemen laba. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perencanaan pajak terhadap 

manajemen laba. 

D. MANFAAT PENELITIAN  

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai tambahan pengetahuan mengenai pengaruh aset pajak tangguhan, 

beban pajak tangguhan, perencanaan pajak terhadap manajemen laba melalui 

aktivitas akrual. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikanpertimbangan kepada 

manajer untuk dapat mendeteksi manajemen laba melalui aktivitas akrual. 

3. Manfaat Akademisi  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dalam melaksanakan penelitian 

berikutnya dan dapat melengkapi penelitian-penelitian yang sebelumnya. 

E. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  
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BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Merupakan uraian landasan teori, kajian penelitian-penelitian sebelumnya, 

kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Berisi uraian tentang variable penelitian dan definisi operasional, penentuan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode 

analisisnya.  

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Menjelaskan mengenai deskripsi obyek penelitian serta analisis data dan 

pembahasan yang dilakukan sesuai dengan alat analisis yang digunakan.  

BAB V PENUTUP  

Penutupan berisi kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti dari hasil 

analisis data, saran-saran yang diberikan dari hasil penelitian dan 

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 

 


