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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah 

untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan 

arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan 

keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Kebijakan dan keputusan 

yang diambil dalam penyusunan laporan keuangan akan mempengaruhi kinerja 

perusahaan. Umumnya manajemen akan memilih kebijakan akuntansi tertentu 

yang dapat memberikan pelaporan laba yang baik dalam laporan keuangan 

(Barus dan Kiki, 2015). 

Pilihan kebijakan akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh 

manajemen untuk tujuan pelaporan laba disebut dengan manajemen laba 

(Nabila dan Daljono, 2013). Manajemen laba timbul sebagai dampak konflik 

keagenan yaitu adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemilik dan 

manajemen. Menurut teori keagenan, konflik kepentingan antara principal dan 

agen terjadi ketika mereka mempunyai keinginan untuk memaksimalkan 

kekayaan sendiri, hal ini dapat menciptakan masalah keagenan (Jensen dan 

Meckling, 1976). Manajemen sebagai pengelola perusahaan memiliki 
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informasi yang lebih banyak dan lebih cepat dalam mendapatkan informasi 

tentang kondisi perusahaan daripada pemegang saham (Herawaty, 2008). 

Pajak merupakan wujud kepatuhan terhadap negara, selain itu 

pajak juga sebagai sumber penerimaan negara yang strategis dan dapat 

diandalkan. Oleh karena itu, negara bertujuan untuk mengoptimalkan 

penerimaan di sektor pajak. Namun tujuan ini berbeda dengan perusahaan 

sebagai wajib pajak menempatkan pajak sebagai suatu beban (Hanafi dan 

Harto,2014). Ettredge et al (2008) menyatakan bahwa saat melakukan 

manajemen laba perusahaan sedang menghadapi dorongan yang bertentangan 

yaitu perusahaan ingin menampilkan kinerja keuangan yang baik dengan 

memaksimalkan laba, namun perusahaan juga ingin meminimalkan laba kena 

pajak yang dilaporkan untuk keperluan pajak yaitu apabila perusahaan merasa 

beban pajak berat maka perusahaan akan cenderung melakukan manipulasi 

data laba. Dari sisi efisiensi beban pajak lebih menguntungkan memilih basis 

akrual karena biaya administrasi dan umum dibebankan pada saat timbulnya 

kewajiban (Suandy, 2006). 

Beban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara 

laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi 

dan fiskal diakibatkan penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi yang 

memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan 

asumsi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan menurut peraturan pajak. 

Beban pajak tangguhan mengakibatkan tingkat laba yang diperoleh menurun 

sehingga mengurangi besarnya pajak yang dibayarkan (Hamzah, 2010). Hal ini 
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dapat dijadikan celah untuk melakukan manajemen laba dengan memanipulasi 

jumlah laba bersih sehingga dapat memperkecil jumlah pajak yang akan 

dibayar (Barus dan Kiki, 2015). 

Manajemen laba dapat dikurangi dengan membangun sistem 

pengawasan dan pengendalian yang lebih baik, hal ini akan menciptakan 

keadilan, transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas dalam pengelolaan 

perusahaan. Sistem ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan tata kelola 

perusahaan yang baik (good corporate governance) (Wardhani dan Joseph, 

2010). Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang 

menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang 

menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). 

Corporate governance merupakan alat yang berfungsi sebagai 

pemberi keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima return atas 

dana yang telah mereka investasikan serta memberikan keyakinan bahwa 

manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam 

proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang 

telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan cara investor mengontrol 

manajer (Shleifer dan Vishny, 1997).  

Kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha 

pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional sehingga semakin besar 

kemungkinan dapat menghalangi manajemen laba, selain itu untuk mengurangi 

tindakan manajer dalam manipulasi laba diperlukan kepemilikan manajerial. 

Kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi 
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masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan-

kepentingan manajer dengan pemegang saham. Kepentingan tersebut dapat 

disatukan jika kepemilikan saham oleh manajer diperbesar sehingga manajer 

tidak akan memanipulasi laba untuk kepentinganya (Herawaty, 2008). 

Dewan komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas dan 

pemberi nasihat kepada manajer (direksi) atas nama para pemegang saham. 

Dewan komisaris sebagai puncak pengendalian internal perusahaan memiliki 

peranan terhadap aktivitas pengawasan (Siallagan dan Machfoedz, 2006). 

Adanya pengawasan dari dewan komisaris maka manajer akan bertindak sesuai 

dengan kepentingan pemegang saham sebab keputusan untuk penetapan dan 

pemberhentian dewan komisaris ada ditangan pemegang saham. 

Komite audit  dibentuk oleh perusahaan untuk memberikan 

pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan 

keuangan,akuntansi dan pengendalian intern. Selain itu, keberadaan komite 

audit juga berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi 

pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan (Mayangsari, 2004). 

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh mekanisme corporate 

governance dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba telah banyak 

dilakukan namun memberikan hasil yang berbeda-beda seperti Rahardi dan 

Prastiwi (2014) yang menyatakan bahwa komite audit, struktur kepemilikan 

manajerial dan struktur kepemilikan institusional berpengaruh terhadap 

manajemen laba sedangkan proporsi dewan komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan Kodriyah (2015) 
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menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap 

manajemen laba, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yendrawati 

(2015) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba 

, sedangkan dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Agustia 

(2013) menyatakan bahwa ukuran komite audit, proporsi komite audit 

independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Sumbari, Murni dan Masri (2017) 

menyatakan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen 

laba sedangkan Febriyanti dan Hanna (2014) menyatakan bahwa beban pajak 

tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Prastiwi dan Rahardi 

(2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah 

penggunaan variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, dewan komisaris independen, komite audit dan beban pajak 

tangguhan. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan komite 

audit. Periode pengamatan penelitian ini tahun 2014-2016, sedangkan 

penelitian sebelumnya periode 2008-2010. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini berjudul 

“Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Beban Pajak Tangguhan 
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terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016)”. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah  kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba? 

2. Apakah  kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba? 

3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen 

laba? 

4. Apakah  komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba? 

5. Apakah  beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisa apakah kepemilikan institusional berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

2. Untuk menganalisa apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

3. Untuk menganalisa apakah dewan komisaris independen berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

4. Untuk menganalisa apakah komite auditberpengaruh terhadap manajemen 

laba. 

5. Untuk menganalisa apakah beban pajak tangguhanberpengaruh terhadap 

manajemen laba. 
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E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian,maka manfaat yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menambah pengetahuan, 

wawasan serta dapat digunakan dalam pengembangan ilmu ekonomi 

khususnya ilmu akuntansi mengenai mekanisme corporate governance, 

beban pajak tangguhan, dan manajemen laba pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Bagi Perusahaan  

Diharapkan praktisi lebih berhati-hati dan melakukan pengawasan 

terhadap manajer dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat 

mempertahankan relevansi nilai akuntansi. 

3. Bagi Investor  

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu masukkan bagi pelaku pasar 

dalam memandang laba perusahaan yang diumumkan sebagai tolak ukur 

pengambilan keputusan yang tepat . 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian. 
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F. Sistematika Penulisan 

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian, maka 

penulis menyajikan susunan penelitian sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang hal-

hal pokok sehubungan dengan penelitian yang meliputi: latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan tentang landasan teori  yang 

mendeskripsikan teoritis variabel penelitian yang meliputi: kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite 

audit dan beban pajak tangguhan, penelitian terdahulu serta perumusan 

hipotesis, kerangka  pemikiran. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan metode-metode penelitian yang digunakan, 

yang meliputi: jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, metode analisis data. 

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan tentang pemilihan sampel data yang 

digunakan dalam penelitian, pengolahan data tersebut dengan alat analisis yang 

diperlukan, dan pembahasan atas hasil analisis data. 
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Bab V Penutup 

Bab ini berisi simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, 

keterbatasan penelitian, serta saran bagi penelitian selanjutnya. 

 


