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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua 

sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri, 

sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN), Sumber dana luar Negeri, misalnya pinjaman luar negeri dan hibah 

(grant), sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan 

nonmigas serta pajak. 

Pengertian pajak menurut pasal 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang 

ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib pajak 

kepada Negara yang terutang pada orang pribadi atau badan yang bersipat 

memaksa atau berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal 

balik secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. (wikipedia Bahasa Indonesia) 

Wajib pajak badan merupakan salah satu sasaran utama pemerintah. 

Karena wajib pajak badan merupakan sektor penerimaan Negara yang sangat 

signifikan khususnya perusahaan berukuran besar yang sahamnya di perjual 

belikan (go public). Perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan 

produk yang bermutu bagi konsumen, tetapi juga mampu mengelolah 

keuangannya dengan baik, artinya pengelola keuangan terus dapat menjamin 

keberlangsungan usaha perusahaan. 
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Manajemen memiliki kepentigan yang sangat kuat dalam pemilihan 

kebijakan akuntansi, yang di harapkan dapat membatu dalam penyajian 

laporan keuangan seperti yang mereka inginkan. Manajemen laba adalah 

upaya untuk mengubah, menyembunyikan, dan merekayasa angka-angka 

dalam laporan keuangan dengan mempermainkan metode dan prosedur 

akuntansi yang digunakan perusahaan. Sulistyanto dalam Budi Setyawan dan 

Harnovinsah (2014). 

Penyajian yang sesuai dengan fakta merupakan suatu yang sulit secara 

benar untuk di sajikan bagi pembaca. Juga dalam kaitannya dengan 

kepemilikan institusi antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham 

minoritas. Akibatnya pemegang saham mayoritas memiliki kendali mutlak 

dibanding pemegang saham minoritas, sehingga pemegang saham mayoritas 

bisa melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya, tetapi kemungkinan 

merugikan pemegang saham minoritas. Sehingga para investor, kreditur  

mengalami kegagalan dalam menentukan nilai perusahaan dengan tepat (saat 

dilakukannya penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) 

yang dapat berdampak negatif terhadap hasil pilihan. 

Perusahaan dapat meminimkan pajak yang akan di bayarkan oleh 

pemerintah dengan tindakan yang legal. Dan tidak melanggar ketentuan aturan 

perpajakan yang telah di tetapkan Direktorat Jendral Pajak. 

Konflik kepentingan semangkin meningkat ketika investor tidak 

memiliki informasi yang cukup tentang kinerja manajemen perusahaan 

(agent). Karena ketidak mampuan investor memonitor aktivitas agent dalam 
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perusahaan, sedangkan agent mempunyai lebih banyak informasi 

mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. 

Hal inilah yang mengakibatkan adanya asimetri informasi. 

Menurut Healy dan Palepu dalam Utami (2010), ada tiga kondisi yang 

menyebabkan komunikasi melalui laporan keuangan tidak sempurna dan tidak 

transparan, yaitu: (1) dibandingkan dengan investor, manajemen memiliki 

informasi lebih banyak tentang strategi dan operasi bisnis yang dikelolanya, 

(2) kepentingan manajemen tidak selalu selaras dengan kepentingan investor, 

dan (3) ketidak sempurnaan dari aturan akuntansi dan audit. 

Fenomena yang terjadi ialah pertentangan pihak manajemen berusaha 

untuk meningkatkan kesejahteraan, sedangkan pemegang saham berkeinginan 

untuk meningkatkan kekayaannya. Selain itu, pihak perusahaan berkeinginan 

memperoleh kredit sebesar mungkin dengan bunga yang rendah, sedangkan 

kreditor hanya ingin memberikan kredit sesuai dengan kemampuan 

perusahaan, serta pihak perusahaan berkeinginan membayar pajak sekecil 

mungkin, sedangkan pemerintah ingin memungut pajak sebesar-besarnya. 

Terkait dengan Beban pajak tangguhan diartikan sebagai beban yang timbul 

akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal. beban 

pajak tangguhan ini timbul dari proses koreksi fiskal, di manaterjadi koreksi 

negatif, yaitu nilai penghasilan berdasarkan akuntansi lebih tinggi dari nilai 

penghasilan berdasarkan pajak, serta nilai biaya berdasarkan akuntansi lebih 

kecil dari nilai biaya berdasarkan pajak. Dengan adanya keinginan untuk 

memberikan sinyal positif memungkinkan manajemen untuk melakukan 
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prilaku menyimpang dalam menunjukan informasi laba. Agar pembayaran 

pajak terhadap pemerintah rendah dan keuntungan perusahaan semangkin 

tinggi. Praktik penyimpangan yang di lakukan manajemen laba bertujuan 

untuk menambah bias dalam laporan keuangan yang dapat mengganggu 

pembaca laporan keuangan yang alasan agent untuk dapat mempercayai 

pembaca laporan keuangan hasil rekayasa yang ada sebagai hasil laba tanpa 

rekayasa. Kondisi dimana ketidak seimbangan perolehan informasi antara 

pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pemegang saham dan 

stakholders. Hairu dalam Ratna Eka (2016). 

Sedangkan contoh kasus yang di lakukan oleh PT Sekawan Intipratama 

Tbk (SIAP) dimana BEI meminta klarifikasi terhadap laporan keuangan yang 

valid di tahun 2015 sehingga BEI memberikan suspen (menghentikan 

sementara) sahamnya. Menurut data penyajian laporan keuangan Juni 2015 

SIAP yang disampaikan ke BEI, perseroan menyajikan laporan keuangan 

menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tahun 2013. 

Dalam laporan tersebut, total aset perseroan Rp 4.973.895.848.000 atau 

sekitar Rp 4,9 triliun. Dari total aset tersebut, pos Goodwill yang di dalamnya 

sebesar Rp 4,79 triliun. 

Dalam penyajian laporan keuangan September 2015, SIAP dengan 

tanpa memberikan informasi, mengubah penyajian laporan keuangan 

menggunakan PSAK 2009 sehingga total aset berubah drastis menjadi hanya 

Rp 307.935.822.000 atau sekitar Rp 307 miliar. Pos Goodwill pun berkurang 

menjadi hanya Rp 119 miliar. Terkait hal itu, BEI perlu mempertanyakan 
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kejelasan atas laporan keuangan yang disajikan. Sehingga BEI meminta 

klarifikasi yang jelas. Detik Finance 

Banyak faktor yang di gunakan untuk memprediksi manajemen laba 

Penelitian Philp et al dalam Christina Ranty Sumomba (2012) mengemukakan 

bahwa beban pajak tangguhan yang di hasilkan dari selisi antara aktiva pajak 

tangguhan dan utang pajak tangguhan, dapat mendeteksi manajemen laba. 

Perusahaan yang melakukan beban pajak tangguhan memiliki peluang yang 

lebih besar dan dapat mengurangi pajak yang di bayarkan. Tindakan 

manajemen laba juga dapat ditentukan pula oleh motivasi manajer perusahaan, 

dalam hal ini terkait dengan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi. 

Sehingga institusi memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang 

dilakukan termasuk investasi saham sehingga biasanya institusi menyerahkan 

tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan 

tersebut, dikarenakan institusi memantau secara profesional perkembangan 

investasinya maka tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat 

tinggi sehingga potensi kecurangan dapat terjadi. Murwaningsari dalam 

Reskino (2013). 

Moses dalam Dewa Ketut Wira Santana (2016) menyatakan 

perusahaan berukuran besar akan memiliki dorongan yang lebih besar untuk 

melakukan praktek manajemen laba dibandingkan dengan perusahaan kecil, 

karena memiliki biaya politik lebih besar, selain itu kebijakan perusahaan akan 

berimplikasi terhadap prospek biaya keluar (cash flow) dimasa yang akan 

datang. perusahaan besar memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks 



6 
 

 
 

dibandingkan perusahaan kecil, Bagi regulator (pemerintah) akan berdampak 

terhadap besarnya pajak yang akan di bayarkan. sehingga dapat 

memungkinkan untuk melakukan praktek manajemen laba. 

 Andreani Caroline (2015) Asimetri Informasi muncul ketika manajer 

lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang 

akan datang dibandingkan dengan pemilik dan pihak luar (stakeholder) 

lainnya. Semakin besar asimetri informasi yang terjadi maka semakin tinggi 

kemungkinan terjadinya manajemen laba. 

Penelitian sebelumnya di lakukan oleh Dewa Ketut Wira Santana 

(2016). variabel yang di gunakana yaitu Perencanaan Pajak, Kepemilikan 

Manajerial Dan Ukuran Perusahaan terhadap manajemen laba. Populasi dalam 

penelitian sebelumnya perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan 

periode pengamatan dimulai dari 2008-2010. Perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya yaitu dalam variabel X, jenis perusahaan, waktu tahun penelitian 

dan analisis. 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas. Adapun judul 

penelitian ini “Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Kepemilikan Institusi, 

Ukuran Perusahaan dan Asimetri Informasi, Terhadap Manajemen 

Laba. Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2012-2015” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan 

permasalahan yaitu; 

1. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba ? 

2. Apakah kepemilikan institusi berpengaruh terhadap manajemen laba ? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba? 

4. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap manajemen laba? 

5. Apakah beban pajak tangguhan, kepemilikan Institusi, ukuran perusahaan 

dan asimetri informasi berpengaruh terhadap manajemen laba? 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah yang akan diteliti, maka dapat 

ditentukan tujuan penelitian ini atara lain : 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh beban pajak tangguhan 

terhadap manajemen laba. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusi 

terhadap manjemen laba. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

manajemen laba. 

4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh asimetri informasi terhadap 

manajemen laba. 
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5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh beban pajak tangguhan, 

kepemilikan institusi, ukuran perusahaan dan asimetri informasi terhadap 

manajemen laba. 

1.3.2 Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

dalam bidang manajemen laba khususnya 

2. Bagi Investor 

Mengingat kemungkinan teradinya praktik manajemen laba pada suatu 

perusahaan maka penelitian ini diharapkan dapat mencapai acuan investor 

dalam mengambil keputusan. 

3. Bagi Perusahaan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan dapat membuat 

laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga 

informasi yang diberikan perusahaan tidak menyesatkan dalam 

pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

4. Bagi Civitas Akademik 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual bagi 

pengembangan literature tentang manajemen laba sehingga dapat dijadikan 

bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya. 
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1.4 Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan penelitian ini, untuk mempermudah penguraian 

isinya diperlukan sistematika penulisan. Adapun pembagian masing-masing 

bab secara terperinci adalah sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN  

  Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  :  LANDASAN TEORI  

  Berisi landasan teori yang menjelaskan manajemen laba. pajak, 

beban pajak tangguhan, kepemilikan Institusi, ukuran 

perusaahaan, asimetri informasi, penelitian terdahulu, desain 

penelitian dan hipotesis yang menjelaskan teori-teori yang 

berhubungan dengan pokok pembahasan dan penelitian terdahulu 

dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisa 

penelitian. 

BAB III  :  METODELOGI PENELITIAN  

  Berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan penelitian, 

seperti metode pengambilan sampel, jenis data yang digunakan 

beserta sumbernya, teknik pengumpulan data, dan metode analisa 

yang digunakan untuk menganalisa hasil pengujian sampel. 

BAB IV  :  HASIL DAN PEMBAHASAN  

  Dalam bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, 

analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. 
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BAB V  :  PENUTUP  

  Berisi tentang simpulan atas hasil pembahasan analisa data 

penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang 

bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. 

 


