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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan  dihadapkan  dengan  persaingan  yang  keras  untuk  dapat

eksis dalam  pasar  global,  khususnya  pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan

Komponen di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya jaman maka semakin

tingginya kebutuhan akan alat transportasi, hal tersebut akan diikuti pula  oleh

tingginya  permintaan  masyarakat  akan  produk otomotif. Perkembangan  pesat

industri  otomotif  di  Indonesia  membuat tingkat persaingannya menjadi ketat.

Hal ini menyebabkan para produsen  terus  melakukan  inovasi  terhadap

produknya agar dapat bersaing.

Untuk dapat bersaing,  perusahaan dituntut  untuk  memiliki  keunggulan

kompetitif  dari  perusahaan  lainnya.  Perusahaan  tidak  hanya  dituntut  untuk

menghasilkan  produk  yang  bermutu  bagi  konsumen,  tetapi  juga  mampu

mengelola keuangannya  dengan  baik,  artinya  kebijakan  pengelolaan  keuangan

harus  dapat menjamin  keberlangsungan  usaha  perusahaan.

Dalam mengelola keuangan manajemen memiliki kepentingan yang sangat

kuat dalam memilih kebijakan akuntansi, yang diharapkan dapat membantu dalam

penyajian laporan keuangan seperti mereka inginkan. Tujuan yang ingin dicapai

manajemen adalah mendapatkan laba yang tinggi, hal ini karena berkaitan dengan

bonus yang akan diperoleh oleh manajemen, karena semakin tinggi laba yang

diperoleh maka akan semakin tinggi pula bonus yang akan diberikan oleh

perusahaan kepada pihak manajemen sebagai pihak pengelola secara langsung.
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Dilain pihak, informasi laba dapat membantu pemilik (stake holders) dan

investor dalam mengistimasi earning power ( kekuatan laba) untuk menaksir

resiko dalam investasi dan kredit. Pentingnya informasi laba tersebut merupakan

tanggung jawab dari pihak manajemen yang diukur kinerjanya dari pencapaian

laba yang diperoleh. Situasi ini memungkinkan manajer untuk melakukan prilaku

menyimpang dalam menyajikan dan melaporkan informasi laba tersebut yang

dikenal dengan prakitik manajemen laba (earnings manajement).

Dari penjabaran di atas manajemen berusaha memberikan pandangan

positif kepada pasar tentang perusahaan yang dikelolanya, hal ini lah yang

menjadikan manajer berkeinginan untuk menaikan laba yang dilaporkan kepada

pemegang saham dan pemakai eksternal lainnya (Deviana,2008). Pihak

manajemen memiliki wewenang dan keleluasaan dalam memaksimalkan laba

perusahaan yang mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan pribadi

dengan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Upaya untuk

meningkatkan nilai perusahaan tidak lagi mencermikan kinerja manajemen yang

sesunguhnya, namun telah direkayasa sedemikian rupa sehinga menjadi lebih baik

sesuai dengan keinginan manajemen (Sri Sulistyanto, 2008:132).

Adanya fleksibilitas dalam standar akuntansi memunginkan manajer dalam

penggunaan akuntansi akrual. Dengan menggunakan fleksibilitas yang

diperolehkan oleh standar akuntansi, manajemen dapatmelakukan tindakan

manajemen laba dengan menggunakan discretionary accrual (kebijakan akrual

yang berada dibawah kebijakan manajemen) dimaksutkan untuk menjadikan

laporan keuangan lebih informatif, yaitu laporan keuangan yang dapat
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mencerminkan keadaan sesungguhnya. Tetapi kenyataannya, discretionary

accrual telah disalah gunakan oleh manajemen, sehingga dapat dimanfaatkan

untuk menyusun laporan keuangan dalam rangka kenaikan atau menurunkn laba

(Ilya,2006:835).

Manajemen laba adalah upaya untuk mengubah, menyembunyikan, dan

merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan dengan mempermainkan

metode dan prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan (Sri

Sulistyanto,2008). Menurut Philips, Pincus Dan Rego (2003) ada tiga motivasi

utama yang perusaan melakukan manajemen laba yaitu menghindari penurunan

laba, menghindari kerugian dan menghindari peramalan kegagalan yang dibuat

analis, oleh karena itu pendeteksian terhadap indikasi manajemen laba terhadap

laporan keuangan menjadi perlu untuk dilakukan.

Pada  Oktober  2013  Toyota  Motor  Manufacturing melakukan

manipulasi laporan keuangan dengan melakukan transaksi antar perusahaan

terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Hal ini

terendus setelah Direktorat Jenderal  Pajak  secara  simultan  memeriksa  surat

pemberitahuan  pajak  tahunan (SPT) Toyota Motor Manufacturing pada 2005.

Dari pemeriksaan SPT Toyota pada 2005 itu, petugas pajak menemukan sejumlah

kejanggalan. Pada 2004 misalnya, laba bruto Toyota anjlok lebih dari 30 persen,

dari Rp 1,5 triliun (2003) menjadi Rp 950 miliar.  Selain itu, rasio gross margin

atau  perimbangan  antara  laba  kotor  dengan  tingkat  penjualan  juga menyusut.

Dari  sebelumnya  14,59  persen  (2003) menjadi  hanya  6,58  persen setahun
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kemudian. Yang janggal adalah meski laba turun, omzet produksi dan penjualan

mereka pada tahun itu justru naik 40 persen.

Pemeriksa  pajak  menemukan  jawabannya  ketika  memeriksa  struktur

harga penjualan dan biaya Toyota dengan lebih seksama. Di sinilah jejak

terjadinya manajemen laba mulai terdeteksi. Toyota memainkan harga transaksi

dengan  pihak  terafiliasi  dan  menambah  beban  biaya  lewat  pembayaran

royalti secara tidak wajar.

Banyak faktor yang dapat digunakan untuk memprediksi manajemen laba

salah satunya dengan menggunakan beban pajak tangguhan. Penelitian philips et

al  (2003) yang menemukan bahwa beban pajak tangguhan yang dihasilkan dari

selisih antara aktiva pajak tangguhan dan utang pajak tangguhan, dapat digunakan

untuk mendeteksi manajemen laba. Perusahaan yang melakukan beban pajak

tangguhan memilki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan laba yang lebih

besar dan dapat mengurangi pajak yang dibayarkan.

Untuk mengetahui seberapa besar laba yang terkena pajak, perusahaan

tidak bisa menghitung laba secara langsung, karena ada perbedaan antara laba

akuntansi dengan laba fiskal. Adanya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba

fiskal dapat menimbulkan kesulitan dalam penentuan besarnya laba sehinga

mempengauhi posisi laporan keuangan dan menyebabkan tidak seimbangnya

saldo akhir sehingga perlu dilakukan penyusuaian saldo antara laba akuntansi

dengan laba fiskal melalui rekonsiliasi fiskal. Perbedaan temporer yang terjadi

antara laba akuntansi dengan laba fiskal menimbulkan beban pajak tangguhan

(santi dan yulianti, 2009:4). Penelitian  mengenai  beban pajak  tangguhan  di



5

Indonesia  dilakukan  oleh beberapa  peneliti  antara  laian  penelitian  yang

dilakukan  oleh  Penelitian  yang dilakukan  Subagyo,  Oktavia,  Mariana  (2011)

menunjukkan  bahwa  beban  pajak tanggungan  tahun  2007  berpengaruh negatif

terhadap  manajemen  laba, sedangkan penelitian yang  dilakukan  oleh  Ulfa

(2013)  menunjukkan  bahwa  beban pajak  tanggungan  berpengaruh  positif

terhadap  manajemen  laba,  perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap

manajemen laba.

Bagi suatu perusahaan, pajak yang  ditanggung merupakan suatu elemen

biaya  yang   mengurangi  laba  perusahaan,  karena  semakin  tinggi  pajak  yang

ditanggung  oleh  suatu  perusahaan  berarti  semakin  kecil  pula  laba  yang

akan didapatkan perusahaan tersebut, sehingga timbul suatu kecenderungan untuk

meminimalkan   pembayaran   pajak.  Upaya  meminimalkan  pajak  sering

disebut dengan perencanaan pajak (tax planning), (Suandy, 2008). Berbagai

penelitian mengenai pengaruh perencanaan pajak (tax planning) terhadap

manajemen laba sudah banyak diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu

sebagaimana penelitian yang dilakukan Ulfah (2012) tentang pengaruh

beban pajak dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba menjelaskan bahwa

perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. Disamping itu Ulfah

(2012) menyatakan bahwa semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar

peluang perusahaan melalukan manajemen laba. Salah satu perencanaan pajak

adalah dengan cara mengatur seberapa besar laba yang dilaporkan, sehingga

masuk dalam indikasi adanya praktik manajemen laba.
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Namun penelitian ini tidak senada dengan penelitian yang dilakukan oleh

Aditama (2013) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa perencanaan pajak

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.Penelitian yang sama dilakukan oleh

Sumomba (2010) tentang pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak

terhadap manejemen laba. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2008 dan

2009. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada tahun 2008, beban pajak dan

perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan pada tahun

2009 hasilnya tidak berpengaruh.

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan

laba selama  satu periode  waktu  tertentu.  Pada  umumnya nilai  profitabilitas

suatu  perusahaan dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja

suatu perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka kinerja dan

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan juga meningkat. Oleh

karena hal tersebut,  keterkaitan  antara  profitabilitas  dengan  manajemen  laba

adalah ketika  profitabilitas  yang  diperoleh  perusahaan  kecil  pada  periode

waktu tertentu akan memicu perusahaan untuk melakukan manajemen laba

dengan cara meningkatkan pendapatan yang diperoleh sehingga akan

memperlihatkan saham dan mempertahankan investor yang ada.

Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wibisana  dan  Ratnaningsih  (2014)

menyatakan  bahwa  tingkat  profitabilitas  berpengaruh  terhadap  tindakan

perataan laba  yang  dilakukan  perusahaan,  dimana  tindakan  perataan  laba

merupakan salah satu metode  yang dilakukan perusahaan dalam manajemen laba.

Sedangkan penelitian Bestivano (2013) menyatakan bahwa profitabilitas tidak
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memberikan  pengaruh  terhadap manajemen  laba,  karena  investor

mengabaikan  informasi  ROA  sehingga  manajemen  mengabaikan profitabilitas.

Ukuran  perusahaan  menggambarkan  besar  kecilnya  suatu  perusahaan

yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, dan

rata-rata  total  aktiva.  Perusahaan  yang  besar  mendapat  perhatian  lebih dari

pihak  eksternal  seperti,  investor,  kreditor,  maupun  pemerintah.  Oleh karena

itu,  perusahaan  yang  berukuran  besar  lebih  berhati-hati  dalam melaporkan

kondisi  keuangannya,  sedangkan  perusahaan  yang  berukuran lebih  kecil

cenderung  melakukan  manajemen  laba  dengan  melaporkan  laba yang  lebih

besar  untuk  menunjukkan  kinerja  keuangan  yang  memuaskan (Makaombohe

dkk,  2014).

Nuryaman  (2008),  Nur  Azlina  (2010), Prambudi  dan  Sumantri  (2014),

serta  Jao  dan  Pagalung  (2014)  telah melakukan  penelitian  mengenai

pengaruh  ukuran  perusahaan  terhadap manajemen laba dan menyatakan bahwa

terdapat pengaruh signifikan antara ukuran  perusahaan  terhadap  manajemen

laba.  Sedangkan  Nasution  dan Setiawan  (2007),  Siti  Nayiroh  (2013),   dan

Setyaningtyas  dan  Hadiprajitno (2014)  menyatakan  bahwa  ukuran  perusahaan

tidak  berpengaruh  terhadap manajemen laba.

Tindakan  manajemen  memanipulasi  informasi  keuangan  dengan

melaporkan laba yang dinaikkan mengindikasikan adanya praktik manajemen laba

oleh  perusahaan.  Healy  dan  Wahlen  (1999)  dalam  Deviana  (2012)

mengatakan bahwa  manajemen  laba  dilakukan  manajer  dengan  menggunakan

penilaian    tertentu  dalam  pelaporan  keuangan  dan  menyusun  transaksi  untuk
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mengubah  laporan  keuangan  guna  menyesatkan stakeholders mengenai

kinerja ekonomi  yang  terjadi.  Secara  khas  manajemen  laba  dilakukan  dengan

memindahkan penghasilan dari masa depan.

Terdapat dua versi laporan keuangan yang dihitung oleh  perusahaan setiap

tahunnya, yaitu laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum

dan  laporan  keuangan  yang  dihitung  berdasarkan  ketentuan  perpajakan  yang

berlaku. Mills (dalam Ettredge  et al., 2008) menyatakan bahwa beda antara

labamenurut  akuntansi (book  income) dan  laba  atau  penghasilan  menurut

pajak (taxable income) dapat menunjukkan beda yang besar. Hal ini  dikarenakan

prinsip akuntansi  yang  berterima  umum  menyediakan  manajer  keleluasaan

dalam pemilihan  estimasi  dan  metode  akuntansi  dibandingkan  dengan

ketentuan perpajakan yang hanya memberikan lebih sedikit keleluasaan.

Berdasarkan   beberapa  hasil  penelitian  diatas  maka   penulis  tertarik

untuk meneliti  kembali  dan  mengambil  judul  penelitian tentang “Pengaruh

Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, Profitabilitas Dan Ukuran

Perusahaan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan

Sub Sektor Otomotif Dan KomponenYang Terdaftar Di Bursa Efek

Indonesia Tahun 2012 - 2016)”

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka diperoleh rumusan masalah

sebagai berikut :

1. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba?

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba?
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3. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba?

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen

laba.

2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba.

3. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba.

4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.

1.4. Maanfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a)  Penelitian  ini  diharapkan  bisa  memberikan  masukan  bagi  dunia

akademis  dan  ilmu  pengetahuan  bidang  akuntansi  pada

perguruan tinggi dan umum mengenai audit manajemen atas fungsi

produksi.

b)  Sebagai  wahana  untuk  latihan  menerapkan  ilmu  yang  didapat

pada bangku  kuliah  dengan  kenyataan  yang  dihadapi  di

lapangan khususnya  tentang  audit  manajemen  atas  fungsi

produksi  serta penerapannya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan dalammenganalisis kualias laporan keuangan

perusahaan-perusahaan khususnya bagi laba perusahaan yang

dilaporkan.
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1.5. Sistematika Penulisan

Bagian sistematika penulisan mencakup uraian ringkas dari materi

yang dibahas pada proposal ini. Penelitian ini akan disusun dalam bentuk

proposal yang akan dibagi dalam beberapa bagian dengan sistematika

penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

berisi  tentang  Latar  Belakang  Masalah,  Rumusan

Masalah, Tujuan dan Kegunaan, serta Sistematika

Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penjelasan Manajemen Laba, Beban Pajak Tangguhan,

Perencanaan Pajak, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan,

Keterkaitan Antar Variabel dan Hipotesis, Pandangan

Islam tentang Manajemen Laba, ringkasan  penelitian

terdahulu,  konsep dan hipotesis, dan kerangka pemikiran

teoritis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan  cara-cara  meneliti  yang menguraikan  variabel

penelitian  dan  definisi  operasional, penentuan  sampel,

jenis  dan  sumber  data,  metode  pengumpulan data,  serta

metode  analisis  yang  digunakan.
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

berisikan  inti  dalam  laporan penelitian  menguraikan

tentang  deskripsi  hasil analisis pembahasan objek

penelitian.

BAB V : PENUTUP

berisi tentang simpulan dari laporan penelitian yang telah

dilakukan  berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan

serta  saran bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan

terhadap  hasil  penelitian, maupun bagi penelitian

selanjutnya.


