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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Manajemen laba merupakan perilaku yang dilakukan oleh manajer 

perusahaan untuk meningkatkan atau menurunkan laba dalam proses 

pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya 

sendiri (Belkaoui, 2007:201). National Association of Certified Fraud 

Examimers dalam Sulistyanto (2008), mendefinisikan manajemen laba 

sebagai kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan 

mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika 

semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya 

akan menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau 

mengubah pendapat atau keputusannya. 

Pada satu sisi manajemen perusahaan ingin menampilkan kinerja 

keuangan yang baik dengan memaksimalkan laba yang dilaporkan kepada 

para pemegang saham dan pengguna eksternal lainnya. Namun demikian, di 

sisi lain manajemen perusahaan juga menginginkan untuk meminimalkan 

laba kena pajak yang dilaporkan untuk keperluan pajak (Ettredge et al., 

2008).  

Manajemen laba yang dibuat oleh perusahaan dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi dan pemilihan 
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metode akuntansi. SAK mengizinkan manajemen untuk melakukan 

judgement terhadap estimasi akuntansi, seperti estimasi piutang tak tertagih, 

masa manfaat aset tetap dan nilai sisa dari aset tetap tersebut serta kurun 

waktu amortisasi aset tak berwujud. Sedangkan dalam peraturan perpajakan, 

estimasi piutang tak tertagih tidak diizinkan sebagai pengurang pendapatan 

dalam menghitung laba fiskal. Peraturan perpajakan juga sudah mengatur 

masa manfaat aset tetap dan aset tak berwujud serta tarif penyusutannya 

yang dibedakan berdasarkan pengelompokan aset tersebut.  

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).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). 
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Beban pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan memungkinkan 

perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam merekayasa laporan 

keuangannya. Dimana Aset pajak tangguhan yang 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.  

Perusahaan merupakan Wajib Pajak Badan (selanjutnya disebut 

dengan WP Badan) yang memiliki kewajiban setiap tahun untuk membayar 

Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut dengan PPh) kepada Pemerintah 

(pihak fiskus) atas Penghasilan Kena Pajak (selanjutnya disebut dengan 

PKP). Antara WP dan Pemerintah mempunyai perbedaan kepentingan 

dalam hal pembayaran pajak. Bagi WP Badan, membayar pajak berarti akan 

mengurangi kemampuan ekonomis WP, oleh karena itu WP Badan akan 

berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan Pemerintah 

memerlukan dana dari penerimaan pajak untuk menyelenggarakan 

pemerintahan. 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 
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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) atau tax sheltering (Suandy, 2011).  

Menurut Trisnawati (2009,244) aset pajak tangguhan (deffered tex 

asset) timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi positif 

sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil dari pada beban pajak 

menurut peraturan perpajakan. Sedangkan menurut pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46 Revisi 2012 menyatakan aset pajak 

tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpedulikan pada periode 

mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang lebih 

dikurangkan dan disa kompensasi kerugian. Oleh karena angka-angka 

akunkansi sangat penting dalam banyak pengambilan keputusan dan laba 

yang dilaporkan merupakan angka yang diperoleh perhatian paling banyak 

baik dari pihak internal maupun eksternal, serta digunakan sebagai indikator 

penilaian kerja. Perilaku manajemen laba dimungkinkan dapat terjadi karena 

manajemen mempunyai informasi lebih banyak dan lebih akurat dari pada 

pihak stakeholder, maka angka inilah yang paling mungkin di manage oleh 

manager. Hal tersebut senada yang dilakukan oleh Irham Fahmi (2014, 517) 

“manajemen laba (earnings management) adalah suatu tindakan yang 

mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau 

terutama oleh manajemen perusahaan (company managemen). 
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  Dalam catatan atas laporan keuangan konsilidasian 31 desember 

2015-2014 PT Astra Internasional Tbk. Berdasarkan ketentuan PSAK 

No.25: tentang (kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Keuangan dan 

kesalahan, perubahan pengakuan biaya jasa). PT Astra Internasional Tbk. 

Telah membukukan saldo biaya jasa lalu yang belum diakui sebagai beban 

dengan nilai bersih sebesar Rp 127 miliar pada saldo ditahun awal tahun 

2014 dan membatalkan beban amortisasi serta penambahan biaya jasa lalu 

selama tahun 2014 dengan nilai bersih sebesar Rp 10 miliar. Sehingga, saldo 

leabilitas imbalan kerja dan pajak tangguhan terkait pada 31 Desember 2014 

meningkat masing-masing sebesar Rp 136 miliar dan Rp 31 miliar. 

Mempertimbangkan jumlah penyesuian yang tidak material, PT Astra 

Internasional Tbk yang tidak menyajikan posisi awal periode terdekat 

sebelumnya sebagai tambahan atas laporan posisi keuangan. Komparatif 

minimum yang disyaratkan dalam PSAK 1: penyajian laporan keuangan. 

(Laporan Keuangan Konsolidasion PT Astra Internasional Tbk. Dan Ekuitas 

anak 31Desember 2015-2014). 

Fenomena diatas perusahaan menunda pengakuan biaya jasa lalu dan 

membatalkan beban amortisasi dan penambahan biaya jasa lalu dengan 

tujuan untuk menurunkan liabilitas imbalan kerja dan pajak tangguhan 

terkait pada31 Desember 2014, sehingga laporan yang diterbitkan tahun 

2014 mengalami perubahan yakni meningkatkan masing-masing sebesar Rp 

136 miliar dan Rp 31 miliar dan membuat laporan keuangan terlihat bagus 

karena liabilitas menjadi lebih kecil karena adanya penundaan. Hal ini 
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sesuai dengan Bestivano (2013) yang menyebutkan bahwa oleh karena 

pentingnya laporan keuangan ini, manajemen mempunyai kecendrungan 

untuk melakukan  tndakan yang dapat membuat laporan keuangan menjadi 

lebih baik.  

Dalam penelitian Suranggane (2007) meneliti aktiva pajak tangguhan 

dan akrual sebagai prediktor manajemen laba. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa hanya variabel akrual saja yang memiliki pengaruh 

signifikan pada terjadinya manajemen laba, sedangkan aktiva pajak 

tangguhan tidak berpengaruh.  

Kewajiban pajak tangguhan dapat menjelaskan fenomena manajemen 

laba di seputar earning threshold. Namun demikian hasil penelitian yang 

menguji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba tidak 

dapat menjelaskan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap variasi pajak 

tangguhan.  

Dalam penelitian Sumomba 2010 tentang pengaruh beban pajak 

tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba yang 

menghasilkan bahwa hanya pajak tangguhan yang memiliki pengaruh 

positif terhadap manajemen laba sedangkan perencanaan pajak tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Adanya hasil 

penelitian yang tidak konsisten pada beberapa penelitian terdahulu, menjadi 

alasan peneliti untuk melakukan pengujian kembali.  
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Penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian Dewi Pindiharti 

(2011) dan Christina Ranti Sumomba (2010), yang mana penelitian ini 

menguji kembali pengaruh kemampuan aset pajak tangguhan, beban pajak 

tangguhan dan perencanaan pajak dalam memprediksi manajemen laba 

dimana dalam penelitian ini peneliti menambah variabel independen lain 

yakni perencanaan pajak dimana pada peneliti sebelumnya tidak ada.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan penelitian dengan 

judul“Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan Dan 

Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2016)”. 

I.2  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, Rumusan Masalah dalam penelitian ini 

adalah :  

a. Apakah aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba ? 

b. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajamen laba? 

c. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba? 

d. Apakah aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan perencanaan 

pajak berpengaruh terhadap manajemen laba? 
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1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

I.3.I Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen 

laba. 

b. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen 

laba. 

c. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen 

laba. 

d. Untuk mengetahui pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak 

tangguhan dan perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti tertarik untuk meneliti 

bagaimana untuk mengetahui Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak 

Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi 

Empiris Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-

2016). 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini adalah : 

1. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pengatahuan peneliti mengenai cara 

maupun teknik penyusunana rekonsiliasi fiskal serta dapat 
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mengembangkan pengetahuan yang peneliti peroleh untuk direalisasikan 

pada dunia kerja. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai pertimbanagn atau masukan bagai perusahaan mengenai 

akuntansi perpajakan serta sebagai informasi tambahan bagi perusahaan 

dalam menjalankan dan membuat kebijakan yang akan diterapkan dimasa 

yang akan datang. 

3. Bagi Pihak lain 

Dapat dijadikan referensi atau bahan masukan bagi pihak lain yang akan 

melaksanakan penelitian. 

1.4 SISTEMATIKA PENELITIAN 

Dalam penulisan proposal penelitian ini, untuk mempermudah 

penguraian isinya diperlukan sistematika penulisan. Penulisan proposal 

penelitian ini dibagi beberapa bab. Masing-masing bab membahas 

permasalahan untuk memperoleh gambaran yang jelas dari seluruh proposal 

penelitian. Adapun pembagian masing-masing bab secara terperinci adalah 

sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 
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BAB II : TELAAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang terdiri dari teori 

yang dikutip dari buku yang akan menjadi acuan dalam 

pembahasan skripsi. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan uraian mengenai lokasi penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, serta analisi data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan 

cara membandingkan teori yang dibahas dengan prakteknya yang 

dibuat oleh Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di BEI Tahun 

2013-2016) 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan penulisan dari penelitian dan saran-

saran yang diharapkan bermanfaat bagi Perusahaan Otomotif 

Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2016) 

 

 


