
11 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  PENGERTIAN PAJAK  

Pengertian pajak menurut Prof, Dr, Rochmat Soemitro, SH pajak 

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraperstasi) 

yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum (Mardiasmo, 2011:1). 

2.1.1 Definisi Pajak 

Definisi pajak menurut undang-undang perpajakan pasal 1 UU No. 6 

tahun 1983 kemudian direvisi menjadi UU. No. 28 tahun 2007 tentang 

ketentuan umum dan tata cara diperbaharui lagi menjadi UU No.16 Tahun 

2009 pasal 1, pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kepada rakyat. 

2.I.2 Fungsi pajak  

Ada dua fungsi pajak, Mardiasmo (2011:3) 

a. Fungsi budgetair 
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b. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai     

pengeluaran-pengeluarannya. 

c. Fungsi mengatur (regulered) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi. 

2.I.3 Jenis pajak 

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, 

dan lembaga pemungutnya (Trisnawati, 2013:7). 

a. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 

dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak 

(WP) yang bersangkutan. Contoh : Pajak penghasilan 

2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

b. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam 

arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh : PPh. 
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2) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contohnya PPN, 

PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Meterai (BM) 

c. Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan 

digunakan untuk membiayai rumah  tangga pemerintah. Contohnya: 

PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM. 

2) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. 

Contohnya: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, 

dan Pajak Kendaraan Bermotor. 

2.2 MANAJEMEN LABA  

2.2.I Pengertian Manajemen laba 

Pada dasarnya, definisi dari manajemen laba (earning management) 

menurut Belkaoui (2007:201) adalah Perilaku yang dilakukan oleh manajer 

perusahaan untuk meningkatkan atau menurunkan laba dalam proses 

pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya 

sendiri. Definisi manajemen laba menurut Djamaluddin (2008:56) adalah 

perilak yang dilakukan manajer menggunakan kebijakan (judgment) dalam 

pelaporan keuangan dan dalam menyusun transaksi untuk mengubah laporan 

keuangan dan menyesatkan stakeholders mengenai kinerja ekonomi 



   14 
 

 
 

perusahaan, atau untuk mempengaruhi contractual outcomes yang tergantung 

pada angka akuntansi yang dilaporkan.  

Berdasarkan definisi di atas, pengertian manajemen laba adalah suatu 

usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk memanipulasi angka-angka 

akuntansi yang dilaporkan kepada pihak eksternal dengan tujuan untuk 

keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara mengubah atau mengabaikan 

standar akuntansi yang telah ditetapkan, sehingga menyajikan informasi yang 

tidak sebenarnya. 

2.2.2 Faktor Pendorong Manajemen Laba  

Dalam Positif Accounting Theory terdapat tiga faktor pendorong yang 

melatarbelakangi terjadinya manajemen laba (Zimmerman,2008) yaitu : 

1) Bonus Plan Hypothesis Manajemen akan memilih metode akuntansi yang 

memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan 

yang memberikan bonus besar berdasarkan laba lebih banyak 

menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang 

dilaporkan. 

2) Debt Covenant Hypothesis Manajer perusahaan yang melakukan 

pelanggaran perjanjian kredit cenderung memilih metode akuntansi yang 

memiliki dampak meningkatkan laba (Rahmawati, 2009). Hal ini untuk 

menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal. 

3) Political Cost Hypothesis Semakin besar perusahaan, semakin besar pula 

kemungkinan perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang 
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menurunkan laba. Hal tersebut dikarenakan dengan laba yang tinggi 

pemerintah akan segera mengambil tindakan misalnya ; mengenakan 

peraturan antitrust menaikkan pajak pendapatan perusahaan dan lain-lain. 

2.3 ASET PAJAK TANGGUHAN  

Aset pajak tangguhan adalah aset yang terjadi apabila perbedaan 

waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut 

komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut Undang-Undang pajak 

(Waluyo, 2008:217). Aset pajak tangguhan disebabkan jumlah pajak 

penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan 

temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Besarnya 

aset pajak tangguhan dicatat apabila dimungkinkan adanya realisasi manfaat 

pajak di masa yang akan datang. Oleh karena itu dibutuhkan judgment untuk 

menaksir seberapa mungkin aset pajak tangguhan tersebut dapat 

direalisasikan. Definisi aset pajak tangguhan dibagi menjadi: 

a. Definisi Konseptual 

Asset pajak tangguhan ( differed tax asset) adalah jumlah pajak 

penghasilan yang terpulihkan (recovered) pada periode mendatang sebagai 

akibat perbedaan temporer yang telah dikurangkan dan sisa kerugian yang 

dapat dikompensasikan.  

b. Definisi Operasional 

Asset pajak tangguhan dapat terjadi apabila perbedaan waktu 

menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut 
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akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban menurut undangundang 

pajak. Asset pajak tangguhan ini yaitu jumlah pajak penghasilan 

terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer 

yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. 

2.4 BEBAN PAJAK TANGGUHAN  

Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan 

temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak 

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

pajak). Penyebab perbedaan antara beban pajak penghasilan dengan PPh 

terutang menurut Purba (2009:14), dapat dikategorikan dalam dua kelompok: 

(1) Perbedaan Permanen atau Tetap dan (2) Perbedaan Temporer atau Waktu. 

Perbedaan permanen timbul dari adanya penghasilan yang bukan merupakan 

objek pajak atau penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final (PPh final), 

dan adanya non-deductible expenses, contohnya penghasilan bunga deposito. 

Laporan keungan komersial melaporkannya sebagai penghasilan lain-lain, 

sedangkan laporan keuangan fiskal tidak memasukkannya dalam perhitungan 

laba fiskal karena telah dikenakan PPh Final.Selain itu terdapat beberapa 

jenis beban yang tidak boleh menjadi pengurang oleh Undang-Undang 

Perpajakan. Sebagai contoh, biaya sumbangan. 
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Sedangkan Perbedaan temporer ialah perbedaan karena pengakuan 

pembebanan dalam periode yang berbeda, namun kejadian-kejadian tersebut 

tetap diakui baik dalam laporan keuangan maupun dalam laporan fiskal tetapi 

dalam periode yang berbeda. Perbedaan temporer merupakan perbedaan 

dasar pengenaan pajak (DPP) dari suatu aktiva atau kewajiban, yang 

menyebabkan laba fiskal bertambah atau berkurang pada periode yang akan 

datang. Perbedaan temporer disebabkan oleh perbedaan persyaratan waktu 

item pendapatan dan biaya. Suandy (2008:91) mengungkapkan bahwa 

apabila pada masa mendatang akan terjadi pembayaran yang lebihbesar, 

maka berdasarkan SAK harus diakui sebagai suatu kewajiban. Sebagai 

contoh apabila beban penyusutan aset tetap yang diakui secara fiskal lebih 

besar daripada beban penyusutan aset tetap yang diakui secara komersial 

sebagai akibat adanya perbedaanmetode penyusutan aktiva (aset) tetap, maka 

selisih tersebut akan mengakibatkan pengakuan beban pajak yang lebih besar 

secara komersial pada masa yang akan datang. Dengan demikian selisih 

tersebut akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak 

tangguhan ini 24 terjadi apabila rekonsiliasi fiskal berupa koreksi negatif, di 

mana pendapatan menurut akuntansi komersial lebih besar daripada 

akuntansi fiskal dan pengeluaran menurut akuntansi komersial lebih kecil 

daripada akuntansi fiskal (Agoes dan Trisnawati, 2007).  
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Suandy (2008:91) mengungkapkan bahwa apabila pada masa mendatang 

akan terjadi pembayaran yang lebihbesar, maka berdasarkan SAK harus 

diakui sebagai suatu kewajiban. Sebagai contoh apabila beban penyusutan 

aset tetap yang diakui secara fiskal lebih besar daripada beban penyusutan 

aset tetap yang diakui secara komersial sebagai akibat adanya 

perbedaanmetode penyusutan aktiva (aset) tetap, maka selisih tersebut akan 

mengakibatkan pengakuan beban pajak yang lebih besar secara komersial 

pada masa yang akan datang. Dengan demikian selisih tersebut akan 

menghasilkan kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan ini 24 

terjadi apabila rekonsiliasi fiskal berupa koreksi negatif, di mana pendapatan 

menurut akuntansi komersial lebih besar daripada akuntansi fiskal dan 

pengeluaran menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada akuntansi 

fiskal (Agoes dan Trisnawati, 2007).  

Akuntansi Pajak Tangguhan di Indonesia, akuntansi Pajak Penghasilan 

diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46 

paragraf 07 dimana aktiva pajak tangguhan didefinisikan sebagai jumlah 

pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat:  

1. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, yaitu perbedaan temporer 

yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam 

penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva 

dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi; dan  

2. Sisa kompensasi kerugian yaitu saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi 

pada periode yang akan datang.  
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Dari aspek pengukuran, besarnya nilai tercatat aktiva pajak tangguhan 

harus ditinjau kembali pada tanggal neraca. Paragraf ini mempunyai implikasi 

bahwa pernyataan ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk melakukan 

manajemen laba dengan melakukan pengukuran subyektif dan beban atas 

kememadaian suatu aktiva pajak tangguhan dan prediksi laba fiskal yang akan 

datang. 

2.5 PERENCANAAN PAJAK  

2.5.1 Definisi Perencanaan Pajak 

Menurut Suandy (2008) mendefinisikan perencanaan pajak (tax 

planning) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau 

sekelompokwajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik pph 

maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang senimal mungkin 

dalam hal ini dilakukan sepanjang hal ini masih berada di dalam peraturan 

perpajakan yang berlaku, sehingga kegiatan perencanaan pajak (tax planning) 

ini dilegalkan oleh pemerintah. 

Menurut Resmi (2014:6) perencanaan pajak adalah langkah awal 

dalam manajemen pajak. Pada tahun ini dilakukan pengumpulan dan 

penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan 

penghematan pajak yang akan dilakuka. Pada umumnya penekanan 

perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimalkan kewajiban 

pajak. 
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Secara umum perencanaan pajak bertujuan untuk mengorganisasikan 

usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak 

penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam kondisi minimal, 

sepanjang hal ini memungkinkan oleh ketentuan perundang-undang yang 

berlaku. 

2.5.2 Jenis-jenis tax planning 

Menurut Suandy (2011), perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua 

sebagai berikut: 

a. Perencanaan pajak nasional (national tax planning)Perencanaan pajak 

internasional (international tax planning) 

Dalam melakukan perencanaan pajak, baik nasional maupun 

internasional, yang sering dilakukan adalah dengan melakukan hal berikut: 

1) Penghindaran tarif pajak tertinggi, baik dengan memanfaatkan bunga, 

investasi, maupun arbitrase kerugian (losses arbitage). 

2) Percepatan pengakuan pendapatan. 

3) Alokasi pajak ke beberapa wajib pajak. 

4) Penangguhan pembayaran pajak. 

5) Transformasi pendapatan yang terkena pajak ke pendapatan tidak 

terkena. 
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2.5.3 Tujuan perencanaan pajak 

MenurutSuandy (2011:6), tujuan dari perencanaan pajakadalah 

menyiasatiagar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan 

memanfaatkan peraturan yang ada untuk memaksimalkan penghasilan setelah 

pajak, karena pajak merupakan unsur untuk dibagikan kepada pemegang 

saham maupun untuk diinvestasikan kembali. 

2.6 PAJAK DALAM PANDANGAN ISLAM  

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-Usyr atau 

Al-Maks, atau bisa juga disebut Adh-Dharibah, yang artinya adalah pungutan 

yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Sedangkan para 

pemungutnya disebut Shahibul Maks atau Al-Asysyar. Dalam Islam telah 

dijelaskan dalil-dalil baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri, 

adapun dalil secara umum,sebagaimana firman Allah:  

ُُْْ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إَِلَّ أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََزاض   ََل تَ ََ لُوا  ِمْنُكْم   

َ َكاَن بُِكْم َرِحيم أَْنفَُسُكْم   إِنَّ  َّللاَّ  

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman , janganlah kamu saling 

memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh diri ; sesungguhnya Allah adalah 

maha penyayang Kepadamu ( An-Nisaa’ 29). 
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Dalam ayat diatas tersebut Allah melarang hamba-Nya saling 

memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan Pajak 

adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya apabila 

dipungut tidak sesuai aturan.Dalam sebuah hadits yang shahih Rasulullah 

Shallallahu „alaihi was sallam bersabda:  

Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari 

pemiliknya” (HR.Ahmad). Adapun dalil secara khusus yang mengancam 

apabila pajak tidak di pungut dengan benar di antaranya bahwa Rasulullah 

bersabda: 

“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (didzab) di neraka” (HR. Abu 

Dawud kitab Al-imarah:7) Dari dalil-dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pajak dapat dimamfaatkan dengan baik apabila para pembayar pajak 

membayar sesuai dengan ketentuan dan kerelaan, begitu juga dengan 

pemungut pajak yang harus melakukan pemungutan secara benar dan jujur 

karena hal tersebut merupakan amanah dari masyarakat. 

2.6.1 Harta (Aset Tetap) Dalam Tinjauan Islam 

a. Karakteristik Harta 

Menurut Ulama Hanafiyah yang dimaksud dengan harta adalah segalah 

sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dimanfaatkan. (Syafe‟i,2010:22). 

b. Menurut Ulama Hanafiyah 

Menurut Ulama Hanafiyah, dalam harya memiliki dua unsur yaitu: 

1. Harta dapat  dikuasai dan dipelihara 

2. Dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan 
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c. Penyajian Harta (Aset tetap) Dalam Konsep Islam 

Agama islam mengajarkan konsep rahmatan lil alami, dimana Allah 

Swt mengharamkan pekerjaan  menzalimi maupun dizalimi. Hal ini 

dijelaskan dalam Al-Qur‟an dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang arti 

kandungannya adalah jangan menzalimi (merugikan). Maka dapat 

disimpulkan bahwa konsep akuntansi syariah adalah berdasarkan keadilan. 

Aset tetap ditinjau dalam Islam sebagaimana yang terdapat dalam Al-

Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya. 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‟alah (179) tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskan. 

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 

benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 

mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang 

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 

dari hutangnya. Jika orang yang berhutang itu orang orang yang lemah 

akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu 

mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 

(diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seseorang lelaki 

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika 

seseorang lupa maka yang seseorang mengingatkannya. Janganlah saksi 

itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah 
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kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas 

waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan 

menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu. (tulislah mu‟amalahmu itu), kecuali jika mu‟amalah itu 

perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada 

dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah 

apabilah kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka Sesungguhnya hal 

itu adalah suatu kepastian pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; 

Allah mengejarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. 

Pada ayat diatas Allah Swt menerangkan ketentuan dalam 

bermu‟amalah yang didasarkan keadilan dan kerelaan masing-masing 

pihak, sehingga keraguan-keraguan dan buruk sangka bisa dihilangkan. 

Dimana Allah Swt memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar 

mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah Swt setiap melakukan 

perjanjian perseri secara tidak tunai yaitu melengkapinya dengan bukti-

bukti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan 

yang mungkin akan timbul dikemudian hari. Adapun pembuktian itu 

adalah: 

1) Bukti tertulis 

Bukti tertulis hendaklah tertulis oleh “juru tulis” yang menuliskan 

perjanjian yang telah disepakati oleh dua belah pihak. Juru tulis itu 

hendaklah orang yang adil dan mengeetahui hukum-hukum Allah Swt 
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tetrutama yang berhubungan dengan hukum perjanjian. Tugas juru 

tulis adalah menuliskan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati 

oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut. 

2) Saksi  

Saksi adalah orang  yang melihat dan mengetahui kejadian atau 

peristiwa. Dimana saksi tersebut adalah orang yang muslim yang 

dapat dipercaya 

2.7 PENELITIAN TERDAHULU 

   Tabel 1.  Penelitian Terdahulu 

No Peneliti  Judul Hasil 

1 Philips, 

Piscus rego 

(2002) 

Earning 

Management; 

New Evidence 

Based On 

Deverred Tax 

Expanse 

Beban pajak tangguhan dapat 

digunakan untuk mendeteksi 

manajemen laba. Beban pajak 

tangguhan lebih akurat di 

banding akrual dalam 

mengkalasifikasiakan 

manajemen laba dalam 

perusahaan tahun menghindari 

kerugian. Namun beban pajak 

tangguhan tidak lebih akurat dari 

pada akrual dalam 

mengklasifikasikan dalam 

perusahaan untuk menghindari 

penurunan laba. 

2 Suranggane 

(2007)  

Analisis aktiva 

pajak tangguhan 

Aktiva pajak tangguhan tidak 

berpengaruh terhadap peraktik 
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dan akrual 

sebagai 

predikator 

manejemen laba 

manajemen laba untuk 

menghingdari kerugian, 

sedangkan akrual berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

3 Yana Ulfa 

(2009)  

Pengaruh 

Perencanaan 

Pajak Terhadap 

Manajemen Laba 

Hasil penelitian ini bahwa 

perencanaan pajak berpengaruh 

positif terhadap manajemen laba, 

semakin tinggi perencanaan 

pajak maka semakin besar pula 

manajemen laba. 

4 Rachmawati 

(2010)  

Asimetri 

Informasi 

Moderesasi 

Beban Pajak 

Tangguhan Dan 

Manajemen Laba 

Beban pajak tangguhan 

berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba Variabel control 

yang ikut sertakan arus kas 

operasi (CFO) mempunyai 

pengaruh terhadap manajemen 

laba tingkat pertumbuhan 

perusahaan dan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

 

5 Dewi 

Pindaharti 

(2011) 

Pengaruh Pajak 

Tangguhan, 

Beban Pajak 

Tangguhan Dan 

Akrual Terhadap 

Earning 

Management 

Hasil menunjukan bahwa 

variabel aktiva pajak tangguhan 

tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap manajemen 

laba, sedangkan beban pajak 

tangguhan dan akrual memiliki 

pengaruh positif signifikan 

terhadap manajemen laba untuk 

melaporkan kerugian pada 
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perusahaan manufaktur yang 

terdapat di Bursa Efek Indonesia 

6 Pindharti 

(2011) 

Pengaruh Aktiva 

Pajak Tangguhan, 

Beban Pajak 

Tangguhan dan 

Akrual Terhadap 

Manajemen Laba. 

Aktiva pajak tangguhan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba, beban pakjak 

tangguhan dan akrual memiliki 

pengaruh positif terhadap 

manajemen laba. 

7 Hidayani 

(2012) 

Pengaruh Beban 

Pajak Tangguhan 

Terhadap 

Manajemen Laba 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa beban pajak tangguhan 

berpengaruh signifikan terhadap  

manajemen laba 

8 Benny 

Casanova, 

Marsella 

Nindito 

(2013) 

 

Pengaruh Aktiva 

Pajak Tangguhan 

Dan Rasio Pajak 

Terhadap Kinerja 

Laporan 

Keuangan 

Perusahaan Pada 

Perusahaan Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia. 

Pajak tangguhan berpengaruh 

terhadap kinerja laporan 

keuangan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar BEI, 

rasio pajak juga berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

9 Muhammad 

Fadhlizen, 

Maihendri 

dan Yeasy 

Darma Yanti 

(2013) 

Pengaruh 

perencanaan 

pajak dan aktiva 

pajak tangguhan 

terhadap 

manajemen laba 

pada perusahaan 

Penelitian ini menunjukan bahwa 

perencanaan pajak dan aktiva 

pajak tangguhan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. 
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Sumber : Hasil olahan tinjauan pustaka dan jurnal 

2.8  KERANGKA PEMIKIRAN  

Untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis 

menggambarkan sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut: 

manufaktur yang 

terdapat di Bursa 

efek indonesia 

tahun 2009-2013 

10 Ferry 

Aditama, 

purwaningsih 

(2013) 

Pengaruh 

perencanaan 

pajak terhadap 

manajemen laba 

pada perusahaan 

non manufaktur 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Penelitian yang dilakukan 

menunjukan bahwa perencanaan 

pajak ternyata tidak berpengaruh 

positif terhadap manajemen laba 

pada perusahaan non manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

11 Ghapara 

Mawaridi 

Mazini 

Tunjhung 

(2015) 

Pengaruh Beban 

Pajak Tangguhan 

Terhadap 

Manajemen Laba 

Studi Empiris 

Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa beban pajak 

tangguhan berpengaruh positif 

signifikan terhadap manajemen 

laba dan discretionary accrual 

tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 
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Gambar II.1. Kerangka Pemikiran 

   

         H1                             

    H2 

                  H3        

 

      

   

           H4 

 

Keterangan : 

: Hubungan Secara Parsial 

: Hubungan Secara Simultan 

Dari gambar diatas menerangkan hubungan antar variabel independen 

terhadap variabel dependen pada  perusahaan jasa yang terdaftar di BEI 

(Periode 2013-2015). 

2.9  HIPOTESIS 

Berdasarkan rumusan masalah serta mempelajari data-data yang ada 

maka penulis membuat suatu hipotesis yaitu: 

a. Pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba  

Aset Pajak Tangguhan 

 (X1) 

Beban Pajak 

Tangguhan  

(X2) 

 

Manajemen 

Laba 

(Y) 

Perencanaan Pajak 

(X3) 
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Semakin besar perbedaan antara laba yang dilaporkan perusahaan 

(laba komersial) dengan laba fiskal menunjukkan bendera merah bagi 

pengguna laporan keuangan. Selisih positif antara laba akuntansi dan laba 

fiskal mengakibatkan terjadinya koreksi positif yang menimbulkan 

terjadinya aset pajak tangguhan (Suranggane, 2007:78). Aset pajak 

tangguhan terjadi bila laba akuntansi lebih besar daripada laba fiskal 

akibat perbedaan temporer. Lebih besarnya laba akuntansi dari laba fiskal 

mengakibatkan perusahaan menunda pajak terutang periode mendatang. 

Berdasarkan penelitian Suranggane (2007) bahwa aset pajak tangguhan 

dijadikan proksi sebagai indikator dari praktik manajemen laba yang 

dilakukan perusahaan. Mengacu pada pernyataan tersebut, maka 

diekspektasikan adanya peranan antara aset pajak tangguhan yang dapat 

dimungkinkan dapat digunakan sebagai indikator adanya manajemen laba. 

Jika jumlah aset pajak tangguhan semakin besar maka semakin tinggi 

manajemen melakukan manajemen laba (earning management), untuk itu 

dibuat hipotesis sebagai berikut:  

H1: Aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba 

perusahaan.  

b. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba  

Semakin besar persentase beban pajak tangguhan terhadap total 

beban pajak perusahaan menunjukkan standard akuntansi yang semakin 

liberal (Yulianti ;2010:118). perbedaan antara laba akuntansi dengan laba 

fiskal memiliki hubungan positif dengan insentif pelaporan keuangan 
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seperti financial distress dan pemberian bonus,dengan adanya hal tersebut 

maka dimungkinkan manajer dapat melakukan rekayasa laba atau 

manajemen laba dengan memperbesar atau memperkecil jumlah beban 

pajak tangguhan yang diakui dalam laporan laba/rugi. Selisih negative 

antara laba akuntansi dan laba fiscal mengakibatkan terjadinya beban 

pajak tangguhan (Djamalludin ,2008 : 58 ).  

Dapat disimpulkan bahwa suatu beban pajak tangguhan dapat 

mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan manajemen laba karena 

beban pajak tangguhan dapat menurunkan suatu tingkat laba dalam 

perusahaan maka hipotesis yang dibuat sebagai berikut: 

H2 : Beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba 

perusahaan.  

c. Pengaruh Perencanaan pajak terhadap Manajemen laba  

Perencanaan pajak memiliki pengaruh, yakni semakin bagus 

perencanaan pajak maka semakin besar perusahaan melakukan manajemen 

laba. Salah satu perencanaan pajak adalah dengan cara mengatur seberapa 

besar laba yang dilaporkan, sehingga masuk dalam indikasi adanya praktik 

manajemen laba.  

Untuk menghindari hal tersebut maka perusahaan akan melakukan 

manajemen laba agar laba yang dilaporkan kepada fiscal lebih rendah 

sehingga akan mengurangi beban pajak yang akan ditanggunganya, (Scott, 

2009). 
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Dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan pajak dapat 

mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan manajemen laba karena 

perencanaan pajak dapat menurunkan suatu tingkat laba dalam perusahaan 

maka hipotesis yang dibuat sebagai berikut :  

H3 : Perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba 

 

  

 

 


