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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Manajemen laba (earnings management) adalah manipulasi laba yang 

dilakukan oleh pihak manajemen untuk mencapai tujuan. Manipulasi tersebut 

dilakukan agar laba tampak sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, manipulasi 

dilakukan agar investor tetap tertarik dengan perusahaan tersebut. Dapat 

disimpulkan bahwa manajemen laba adalah tindakan manajer untuk melaporkan 

laba yang dapat memaksimalkan kepentingan pribadi atau perusahaan dengan 

menggunakan kebijakan metode akuntansi. 

Menurut Philips, Pincus dan rego (2003) dalam ada tiga motivasi utama 

yang mendorong perusahaan melakukan manajemen laba, yaitu menghindari 

penurunan laba, menghindari kerugian, dan menghindari kegagalan peramalan 

yang dibuat analis. Motivasi yang pertama bertujuan untuk menghindari 

perusahaan melaporkan penurunan laba yang berhubungan dengan hipotesis 

perataan laba (income smoothing hypothesis). Motivasi yang kedua yaitu untuk 

menghindari kerugian. Hal ini dilakukan karena perusahaan yang mengalami 

kerugian berpotensi menurunkan harga saham, menurunkan kepercayaan investor 

dan kreditur serta mendorong dilakukannya pemeriksaan pajak oleh aparat pajak. 

Motivasi yang ketiga bertujuan untuk menghindari kegagalan yang dibuat analisis. 

Penyusunan laporan keuangan oleh manajemen bertujuan untuk 

menyampaikan informasi mengenai kondisi keuangan dan ekonomi perusahaan 
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pada periode tertentu. Fenomena yang terjadi adalah timbulmya masalah 

keagenan. Manajemen perusahaan berusaha untuk memberikan sinyal positif 

kepada pasar tentang perusahaan yang dikelolanya. Oleh karena itu, manajer 

perusahaan kemudian berkeinginan untuk menaikkan laba yang dilaporkan kepada 

para pemegang saham dan pemakai eksternal lainnya Deviana (2008). Banyak 

manajer memanfaatkan peluang untuk merekayasa angka laba (Earnings 

management) pada perusahaannya dengan rekayasa akrual untuk mempengaruhi 

hasil akhir dari berbagai keputusan antara lain adanya motivasi bonus, dianggap 

kinerjanya lebih baik atau meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus 

dibayar oleh perusahaan (Suranggane, 2007:526). 

Sebanyak 21 kasus pembukuan per 31 Maret 2014 terutama terkait 

pekerjaan kontruksi, perhitungan dan pembukuan Toshiba telah dipalsukan 

sehingga pendapatan perusahaan seolah meningkat. Secara resmi Toshiba telah 

mengumumkan kesalahan perhitungan sebesar 54,8 miliar yen. Namun dari 

banyak pengamat dan ahli memperkirakan pemalsuan pembukuan itu diperkirakan 

mencapai 150 miliar yen. (www.tribunnews.com) 

 Dilansir dari Reuters, mengungkapkan hasil dari penyelidikan yang 

dilakukan akuntan independen, Toshiba melakukan praktik manajemen laba 

dengan melebih-lebihkan keuntungan US$12 miliar dolar selama beberapa tahun. 

Kemungkinan Toshiba memasukkan keruguan bersih sebesar 10 miliar yen atau 

sekitar Rp1,17 triliun pada laporan keuangannya tahun 2014/2015. Pada 1 

September 2015, Toshiba menunda mengumumkan laporan keuangannya untuk 

kedua kalinya, karena adanya penemuan kesalahan perhitungan akuntansi. 
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Perusahaan tersebut memiliki waktu hingga 7 September, jika tidak berisiko 

delisting dari bursa saham.  Saham Toshiba naik 2,5 persen pada perdagagan 

kamis 3 September, sementara dipasar lebih luas, TOPX, naik 1,9 persen. Melihat 

dari upaya yang dilakukan, ada kemungkina Toshiba bisa melewati batas waktu 

yang ditentukan. (bisnis.news.viva.co.id) 

 Terungkapnya kejanggalan pada laporan keuangan Toshiba yang melebih-

lebIhkan keuntungan ini menurut Reuters, kemungkinan Toshiba akan dijatuhi 

denda senilai 300-400 miliar yen. Jumlah denda ini belum final, dan Toshiba 

masih menunggu temuan lain pihak ketiga sebelum membuat keputusan tentang 

masalah tersebut. Selain skandal akuntansi ada fakto lain yang membuat Toshiba 

kewalahan yaitu karena sepak terjang perusahaan pesaing dari Korea Selatan dan 

China. Maka Toshiba terindikasi menyerah dan ingin menjual unit bisnis PC dan 

home appliance. Tidak heran akhirnya Toshiba menutup beberapa pabrik 

televisinya di beberapa negara termasuk Indonesia. (inet.detik.com) 

\ Toshiba telah menutup pabrik terbesarnya di Indonesia yang berlokasi di 

Cikarang, Jawa Barat. Pabrik tersebut merupakan pabrik terakhir milik Toshiba 

yang ada di Indonesia. Disinyalir, dalam 10 tahun terakhir Toshiba telah menutup 

enam perusahaannya di Indonesia. PT Tosiba resmi tutup, pada April 2016 telah 

dieksekusi. Akibatnya karyawan Toshiba yang terancam menganggur hampir 

berjumlah 900 orang. (http://fokus.news.viva.co.id/) 

Pajak tangguhan (deferred tax) adalah efek pajak yang diakui pada saat 

diadakan penyesuaian dengan beban pajak penghasilan periode yang akan datang 
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(Murhaban, 2003:66). Pengakuan pajak tangguhan (deferred tax) dalam laporan 

keuangan perusahaan adalah satu hal yang relatif baru dalam dunia akuntansi di 

indonesia. Walaupun opsi penerapan pajak tangguhan dalam akuntansi pajak 

penghasilan telah diperkenankan, akan tetapi masih banyak yang kurang 

memahami tentang pajak tangguhan tersebut baik dari segi pengertian atau 

pemahaman konseptual maupun aplikasinya ke dalam laporan keuangan 

perusahaan di Indonesia. 

 Beban pajak penghasilan dihitung dengan menggunakan aturan 

perpajakan atas hasil usaha perusahaan selama periode tahun yang bersangkutan. 

Aturan-aturan perpajakan tersebut mengharuskan perusahaan melakukan koreksi-

koreksi fiskal (perbedaan permanen) karena terdapat perbedaan konsep 

pendapatan, cara pengukuran pendapatan, konsep biaya, cara pengukuran biaya, 

dan cara alokasi biaya antara Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan 

perpajakan. Aturan perpajakan tetap menggunakan data dan informasi akuntansi 

yang telah diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan sebagai dasar untuk 

menentukan koreksi-koreksi tersebut berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku. 

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).          

Kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities) adalah jumlah beban  

pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya 
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perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences) (Waluyo, 2014). 

Sedangkan aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang 

terpulihkan (recovered) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan 

temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. 

(waluyo, 2014) 

 Beban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba 

akuntansi dengan laba fiskal. Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan 

fiskal disebabkan dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih 

memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan asumsi 

akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan menurut peraturan pajak. Karena 

adanya perbedaan temporer itulah beban pajak tangguhan berpengaruh dalam 

usaha untuk mendeteksi pengaruh rekayasa akrual untuk meminimalkan pajak 

dalam manajemen laba (Hamzah, 2013). 

Selain beban pajak tangguhan, Manajemen laba dapat dilakukan dengan 

menggunakan basis yang ada pada akuntansi. Transaksi akrual memberikan 

kebebasan pada manajer untuk menentukan jumlah transaksi secara fleksibel yaitu 

dengan menaikkan atau menurunkan porsi laba rugi dan neraca. Dari segi efisiensi 

beban pajak lebih menguntungkan memilih basis akrual karena biaya administrasi 

dan umum dibebankan pada saat timbulnya kewajiban (Hamzah 2013). Dalam 

banyak penelitian, deteksi terhadap manajemen laba dilakukan dengan 

menggunakan berbagai ukuran akrual seperti abnormal akrual, dan total akrual 

(penjumlahan normal akrual dan abnormal akrual). Namun ditemukan fakta 

bahwa akrual ternyata memiliki kelemahan. Penelitian yang dilakukan Guay 
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(1996) dalam Yuliati (2004) menunjukkan bahwa penggunaan discretionary 

accrual menyebabkan terjadinya kesalahan dalam prediksi manajemen laba. 

Kesalahan ini disebabkan karena adanya kesalahan dalam pengklasifikasian total 

accrual ke dalam bentuk discretionary accrual dan non discretionary accrual 

sehingga model akrual yang digunakan tidak lagi tepat. Sedangkan menurut 

Heally dan Wahlen (1999) dalam Yuliati (2004), menyatakan bahwa kesalahan 

model akrual dalam memprediksi dilakukannya manajemen laba oleh perusahaan 

akan mempengaruhi penilaian stakeholders atas kinerja perusahaan. 

Berbagai peneliti mencoba mengatasi kelemahan model akrual dengan 

mencari faktor alternatif yang dapat digunakan dalam mendeteksi manajemen 

laba. Philips, Pincus dan Rego (2003) menyatakan bahwa kesalahan pengukuran 

model akrual dapat dikurangi dengan memfokuskan pada beban pajak tangguhan 

(deffered tax expense) dibandingkan dengan membagi total accrual perusahaan 

menjadi komponen discretionary dan non discretionary. Selain itu, beban pajak 

tangguhan dapat digunakan untuk memprediksi manajemen laba yang digunakan 

perusahaan dalam memenuhi tiga tujuan, yaitu: (1) untuk menghindari penurunan 

laba (2) untuk menghindari kerugian dan (3) untuk menghindari kegagalan yang 

dibuat analisis.  

Hubungan antara beban pajak tangguhan dan akrual sangat erat dalam 

mendeteksi perilaku dari earnings management yaitu untuk memaksimumkan 

bonus yang mereka dapatkan dengan merekayasa angka akrual dan berusaha 

meminimalkan pajak yang harus mereka bayarkan, dengan cara meningkatkan 

akrual untuk menjadikan angka laba lebih rendah. Pengakuan pajak tangguhan 
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dapat mengakibatkan bertambah atau berkurangnya laba bersih karena adanya 

pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan. Pengakuan 

pajak tangguhan didasarkan pada fakta adanya kemungkinan pembayaran pajak 

pada periode mandatang menjadi lebih besar atau kecil. Hal ini menjadi celah bagi 

manajemen untuk untuk memanipulasi jumlah dari laba bersihnya sehingga bisa 

memperkecil jumlah pajak harus dibayar. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti termotivasi untuk meneliti dalam 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Akrual 

Terhadap Earning Management” Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap earning 

management pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah akrual berpengaruh terhadap earning management pada 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telat 

dijabarkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti 

empiris tentang: 
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a. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan terhadap earning 

management pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

b. Untuk mengetahui pengaruh akrual terhadap earning management pada 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

beberapa pihak, yaitu: 

a. Bagi Manajemen 

Memberikan petunjuk bagi manajemen perlunya kemampuan manajemen 

mengelola perbedaan temporer sedemikian rupa sehingga laba akuntansi 

tetap dipersepsikan berkualitas atau direspon positif oleh investor. 

b. Bagi Akuntan Publik 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk 

menyajikan pengungkapan dan penjelasan memadai tentang pajak 

tangguhan yang dilaporkan suatu perusahaan. 

c. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan pemahaman bagi dunia akademik 

bahwa besarnya pajak tangguhan dan akrual dapat digunakan untuk 

menilai kinerja yang dilakukan oleh manajemen. 
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d. Bagi Pemakai Laporan Keuangan 

User dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan laporan 

keuangan yang berkualitas, handal dan dapat dipercaya sehingga informasi 

yang didapat tidak meyesatkan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB 1  : PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan memulai latar belakang masalah, rumusan 

masalah yang dihadapi, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian 

ini dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dalam 

proposal ini. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang melandasi 

penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam 

analisi penelitian ini yang meliputi dari landasan teori, penyusunan 

hipotesis, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.   

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang  tentang ruang lingkup penelitian,  jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, 

defenisi operasional variabel, dan metode analisis data yang 

digunakan untuk menganalisa hasil pengujian sampel 
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BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menguraikn tentang hasil penelitian dan pembahasan dari 

data yang telah diperoleh. 

BAB V  : PENUTUP 

  Bab ini berisi kesimpulan dan hasil pengelolahan data yang 

ditemukan selama penelitian dan sekaligus memberi saran sebagai 

tindak lanjut dari hasil penelitian. 

 


