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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori agensi (Agency Theory) merupakan basis teori yang mendasari praktik 

bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori 

ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini 

menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang 

(principal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agency) yaitu 

manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut “nexus of contract”. 

Ahmad Elqorni (2009), 

Teori agensi (agency theory) yang diungkapkan oleh Jensen dan Meckling 

(1976), perusahaan dengan proporsi hutang yang tinggi dalam struktur 

pemodalannya akan mempunyai biaya pengawasan (monitoring cost) yang lebih 

besar. Biaya pengawasan (monitoring cost) ini timbul karena kepentingan pemilik 

dalam perusahaan tersebut untuk mengawasi tindakan manajemen dalam 

mengelola dana dan fasilitas yang diberikan oleh pemilik untuk menjalankan 

perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang mempunyai leverage yang tinggi 

mempunyai kewajiban lebih untuk memenuhi kebutuhan informasi yang memadai 

bagi pemilik, pemegang saham dan kreditur.  

Teori agensi mengasumsi bahwa semua individu bertindak untuk 

kepentingan mereka sendiri. Agen diasumsikan akan menerima keputusan tidak 

hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan yang terlibat dari 
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hubungan suatu agensi, seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang 

menarik, keanggotaan klub dan jam kerja yang fleksibel. Principal (pemegang 

saham), dipihak lain diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan 

yang diperoleh dari investasi mereka di suatu perusahaan. 

Agen biasanya memiliki sebagian besar dari kekayaan mereka terkait 

dengan kekayaan perusahaan. kekayaan ini terdiri dari kekayaan keuangan mereka 

maupun modal manusia mereka. Modal manusia adalah nilai manajer 

sebagaimana dipandang oleh pasar dan di pengaruhi oleh kinerja perusahaan. 

Karena semakin menurunnya utilitas atas kekayaan dan besarnya jumlah modal 

agen yang bergantung pada perusaahaan, agen diasumsikan akan bersifat enggan 

menghadapi resiko (risk averse). Sedangkan, principal termotivasi untuk 

menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat sedangkan 

agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomis dan 

psikologisnya. 

Teori keagenan ini menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi 

adanya konflik antara agent (manajemen) dengan principal. Konflik ini timbul 

ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang 

dikehendakinya dan berusaha untuk memaksimalkan keinginan sendiri. Teori ini 

mengasumsi bahwa adanya perbedaan kepentingan dan informasi antara principal 

dan agent, memacu agent untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi yang 

dihasilkan dapat lebih memaksimalkan kepentingannya. Cara yang dapat 

dilakukan agent  untuk mempengaruhi angka-angka akuntansi dapat berupa 

rekayasa laba atau  manajemen laba dalam laporan keuangan. 
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2.2 Pajak  

2.2.1 Pengertian Pajak 

Pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk membiayai 

pembangunan nasional. Secara umum pengertian adalah pungutan yang dilakukan 

secara hukum oleh pemerintah yang dapat dilaksanakan untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran dengan tidak mendapat jasa imbalan secara langsung 

sehubungan dengan pembayaran tersebut. Beberapa ahli bidang perpajakan 

memberikan pandangannya mengenai batasan dan defenisi pajak yang pada 

intinya pengertian tersebut mempunyai persamaan persepsi. 

Berikut ini penulis akan menguraikan beberapa defenisi tentang pajak (Sari, 

2013:33). Pajak menurut Soemtiro (2013). Iuran rakyat kepada kas Negara 

berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 

timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. 

Menurut Adriani (2010), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara 

(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib  membayarnya menurut 

peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi 

kembali yang langsung dapat ditujukan dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan. 

Pajak yang dikemukakan oleh Adriani dan diterjemahkan Brotodhiharjo 

(2011). Pajak  adalah  iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan 
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tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditujukan, dan yang  

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan 

dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan. 

Sedangakan pajak menurut Pasal 1 UU NO.28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh oramg pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”. 

Sari (2013;37) Dari berbagai defenisi tersebut diatas dapat ditarik 

kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain 

sebagai berikut : 

1. Adanya iuran masyarakat kepada Negara. Yang berarti bahwa pajak hanya 

boleh dipungut oleh Negara (pemerintah pusat dan daerah). 

2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan 

perubahan ketiga UUD pasal 23A yang menyatakan “pajak dan pungutan 

lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-

undang”. 

3. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila 

wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan 

sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. 

4. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) yang 

dapat ditujukan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar 
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pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya 

dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. 

5. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah. Dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin 

maupun pembangunan. Apabila ada kelebihan hasil pajak untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun 

pembangunan, maka sisanya digunakan untuk public investment). 

6. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan. 

Yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang. 

2.2.2 Fungsi pajak dan jenis pajak 

Sari (2013;38) ada beberapa fungsi pajak yaitu : 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya 

dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara 

yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan 

negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

negara. 

2. Fungsi Mengatur (Reguler) 

Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan 

(umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) 

misalnya : mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-

pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-

pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah tertentu. Pemerintah 
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bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan 

fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. 

3. Fungsi Stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan 

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat 

dikendalikan. 

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai 

semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan 

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan 

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 

5. Fungsi Demokrasi 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong 

royong. 

2.2.3 Manfaat dan Penggolongan Pajak 

Sari (2013,40) manfaat uang pajak yaitu : 

1. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. 

Negara dalam menjalankan tugas rutin dan pembangunan memerlukan 

biaya.  

2. Pajak merupakan salah satu alat pemerataan 

Pengenaan pajak dengan tarif progresif dimaksudkan untuk mengenakan 

pajak yang lebih tinggi pada golongan yang lebih mampu. 

3. Pajak merupakan salah satu alat untuk mendorong investasi 
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Apabila masih ada sisa dari dana yang dipergunakan untuk membiayai 

pengeluaran negara (rutin), maka kelebihan tersebut dapat dipakai sebagai 

Tabungan Pemerintah. 

Sari (2013,43) Pajak terbagi menjadi 3 golongan yaitu : 

1. Jenis pajak menurut sifatnya 

a. Pajak subjektif, adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan 

wajib pajak. Dalam hal ini penetuan besarnya pajak harus ada alasan-

alasan objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan membayar 

wajib pajak. Contohnya : PPh. 

b. Pajak objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa 

memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya : PPN, PBB, 

PPn-BM. 

2. Jenis pajak menurut pembebannya 

a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung 

sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. 

Contohnya : PPh, PBB. 

b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembayarannya dapat 

dialihkan kepada pihak lain. Contohnya : Pajak Penjualan, PPN, PPn-

BM, Bea Materai dan Cukai. 

3. Jenis pajak menurut kewenangannya 

a. Pajak negara atau pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat. Pajak pusat merupakan salah satu sumber penerimaan Negara. 

Contohnya : PPh, PPN, PPn dan Bea Materai. 
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b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. 

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pemerimaan pemerintah 

daerah. Contoh : Pajak Tontonan, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan 

Bermotor, PBB, Iuran Kebersihan, Retribusi Terminal, Retribusi 

Parkir, Retribusi Galian Pasir. 

2.3 Asset Pajak Tangguhan 

Asset adalah semua kekayaan yang dimiliki perusahaan dan memberikan 

manfaat ekonomis di masa yang akan datang (waluyo, 2014:276). Asset dalam 

kegiatan perusahaan untuk keperluan analisis dirinci menjadi beberapa kategori, 

diantaranya : 

1. Asset lancar, merupakan sumber-sumber ekonomi yang dapat dicairkan 

menjadi kas, dijual habias atau habis di pakai dalam rentan waktu 12 

bulan (Mursyidi,2009) 

2. Asset tetap berwujud merupakan asset berwujud yang diperoleh dalam 

bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan 

dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka 

kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu 

tahun (Waluyo,2014:277). 

3. Asset tak berwujud adalah asset tidak l;ancar dan tidak berrbentuk yang 

memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya dan dalam 

laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aset 

yang lain (Waluyo,2014:277). 
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4. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk 

dimiliki lebih dari 12 bulan (Mursyidi,2009). 

5. Asset lain-lain adalah aset yang dari berbagai hal tidak dapat digolongkan 

ke dalam kategori asset lancar, investasi dan asset tetap. 

Sedangkan asset pajak tangguhan adalah asset yang terjadi apabila 

perbedaan waktu (temporer) menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban 

pajak menuruut akuntansi komersial lebih kecil dibandingkan beban pajak 

menurut Undang-undang pajak. Besarnya asset pajak tangguhan dicatat apabila 

dimungkinkan adanya realisasi manfaat pajak di massa yang akan datang. Oleh 

karena itu, dibutuhkan kemampuan judgement untuk menaksir seberapa mungkin 

asset pajak tangguhan dapat direalisasikan. 

PSAK yang khusus mengatur tentang akuntansi pajak tangguhan adalah 

PSAK No.46 tahun 2010. Menurut PSAK No. 46 tahun 2010, asset pajak 

tangguahan (deffered tax assets) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan 

(recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer 

yang boleh dikurangkan dan adanya sisa kompensasi kerugian. Perbedaan 

temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat asset atau kewajiban dengan 

Dasar Pengenaan Pajak. 

Menurut PSAK No.46, saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui 

sebagai asset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba fiskal pada masa yang 

akan datang memadai untuk dikompensasi. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia 

(IAI) nilai tercatat asset pajak tangguhan harus ditinjau kembali pada tanggal 

neraca. Perusahaan harus menurunkan nilai tercatat apa bila laba fiskal tidak 
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mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua asset pajak 

tangguhan. Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali apabila besar 

kemungkinan laba fiskal memadai. 

2.4 Leverage 

Leverage merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan hutang. 

Dengan semakin banyaknya hutang maka manajemen harus dapat lebih 

meyakinkan pihak kreditur bahwa perusahaan tetapdapat mengembalikan pokok 

pinjaman beserta bunganya. Leverageyang tinggi akan berpengaruh dengan nilai 

pembiayaan yang jugatinggi dengan maksud untuk mempertahankan kinerja 

keuanganperusahaan dalam jangka panjang, dengan mempertahankan 

kinerjaperusahaan tersebut, diharapkan kreditur juga akan tetap 

memilikikepercayaan terhadap manajemen perusahaan (Subhan, 2011). 

Besarnya tingkat hutang perusahaan (leverage) dapat mempengaruhi tindakan 

manajemen laba. Menurut Fakhrudin (2008:109) menyatakan bahwa leverage 

adalah jumlah utang yang digunakan untuk membiayai/membeli aset-aset 

perusahaan.Semakin besar rasio leveragemenunjukkan semakin besar tingkat 

ketergantungan perusahaan terhadap pihak eksternal (kreditur) dan semakin besar 

pula beban biaya hutang (biaya bunga) yang harus dibayar oleh 

perusahaan.Dengan semakin meningkatnya rasio leverage(dimana beban hutang 

juga semakin besar) maka hal tersebut berdampak terhadap profitablitas yang 

diperoleh perusahaan, karena sebagian digunakan untuk membayar bunga 

pinjaman. 
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2.5 Manajemen Laba 

2.5.1 Defenisi manajemen laba 

Menurut Hanafi (2009:16) Laba merupakan selisih antara total pendapatan 

dengan total biaya. Sedangkan menurut Darsono dan Ari Purwanti (2008) laba 

adalah prestasi seluruh karyawan dalam suatu perusahaan yang dinyatakan dalam 

bentuk uang yaitu selisih antara pendapatan dikurangi beban. 

Laba merupakan salah satu informasi yang terkandung didalam laporan 

keuangan dan penting bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. walaupun 

laba bukan satu-satunya informasi yang tersedia, akan tetapi laba sering menjadi 

fokus utama pemakai laporan keuangan sebagai dasar pembuatan 

keputusan.Manajemen adalah suatu rangkaian aktivitas (termasuk perencanaan 

dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian) 

yang diarahkan pada sumber daya organisasi (manusia, financial, fisik, dan 

infromasi) untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara efektif dan efisien. 

Manajemen laba dapat terjadi karena penyusunan statemen keuangan 

menggunakan dasar akrual. Dengan menggunakan dasar akrual, transaksi atau 

peristiwa lain diakui pada saat transaksi atau peristiwa lain tersebut terjadi bukan 

pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan. Sebagai konsekuensi 

penggunaan dasar akrual ini, dalam statemen keuangan, laba dalam suatau periode 

dapat mengandung unsur kas dan akrual (non kas). Manajemen laba dilakukan 

dengan tujuan tertentu. 
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Manajemen laba menurut subramanyam (2010:131) dapat didefinisi sebagai 

“intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya 

untuk memenuhi tujuan pribadi” (Schiper,1989). Sering kali proses ini mencakup 

mempercantik laporan keuangan, terutama angka yang paling bawah yaitu laba. 

Sulistyanto (2008;48) menyebutkan beberapa defenisi manajemen laba 

sebagai berikut : 

a. Davidson, Stickney, dan Weil 

Earning Management is the process of taking deliberate steps within the 

conctrains of generally accepted accounting principles to bring about 

desired level of reported earning (manajemen laba merupakan proses 

untuk mengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas-batas 

prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan tingkat yang 

diinginkan). 

b. Schiper  

Earning Management is a purpose intevation in the eksternal financial 

reporting proses with the intent of obtaining some privase gain (opposed 

to say, merely faciliting the neutral operation of the process (manajemen 

laba adalah suatu campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan 

keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi 

(pihak yang tidak setuju mengatakan bahwa hal ini hanyalah 

memfasilitasi operasi yang tidak memihak dari sebuah proses). 

c. National Association of Certified Fraud Examiners 
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Earningsn management is the intentional, deliberate, misstatement or 

omission of material facts, or accounting data, which is misleading and, 

when considered with all the information made available, would cause 

the reader to change or alter or judgement or decision (Manajemen laba 

adalah 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 yang menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau 

mengubah pendapat atau keputusannya.) 

Manajemen laba akan mengakibatkan laba tidak sesuai dengan realitas 

ekonomi yang ada sehingga kualitas laba yang dilaporkan menjadi rendah. Laba 

yang disajikan tidak mencerminkan realitas ekonomi, tetapi lebih karena 

keinginan manajemen untuk memperlihatkan sedemikian rupa sehingga 

kinerjanya dapat terlihat baik. 

Handayani dan Rachadi (2009) secara ekstrim mengungkapkan bahwa 

earnings management dapat dikatakan sebagai cosmetic, manajer melakukan 

manipulasi akrual tanpa ada konsekuensi cash flow. Ada alasan mendasar 

mengapa manajer melakukan manajemen laba. Harga pasar saham suatu 

perusahaan secara signifikan dipengaruhi oleh laba, risiko, dan spekulasi. Oleh 

sebab itu, perusahaan yang labanya selalu mengalami kenaikan dari periode ke 

periode secara konsisten akan mengakibatkan risiko perusahaan ini mengalami 

penurunan lebih besar dibandingkan presentase kenaikan laba. Hal inilah yang 
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mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan pengelolaan dan pengaturan 

laba sebagai salah satu upaya untuk mengurangi risiko. (Sulistyanto,2008:47). 

Nanwei,Qiang cao,Lulu zheng (2015) menemukan bahwa motivasi dan 

tujuan manajer akan mempengaruhi pilihan. Ketika perusahaan memiliki motivasi 

untuk megubah kerugian menjadi keuntungan dan motivasi untuk menghindari 

biaya pinalti yang terkait dengan penipuan yang ditemukan perusahaan lebih 

memilih untuk mempekerjakan pendapatan yang lebih sesuai dengan strategi 

manajemen. 

2.5.2 Strategi manajemen laba 

Subramanyam (2010;131) terdapat tiga jenis strategi dalam maanejemn laba 

yaitu: 

1. Meningkatkan laba 

Salah satu strategi manajemen laba adalah meningkatkan laba yang 

dilaporkan pada periode kini untuk membuat perusahaan dipandang lebih 

baik. Cara ini juga memungkinkan peningkatan laba selama beberapa 

periode. Pada skenario pertumbuhan, akrual pembalik lebih kecil 

dibandingkan akrual kini, sehingga dapat meningkatkan laba. 

2. Big Batch 

Strategi big batch dilakukan melalui penghapusan (write-off) sebanyak 

mungkin pada satu periode. Periode yang dipilih biasanya periode dengan 

kinerja yng bruuk (sering kali pada masa resesi dimana perusahaan lain 

juga melaporkan laba yang buruk) atau peristiwa saat terjadi suatu 

kejadian yang tidak biasa perubahan manajemen, merger. Strtegi big 
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batch juga sering kali dilakukan setelah strategi peningkatan laba pada 

periode sebelumnya. 

3. Perataan laba 

Perataan merupakan bentuk umum manajemen laba. Pada strategi ini, 

manajer menigkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk 

mengurangi fruktuasinya. Perataan laba juga mencakup tidak melaporkan 

bagian laba pada periode baik dengan menciptakan cadangan atau “bank” 

laba dan kemudian melaporkan laba ini saat periode buruk. Banyak 

perusahaan menggunakan bentuk manajemen ini. 

2.5.3 Motivasi melakukan manajemen laba 

Subramanyam (2010;132) Banyak alasan untuk melakukan manajemen 

laba, termasuk meningkatkan kompensasi manajer yang terkait dengan laba yang 

dilaporkan, meningkatkan saham, dan usaha mendapatkan subsidi pemerintah. 

Insentif utama untuk melakukan manajemen laba adalah sebagai berikut: 

a. Insentif Perjanjian 

Banyak perjanjian yang menggunakan angka akuntansi. Misalnya 

perjanjian kompensasi manajer biasanya mencakup bonus berdasarkan 

laba. Perjanjian bonus biasanya memiliki batas atas dan bawah, artinya 

manajer tidak mendapat bonus jika laba lebih rendah dari batas bawah dan 

tidak mendapatkan bonus tambahan saat laba lebih tinggi dari batas atas. 

Hal ini berarti manajer insentif untuk menigkatkan atau mengurangi laba 

berdasarkan tingkat laba yang belum diubah terkait dengan batas atas dan 

bawah ini. 
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b. Dampak Harga Saham 

Insentif manajemen laba lainnya adalah potensi dampak terhadap harga 

saham. Misalnya, manajer dapat meingkatkan laba untuk menaikkan harga 

saham perusahaan sementara sepanjang atau kejadian tertentu seperti 

merger yang akan dilakukan atau penawaran surat berharga, atau rencana 

untuk menjual saham atau melaksanakan opsi.  

c. Insentif lain 

Laba sering kali diturunkan untuk menghindari biaya politik dan penelitian 

yang dilakukan badan pemerintah, misalnya untuk ketaatan undang-undang 

antimonopoly dan IRS. Selain itu, perusahaan dapat menurunkan laba 

untuk memperoleh keuntungan dari pemerintah, misalnya subsidi atau 

proteksi dari persaingan asing. Perusahaan juga menurunkan laba untuk 

mendorong permintaan terkait buruh. 

2.5.4 Mekanisme manajemen laba 

Subramanyam (2010;133) mekanisme dalam manajemen laba terdapat 2 

metode yaitu : 

1. Pemindahan laba 

Pemindahan laba merupakan manajemen laba dnegan memindahkan laba 

dari satu periode ke periode lainnya. Pemindahan laba dapat dilakukan 

dengan mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan atau beban. 

Bentuk manajemen laba ini biasanya menyebabkan dampak pembalik 

pada satu atau beberapa periode masa depan, seringkali satu periode 
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berikutnya. Untuk alasan itu, pemindahan laba sangat berguna untuk 

perataan laba. Contoh pemindahan laba adalah sebagai berikut: 

a Mempercepat pengakuan pendapatan dengan membujuk ditributor 

atau pedagang untuk membeli kelebihan produksi pada akhir tahun 

fiskal. Praktik ini dinamakan penimbunan saluran (channel loading) 

b Menunda pengakuan beban dengan mengapitalisasi beban dan 

mengamortisasi sepanjang periode masa depan. Contohnya 

mencakup kapalisasi bungan dan kapalisasi biaya pengembangan 

perangkat lunak. 

c Menindahkan beban pada periode berikut dengan mengadopsi 

metode akuntansi tertentu. Misalnya memilih metode FIFO untuk 

menilai persdiaan (bukan LIFO) dan memilih metode penyusutan 

garis lurus (bukan metode percepatan) dapat menunda pengakuan 

beban. 

d Membebankan biaya yang cukup besar sekaligus pada waktu 

tertentu, misalnya penurunan nilai asset dan biaya restrukrisasi pada 

periode antara. Hal ini memudahkan perusahaan untuk mempercepat 

pengakuan beban, dan oleh karena itu membuat  laba periode 

berikutnya terlihat menjadi lebih baik. 

2. Manajemen laba melalui klasifikasi 

Laba juga dapat ditentukan dengan secara khusus mengklasifikasi beban 

(dan pendapatan) pada bagian tertentu laporan laba rugi. Bentuk umum 

dari manajemen laba melalui klasifikasi adalah memindahkan beban di 
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bawah garis, atau melaporkan beban pada pos luar biasa dan tidak 

berulang, sehingga tidak dianggap penting oleh analis. Manajer berusaha 

mengklasifikasikan beban pada bagian tidak berulang pada laporan laba 

rugi . 

2.5.5 Pola manajemen laba 

Pola Manajemen laba menurut Sulistiyanto (2008;51)  dilakukan dengan 

cara sebagai berikut : 

1. Taking a bath 

Pola ini dilakuakn apabila terjadi suatu keadaan yang tidak 

menguntungkan bagi perusahaan dan tidak bisa di hindari pada periode 

berjalan. Pola ini dilakukan oleh manajer dengan cara menggeser biaya 

discretionary accrual periode mendatang ke periode sekarang atau 

sebaliknya. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba serta 

memaksimumkan bonus yang diterima oleh manajer pada periode 

berikutnya. 

2. Income minimization 

Pola ini dilakukan saat perusahaan memperoleh tingkat profitabilitas 

tinggi, hal ini dimaksud untuk keperluan pertimbangan pajak 

(menimumkan kewajiban pajak perusahaan), pertimbangan peraturan 

perpajakan yang berlaku (misalnya dalam hal perusahaan memperoleh 

denda akibat pelanggaran). 

3. Income maximization 
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Pola ini dilakukan  oleh manajer untuk memaksimalkan laba dengan 

tujuan untuk memperoleh bonus lebih besar, menciptakan kinerja yang 

baik sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

4. Income smoothing 

Pola ini sering dilakukan dengan tujuan mengurangi fruktuasi laba yang 

cukup tinggi sehingga dengan adanya pola perataan laba akan 

mengimplikasikan suatu aliran laba yang stabil dan merata. 

2.6 Akuntansi dan Pajak Dalam Pandangan Islam 

Dalil akuntansi dalam Alqur’an dari sisi ilmu pengetahuan, akuntansi adalah 

ilmu informasi yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi 

dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan akibatnya yang 

dikelompokkan dalam akun, perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, uang, 

modal, hasil, biaya dan laba. 

Dalam ajaran islam banyak ayat Al-qur’an dan Hadist yang memerintahkan 

disiplindalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan, antara lain surah 

An-Nisaa ayat 59: 

وُُِ إِنَى ءُ  فَُشدُّ ًْ ٌُْ تََُاَصْعتُىُْ فًِ َش ِ اْْلَْيشُِ فَئ ًْ ُُْك ِي  ۖ ُسىلَُ َوأُونًِ  َُ َوأَِطٍُعىا انشَّ ٍَُ آَيُُىا أَِطٍُعىا ّللاَّ  ٌَا أٌَُّهَا انَِّزٌ

ٍُُ تَأِْوًٌلُ                                 ٍْشُ  َوأَْحَس نِكَُ َخ ِخشُِ َرَٰ َْ ا  ۖ ُِ َواْنٍَْىوُِ  ٌَُ بِاّللَّ ُْتُىُْ تُْؤِيُُى ٌُْ ُك ُسىلُِ إِ ُِ َوانشَّ  ّللاَّ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 

hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.” (QS. An-Nisaa: 59) 

Selain Surah An-Annisa ayat 59 terdapat juga dalam surah Al-Baqarah  

ayat 195, yang berbunyi : 
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        ُ ۖ  ٍَُ ْحِسٍُِ ًُ َُ ٌُِحبُُّ اْن ٌَُّ ّللاَّ ٌِْذٌُكىُْ إِنَى انتَّْههَُكةُِ َوأَْحِسُُىا إِ َ ُِ َوَلُ تُْهقُىا بِأ َْفِقُىا فًِ َسبٍِمُِ ّللاَّ  َوأَ

Artinya:   “dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 

kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat 

baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat baik.” (QS Al-Baqarah: 195). 

Maksud ayat diatas adalah agar kita selalu melakukan perbuatan baik salah 

satu diantaranya adalah memenuhi kewajiban diri sebagai warga negara untuk 

melaporka dengan sebenar-benarnya laporan keuangan.Kewajiban terhadap 

agama merupakan hal utama dan kewajiban kepada pemerintah juga perlu kita 

jadikan tolak ukur kita untuk mencapai diri kita sebagai prilaku baik dan 

memporsikan harta kita dengan baik. 

Adapun dalil-dalil Alqur’an yang menyatakan tentang akuntansi adalah 

sebagai berikut:  

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang 

piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah 

mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang 

yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, 

Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang 

berutang itu orang yang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu 

mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. 

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak 

ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang 

perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), 

agar jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah 

saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan 

menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang 

demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih 

mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan 

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa  
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bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu 

berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu 

lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kafasikan pada kamu. Dan 
bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Baqarah ayat 282). 

Surah Asy-Syu’ara ayat 181-184 yang berbunyi :  

 

ُُُُُُانَُّاسََُوَلُتَْبَخُسىاُ ْستَقٍِِىَُوِصَُىاُبِاْنقِْسطَُ (182) ًُ اِسُاْن (181)ٍَُ ْخِسِشٌ ًُ ُاْن ٍَ ٍَْمَُوَلُتَُكىَُىاُِي  أَْوفُىاُاْنَك

                        (184) ٍَُ نٍِ ٍَُ (183) َواتَّقُىا انَِّزي َخهَقَُكىُْ َواْنِجبِهَّةَُ اْْلَوَّ  أَْشٍَاَءهُىُْ َوَلُ تَْعثَْىا  اْْلَْسِضفًِ ُيْفِسِذٌ

 

Artinya : “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang 

yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan 
janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah 

kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; dan 

bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan umat-

umat yang dahulu” (QS. Asy-Syu’ara ayat 181-184). 

 

Hadist Riwayat Bukhari Al-Buyu’:7 tentang pajak 

   ُ َُحَشاو  ٍْ ُأَْوُِي َُحَلل  ٍْ اَلُأَِي ًَ اُأََخَزُاْن ًَ ْشُءُبِ ًَ َُلٌُُبَانًُِاْن  ٌ َُعهَىُانَُّاِسَُصَيا ٍَّ  نٍََأْتٍَِ

Artinya :“Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman saat manusia tidak 

peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halalkah atau 

yang haram”[HR Bukhari Al-Buyu’: 7]. 

Di antara bentuk kezhaliman yang hampir merata di tanah air kita adalah 

diterapkannya sistem perpajakan yang dibebankan kepada masyarakat secara 

umum, terutama kaum muslim, dengan alasan harta tersebut dikembalikan untuk 

kemaslahatan dan kebutuhan bersama. Sementara bagi mereka yang punya “uang” 

berbondong-bondong untuk mengasuransikan sebagian hartanya guna mendapat 

“pesangon” dimasa mendatang.  Perbedaan penggunaan harta yang berkebalikan. 

Surah Al-Israa ayat 35 yang  berbunyi : 

ٍُُ تَأِْوًٌلُ                                        ٍْشُ  َوأَْحَس نِكَُ َخ ۖ ُ  َرَٰ ْستَقٍِىُِ  ًُ ٍْمَُ  إَِرا ِكْهتُىُْ َوِصَُىا بِاْنقِْسطَاسُِ اْن  َوأَْوفُىا اْنَك
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Artinya :“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah 

dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih 

baik akibatnya” (QS. Al-Israa ayat 35). 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

1 Veronika Abdi 

Wijaya dan 

Yulius Jogi 

Christiwan 

(2014) 

Pengaruh 

kompensasi 

bonus, leverage, 

dan pajak 

terhadap earning 

management pada 

perusahaan yang 

terdaftar di bursa 

efek indonesia 

Variabel 

independen 

yaitu 

kompensasi 

bonus, 

leverage, dan 

pajak 

 

Variabel 

dependen yaitu 

manajemen 

laba 

bahwa dalam 

penelitian 

menunjukkan 

hasil bahwa 

kompensasi 

bonus tidak 

berpengaruh 

signifikan , 

sedangkan 

leverage dan 

pajak 

berpengaruh 

positif terhadap 

manajemen laba. 

2 Arif Rachmad 

Hakim dan 

Sugeng 

Praptoyo 

(2015) 

Pengaruh aktiva 

pajak tangguhan 

dan beban pajak 

tangguhan 

terhadap 

manajemen laba 

Variabel 

independen 

yaitu aktiva 

pajak 

tangguhan dan 

beban pajak 

tangguhan 

 

Variabel 

dependen yaitu 

manajemen 

laba 

hasil aktiva 

pajak tangguhan 

dan beban pajak 

tangguhan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

manajemen laba 

3 Tanomi (2012) Pengaruh 

kompensasi 

manajemen, 

perjanjian hutang 

dan pajak 

Variabel 

independen 

yaitu 

kompensasi 

manajemen, 

Bahwa 

kompensasi 

manajemen 

signifikan, 

sedangfkan 
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terhadap 

manajemen laba 

pada perusahaan 

manufaktur 

perjanjian 

hutang, pajak 

 

Variabel 

dependen yaitu 

manajemen 

laba 

perjanjian 

hutang dan 

pajak tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

manajemen laba. 

4 SeptianaRatna 

Sari dan Nur 

Fadjrih Asyik 

(2013) 

pengaruh 
leverage dan 
mekanisme good 
corporate 
governance 
terhadap 
manajemen laba 

Variabel 

independen 

yaitu leverage, 

mekanisme 

good corporate 

governance 

 

Variabel 

dependen 

yaitu 

manajemen 

laba 

Hasil pengujian 

bahwa leverage 

, kepemilikan 

manajerial, 

dewan 

komisaris, dan 

komisaris 

independen 

berpengaruh 

negatif terhadap 

manajemen laba, 

sedangkan 

kepemilikan 

institusional, 

komite audit 

berpengaruh 

positif terhadap 

manajemen laba. 

5 Lucy Citra 

Fitriany (2016) 

Pengaruh aset 

pajak tangguhan, 

beban pajak 

tangguhan dan 

perencanan pajak 

terhadap 

manajemen laba 

Variabel 

independen 

yaitu aset 

pajak 

tangguhan, 

beban pajak 

tangguhan dan 

perencanan 

pajak 

 

Variabel 

dependen yaitu 

manajemen 

laba 

bahwa 

perencanaan 

pajak, asset 

pajak tangguhan 

berpengaruh 

signifikan dan 

beban pajak 

tangguhan tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

manajemen laba 

6 Stella 

Mettawidya 

(2015) 

Analisis pengaruh 

aset pajak 

tangguhan, 

Variabel 

independen 

yaitu aset 

Bahwa aset 

pajak tangguhan 

tidak 
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asimetri 

informasi, dan 

ukuran 

perusahaan 

terhadap 

manajemen laba 

pada perusahaan 

LQ45 yang 

terdaftar di bursa  

efek indonesia 

pajak 

tangguhan, 

asimetri 

informasi, 

ukuran 

perusahaan 

 

Variabel 

dependen yaitu 

manajemen 

laba 

berpengaruh 

signifikan, 

sedangkan 

asimetri 

informasi dan 

ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

manajemen laba 

2.8 Kerangka penelitian 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka kerangka 

teoritis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : Pengaruh pajak,  

asset pajak tangguhan dan leverage terhadap manajemen laba.  

Gambar 2.1 

Desain Penelitian 

Variabel Independen 

Variabel Dependen 
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 : Simultan 
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Adapun hubungan antara pajak, asset pajak tangguhan dan leverage 

terhadap manajeman laba dapat dilihat dibawah ini: 

2.9.1 Pengaruh Pajak terhadap Manajemen Laba 

Motivasi lain dalam melakukan manajeman laba adalah usaha untuk 

meminimalkan beban pajak penghasilan. Dalam hal ini manajemen laba berusaha 

untuk menggeser laba dari suatu tahun ke tahun berikutnya agar diperoleh 

pembayaran pajak penghasilan yang paling minimal. 

Peningkatan pajak penghasilan akan menaikkan praktik manajemen laba, 

pajak secara umum memiliki aturan akuntansi sendiri dalam menghitung 

pendapatan kena pajak dari adanya peraturan undang-undang yang berlaku 

sehingga perpajakan tidak mempunyai peran besar dalam manajemen laba. 

Sesuai dengan motivasi dilakukannya manajemen laba yaitu motivasi pajak, 

maka manajemen sebagai wajib pajak berhak untuk menentukan metode yang 

akan digunakan untuk mengurangi beban pajak. 

Diduga praktik manajemen laba untuk tujuan pajak biasanya adalah 

menurunkan tax income/earning yang dilaporkan, maka hal ini secara otomatis 

juga mengharuskan penurunan book income/earning agar tax-book income 

difference tetap normal. Oleh sebab itu manajemen laba untuk tujuan pajak juga 

dapat deteksi dari book income.Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat 

diambil hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Diduga Pajak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba 

2.9.2 Pengaruh Asset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba 
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PSAK yang khusus mengatur tentang akuntansi pajak tangguhan adalah 

PSAK No.46 tahun 2010. Menurut PSAK No. 46 tahun 2010, asset pajak 

tangguahan (deffered tax assets) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan 

(recoverable) pada periode mendatang sebgaai akibat adanya perbedaan temporer 

yang boleh dikurangkan dan adanya sisa kompensasi kerugian. Perbedaan 

temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat asset atau kewajiban dengan 

Dasar Pengenaan Pajak. 

Menurut PSAK No.46, saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui 

sebagai asset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba fiskal pada masa yang 

akan datang memadai untuk dikompensasi. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia 

(IAI) nilai tercatat asset pajak tangguhan harus ditinjau kembali pada tanggal 

neraca. Perusahaan harus menurunkan nilai tercatat apa bila laba fiskal tidak 

mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua asset pajak 

tangguhan. Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali apabila besar 

kemungkinan laba fiskal memadai. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan 

pertimbangan manajemen dalam menilai saldi asset pajak tangguhan dan 

cadangan asset pajak tangguhan. 

Sedangkan penilaian manajemen untuk menentukan saldo cadangan asset 

pajak tangguhan tersebut bersifat subjektif. Hal ini memicu terjadinya manajemen 

laba karena setiap tahun manajer harus membuta penilaian untuk menentukan 

apakah akan mencatat atau apakah akan menyesuaikan asset pajak tangguhan. jika 

jumlah aset pajak tangguhan semakin besar maka semakin tinggi manajemen 
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melakukan manajemen laba .Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diambil 

hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Diduga Asset Pajak Tangguhan Berpengaruh signifikan Terhadap 

Manajemen Laba 

2.9.3 Pengarruh Leverage terhadap Manajemen Laba 

Leverage merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan 

hutang. Dengan semakin banyaknya hutang maka manajemen harus dapat lebih 

meyakinkan pihak kreditur bahwa perusahaan tetap dapat mengembalikan pokok 

pinjaman beserta bunganya.  

Besar atau kecilnya hutang dari perusahaan yang dinilai dari jumlah aktiva 

peusahaan akan dapat mempengaruhi earning management. Tingkat leverage  

yang rendah atau tinggi dipengaruhi oleh manajemen sendiri dalam mengelola 

tingkat hutang dari perusahaan tersebut. Dan pihak manajemen harus bisa 

mengelola tingkat hutang tersebut dengan cermat sesuai dengan perjanjiankontrak 

yang sudah diatur agar perusahaan tidak mengalami default. 

Besarnya tingkat hutang perusahaan (leverage) dapat mempengaruhi 

tindakan manajemen laba. Menurut Fakhrudin (2008:109) menyatakan bahwa 

leverage adalah jumlah utang yang digunakan untuk membiayai/membeli aset-

aset perusahaan. 

Semakin besar rasio leveragemenunjukkan semakin besar tingkat 

ketergantungan perusahaan terhadap pihak eksternal (kreditur) dan semakin besar 

pula beban biaya hutang (biaya bunga) yang harus dibayar oleh 
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perusahaan.Dengan semakin meningkatnya rasio leverage(dimana beban hutang 

juga semakin besar) maka hal tersebut berdampak terhadap profitablitas yang 

diperoleh perusahaan, karena sebagian digunakan untuk membayar bunga 

pinjaman yang mengakibatkan terjadinya praktek manajemen laba. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut : 

H3 :  Didugaleverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 

2.9.4 Pengaruh pajak , asset pajak tangguhan dan leverage terhadap 

manajemen laba 

 

Manajemen laba menurut subramanyam (2010:131) dapat didefinisi sebagai 

“intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya 

untuk memenuhi tujuan pribadi” (Schiper,1989). Sering kali proses ini mencakup 

mempercantik laporan keuangan, terutama angka yang paling bawah yaitu laba. 

Manajemen laba akan mengakibatkan laba tidak sesuai dengan realitas 

ekonomi yang ada sehingga kualitas laba yang dilaporkan menjadi rendah. Laba 

yang disajikan tidak mencerminkan realitas ekonomi, tetapi lebih karena 

keinginan manajemen untuk memperlihatkan sedemikian rupa sehingga 

kinerjanya dapat terlihat baik. 

Dengan adanya pajak mampu menurunkan tax income/earning yang 

dilaporkan,dengan menentukan saldo cadangan asset pajak tangguhan tersebut 

bersifat subjektif dan biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan 

pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaanyang menyebabkan manajemen 

melakukan praktik manajemen laba. 
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Aset pajak tangguahan (deffered tax assets) adalah jumlah pajak 

penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebgaai akibat 

adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan adanya sisa kompensasi 

kerugian. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat asset atau 

kewajiban dengan Dasar Pengenaan Pajak. Jika jumlah aset pajak tangguhan 

semakin besar maka semakin tinggi manajemen melakukan manajemen laba  

Besar atau kecilnya hutang dari perusahaan yang dinilai dari jumlah aktiva 

peusahaan akan dapat mempengaruhi earning management.Dengan semakin 

meningkatnya rasio leverage(dimana beban hutang juga semakin besar) maka hal 

tersebut berdampak terhadap profitablitas yang diperoleh perusahaan, karena 

sebagian digunakan untuk membayar bunga pinjaman yang mengakibatkan 

terjadinya praktek manajemen laba 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang mendukung hipotesis-hipotesis 

parsial dan teori-teori yang memperkuatnya maka hipotesis terakhir dalam 

penelitian ini adalah :  

H4 : Didugapajak , asset pajak tangguhan dan leverage berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba 


