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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam suatu perusahaan, laporan keuangan disusun oleh pihak manajemen 

untuk memberikan informasi mengenai kondisi ekonomi dan keuangan 

perusahaan pada suatu periode tertentu. Informasi tentang laba mempunyai peran 

sangat penting bagi pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan. Pihak 

internal dan eksternal perusahaan menggunakan laba sebagai dasar pengambilan 

keputusan seperti pemberian kompensasi dan pembagian bonus kepada manajer, 

ukuran prestasi atau kinerja manajemen, dasar penentuan besarnya pengenaan 

pajak, serta pengambilan keputusan investasi dan peminjaman dana kepada 

perusahaan. 

Tujuan yang ingin dicapai manajemen adalah mendapatkan laba yang 

tinggi, hal ini berkaitan dengan bonus yang akan diperoleh oleh manajemen, 

karena semakin tinggi laba yang diperoleh maka akan semakin tinggi pula bonus 

yang akan diberikan oleh perusahaan kepada pihak manajemen sebagai pengelola 

secara langsung. Di lain pihak, informasi laba dapat membantu pemilik  

(stakeholders) dan investor dalam mengestimasi earnings power (kekuatan laba) 

untuk menaksir resiko dalam investasi dan kredit. Pentingnya informasi laba 

tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak manajemen yang diukur 

kinerjanya dari pencapaian laba yang diperoleh. Situasi ini memungkinkan 

manajer untuk melakukan perilaku menyimpang dalam menyajikan dan 

melaporkan informasi laba tersebut yang dikenal dengan praktik manajemen laba 

(earnings management) (Astutik & Mildawati, 2016). 
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Djamaluddin (2008) dalam (Amanda & Febrianti, 2015) mengemukakan 

definisi manajemen laba adalah perilaku yang dilakukan manajer menggunakan 

kebijakan (judgement) dalam pelaporan keuangan dan dalam menyusun transaksi 

untuk mengubah laporan keuangan dan menyesatkan stakeholders mengenai 

kinerja ekonomi perusahaan, atau untuk mempengaruhi contractual outcomes 

yang tergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan. (Anastasia Wenny 

Manggau, 2016) mengatakan manajemen laba sebagai suatu fenomena yang 

dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang menjadi pendorong timbulnya 

fenomena tersebut. Masalah manajemen laba tersebut merupakan masalah 

keagenan yang seringkali menimbulkan masalah oleh karena adanya pemisahan 

peran atau perbedaan kepentingan antara publik dengan pengelola perusahaan. 

Upaya untuk merekayasa informasi melalui praktik manajemen laba telah 

menjadi faktor utama yang menyebabkan laporan keuangan tidak lagi 

mencerminkan nilai fundamental suatu perusahaan. Oleh karena itu, perekayasaan 

laporan keuangan telah menjadi isu sentral sebagai penyalahgunaan informasi 

yang merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Itulah sebabnya informasi 

yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan 

yang sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai asimetri informasi (information 

asymmetry) yakni kondisi dimana ada ketidakseimbangan perolehan informasi 

antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pemegang saham dan 

stakeholders (Hairu, 2009:1) dalam (Negara & Suputra, 2017).   

Fenomena yang terjadi di lapangan yang peneliti ambil dari media 

www.detikFinance.com. Bursa Efek Indonesia (BEI) masih terus menunggu 

http://www.detikfinance.com/
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manajemen PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) untuk menyelesaikan revisi 

laporan keuangan mereka. Laporan keuangan SIAP yang terahir disampaikan 

adalah periode september 2015. Namun, laporan keuangan 9 bulanan SIAP itu 

penyajiannya tidak sama dengan penyajian laporan keuangan Juni 2015. Sehingga 

dalam catatan aset, nilainya jauh berbeda. BEI meminta manajemen SIAP untuk 

merevisi atau memperbaiki laporan keuangan tersebut. Ditambah, BEI juga 

meminta direksi SIAP untuk menyelesaikan laporan keuangan sepanjang tahun 

2015 atau full year. BEI meminta manajemen SIAP untuk memberikan penjelasan 

terkait perubahan penyajian laporan keuangan periode Juni 2015 dan September 

2015. Menurut data penyajian laporan keuangan Juni 2015 SIAP yang 

disampaikana ke BEI , perseroan menyajikan laporan keuangan menggunakan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tahun 2013. Dalam laporan 

tersebut, total aset perseroan Rp4.973.895.848.000 atau sekitar Rp4,9 triliun. Dari 

total aset tersebut, pos Goodwill yang di dalamnya terdapat hasil akuisisi dan 

entitas anak RITS Venture Limited tercatat sebesar Rp4,79 triliun. Sedangkan 

dalam laporan keuangan september 2015, SIAP dengan tanpa memberikan 

informasi, mengubah penyajian laporan keuangan menggunakan PSAK 2009 

sehingga total aset berubah drastis dengan hanya Rp307.935.822.000 atau sekitar 

Rp307 miliar. Pos Goodwill pun berkurang menjadi hanya Rp119 miliar. Terkait 

hal itu, BEI perlu mempertanyakan kejelasan atas laporan keuangan yang 

disajikan. Berdasarkan permasalahan di atas dilihat bahwa praktik manajemen 

laba seringkali dilakukan oleh para manajer untuk menghindari melaporkan 

kerugian dan memperkecil pajak dengan berbagai motivasi manajemen laba dan 



  

 

4 

motivasi perpajakan yakni manajemen termotivasi untuk melakukan manajemen 

laba untuk mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan dengan 

cara menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar, sebab 

semakin besar laba suatu perusahaan maka semakin besar pula beban pajak yang 

harus di tanggung perusahaan. 

Selanjutnya kasus manajemen laba yang terjadi di Jepang yang peneliti 

ambil dari artikel www.integrity-indonesia.com. Pada bulan Mei 2015, Toshiba 

mengejutkan seluruh dunia saat menyatakan bahwa perusahaannya tengah 

melakukan investigasi atas skandal akuntansi internal dan harus merevisi 

perhitungan laba dalam 3 tahun terakhir. Pengumuman tersebut sangat tidak 

disangka karena Toshiba telah menjadi lambang perusahaan Jepang yang sangat 

kuat. Setelah diinvestigasi secara menyeluruh, diketahuilah bahwa Toshiba telah 

kesulitan mencapai target keuntungan bisnis sejak tahun 2008 di mana pada saat 

tengah terjadi krisis global. Krisis tersebut juga melanda usaha Toshiba hingga 

akhirnya Toshiba melakukan suatu kebohongan melalui accounting fraud senilai 

1.22 milyar dolar Amerika.Tindakan ini dilakukan dengan berbagai upaya 

sehingga menghasilkan laba yang tidak sesuai dengan realita. Pada akhir tahun 

2015, Toshiba telah merugi sebesar 8 milyar dolar Amerika. Terbongkarnya kasus 

ini diawali saat audit pihak ketiga melakukan investigasi internal terhadap 

keuangan perusahaan. Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa 

manajemen perusahaan menetapkan target laba yang tidak realistis sehingga saat 

target tersebut tidak tercapai, pemimpin divisi terpaksa harus berbohong dengan 

memanipulasi data laporan keuangan. Menurut Philips, Pincus dan Rego (2003) 

http://www.integrity-indonesia.com/
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dalam (Sulastri, 2015) ada tiga motivasi utama perusahaan melakukan manajemen 

laba yaitu menghindari penurunan laba, menghindari kerugian dan menghindari 

peramalan kegagalan yang dibuat analis, Oleh karena itu pendeteksian terhadap 

indikasi manajmen laba pada laporan keuangan menjadi perlu untuk dilakukan. 

Kasus manipulasi keuangan yang muncul karena perusahaan melakukan 

earnings management adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan 

membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk 

meminimalkan pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini 

sering disebut dengan perencanaan pajak (tax planning) atau tax sheltering 

(Suandy, 2008). Perencanan pajak (tax planning) juga merupakan proses 

mengorganisasi usaha wajib pajak yang tujuan akhir proses perencanaan pajak ini 

menyebabkan utang pajak, baik PPh maupun pajak-pajak lainnya berada dalam 

posisi seminimal mungkin, sepanjang hal ini masih berada di dalam bingkai 

peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perencanan pajak (tax 

planning) merupakan tindakan yang legal karena diperbolehkan oleh pemerintah 

selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia 

(Aditama & Purwaningsih, 2015). 

Tax Planning (perencanaan pajak) adalah proses mengorganisasi usaha 

wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan 

memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan 

dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (loopholes), agar 

perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum (Pohan, 2011:9) 
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Penelitian mengenai pengaruh perencanaan pajak (tax planning) terhadap 

manajemen laba sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, penelitian 

yang dilakukan oleh (Negara & Suputra, 2017) menunjukkan bahwa perencanaan 

pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI yang artinya semakin tinggi perencanaan pajak maka 

semakin besar peluang melakukan manajemen laba, begitu pula sebaliknya. Hasil 

ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Aditama & 

Purwaningsih, 2015) bahwa perencanaan pajak ternyata tidak berpengaruh positif 

terhadap manajamen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI. 

Hasil penelitian-penelitian terdahulu bervariasi sehingga memberi peluang untuk 

dilakukan penelitian lanjutan, baik yang bersifat pengulangan (replikatif) maupun 

pengembangan. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada 

tahun penelitiannya serta objek penelitian ini. Objek yang akan saya gunakan pada 

penelitian selanjutnya adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI periode 

2012-2016. 

Beban pajak tangguhan juga dapat mempengaruhi  manajemen laba (Watt 

dan Zimmerman, 1986;1990 dalam (Setyawan & Harnovinsah, 2014) yang 

menyatakan alasan penghematan atau penundaan pajak (pajak tangguhan) melalui 

kecenderungan perusahaan untuk mengurangi laba yang dilaporkan bahwa alasan 

perusahaan untuk mengurangi laba yang dilaporkan merupakan salah satu dari 

tiga hipotesis sehubungan dengan teori akuntansi positif, yaitu Political Cost 

Hypothesis sehingga beban pajak tangguhan dapat mempengaruhi manajemen 

laba sebagai motivasi penghematan pajak beban pajak tangguhan juga dapat 
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mempengaruhi  manajemen laba.  Hal ini dapat dilakukan dengan cara, menunda 

pendapatan dan mempercepat biaya untuk menghemat pajak salah satunya dengan 

merekayasa beban pajak tangguhan yang berhubungan dengan akrual sehingga 

memungkinkan manajemen melakukan manajemen laba (Astutik & Mildawati, 

2016). 

Menurut  (Yulianti, 2005) dalam (Khalida & Tarmizi, 2015) beban pajak 

tangguhan (deferred tax expense) muncul karena adanya perbedaan temporer 

antara laba akuntansi dan laba fiskal menyebabkan kesulitan dalam penentuan 

besarnya laba. Hal ini berdampak pada posisi laporan keuangan dan menyebabkan 

tidak seimbangnya saldo akhir sehingga perlu penyesuaian saldo antara laba 

akuntansi dengan laba fiskal. Adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi 

dan laba fiskal menyebabkan timbulnya beban pajak tangguhan (deferred tax 

expense). Deferred tax expense berpengaruh dalam usaha untuk mendeteksi 

pengaruh accrual untuk meminimalkan pajak dalam manajemen laba. 

Penelitian tentang pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen 

laba sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian yang 

dilakukan oleh (Fitriany, 2016) bahwa beban pajak tangguhan terbukti tidak 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba karena beban pajak tangguhan 

tidak dapat mendeteksi perusahaan dalam melakukan manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2013. Hasil penelitian 

(Negara & Suputra, 2017) menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan memiliki 

pengaruh positif terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba, 

artinya setiap kenaikan beban pajak tangguhan, maka probabilitas perusahaan 
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melakukan manajemen laba akan mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya. 

Penelitian ini pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-

2015. Dari hasil penelitian yang berbeda tersebut saya ingin meneliti ulang 

tentang pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada objek 

yang berbeda yakni di perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI periode 

pengamatan 2012-2016. 

Faktor lain yang diduga mempengaruhi manajemen laba adalah 

profitabilitas. Profitability adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba di 

mana masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total 

aktiva maupun modal sendiri. Perusahaan yang memeiliki profitabilitas yang 

tinggi maka laba yang dihasilkan juga akan semakin tinggi, hal ini akan 

berhubungan dengan jumlah kompensasi atau bonus yang akan diterima oleh 

menejemen (Lukman, 2009:59) dalam (Khalida & Tarmizi, 2015). 

Menurut Sartono  (2010:122) dalam (Putri, Haryetty, & Fathoni, 2014) 

profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan 

demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan 

analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan 

yang benar-benar akan diterima dalam bentuk deviden. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Khalida & Tarmizi, 2015) dan (Setyawan & 

Harnovinsah, 2014) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba, ini menjelaskan bahwa profitabilitas memiliki pola 

yang searah dengan manajemen laba, dimana kenaikan profitabilitas mempunyai 
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pengaruh terhadap kenaikan manajemen laba, hal ini menunjukkan adanya 

pengaruh positif antara profitabilitas dengan manajemen laba. Dari hasil 

penelitian tersebut saya ingin meneliti ulang dan melakukan penelitian lanjutan 

tentang pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada objek 

yang berbeda yakni di perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI periode 

pengamatan 2012-2016. 

Selain profitabilitas yang diduga mempengaruhi manajemen laba asimetri 

informasi juga dapat mempengaruhi manajemen laba. Asimetri informasi adalah 

suatu keadaan di mana agent mempunyai informasi yang lebih banyak tentang 

perusahaan dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan 

dengan principal (Barus & Setiawati, 2015). 

  Adanya asimetri informasi ini memungkinkan manajemen melakukan 

manajemen laba. Tindakan manajemen untuk memanipulasi laba ini di picu oleh 

karena kelemahan yang terdapat dalam metode akuntansi yaitu dimana metode 

akuntansi memberikan peluang untuk mencatat suatu fakta yang sama  yaitu 

dengan cara yang berbeda dan metode akuntasi ini juga memungkinkan bagi 

pihak manajemen untuk melibatkan subyektifitas dalam menyusun estimasi. 

Kelemahan inilah yang merupakan salah satu hal yang memberikan peluang atau 

kesempatan bagi pihak manjemen untuk menggunakan informasi yang 

diketahuinya untuk memanipulasi keuangannya sebagai usaha untuk 

memaksimalkan kemakmurannya dan melakukan manajemen laba (Anastasia 

Wenny Manggau, 2016). Keberadaan asimetri informasi dianggap sebagai 

penyebab manajemen laba. Semakin banyak informasi mengenai internal 
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perusahaan yang dimiliki oleh manajer daripada pemegang saham maka manajer 

akan lebih banyak mempunyai kesempatan untuk melakukan manajemen laba 

(Arief dan Bambang, 2007)  dalam (Salam, 2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2014) menunjukkan hasil bahwa 

asimetri informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap manajemen 

laba pada perusahaan manufaktur yang listing pada BEI periode 2009-2012. 

Penelitian yang dilakukan (Anastasia Wenny Manggau, 2016) menunjukkan hasil 

yang berbeda yakni asimetri informasi berpengaruh positif terhadap manajemen 

laba pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013. 

Hasil penelitian-penelitian terdahulu bervariasi sehingga memberi peluang untuk 

dilakukan penelitian lanjutan, baik yang bersifat pengulangan (replikatif) maupun 

pengembangan. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada 

tahun penelitiannya serta objek penelitian ini. Objek yang akan saya gunakan pada 

penelitian selanjutnya adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI periode 

pengamatan 2012-2016. 

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda terkait 

pengaruh-pengaruh manajemen perusahaan. Perbedaan tersebut bisa terjadi karena 

beberapa faktor diantaranya perusahaan yang menjadi sampel penelitian, 

perbedaan rentang waktu penelitian, tempat penelitian dilakukan, ataupun variabel 

yang menjadi dasar dalam pengukuran penelitian. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas manajemen laba 

merupakan topik yang menarik untuk diteliti kembali karena manajer perusahaan 

melakukan praktik manajemen laba terhadap pelaporan keuangan untuk 
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meminimkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan, karena pada dasarnya  

perusahaan berusaha meningkatkan profit dalam angka yang maksimum namun 

menginginkan angka yabg minimum dalam pembayaran pajak. 

Maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 

Perencanaan pajak, Beban Pajak Tangguhan, Profitabilitas, dan Asimetri 

Informasi terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan LQ45 di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2012-2016. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas peneliti merumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba? 

2. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manjemen laba? 

4. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap manajemen laba?  

5. Apakah perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, profitabilitas, dan 

asimetri informasi berpengaruh tehadap manajemen laba? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen 

laba. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan terhadap 

manajemen laba. 

3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba. 

4. Untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap manajemen 

laba. 

5. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, 

profitabilitas, dan asimetri informasi terhadap manjemen laba. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Aspek teoritis 

Untuk menambah wawasan mengenai gambaran teori dan 

praktek manajemen laba dan juga diharapkan mampu menambah 

referensi tambahan terhadap penelitian selanjutnya. 

2. Aspek praktis 

Hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan masukan positif 

bagi pengguna ;laporan keuangan bahwa terdapat hubungan antara 

penyajian jumlah beban pajak tangguhan dan profitabilitas dengan upaya 

manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan 

manufaktur dan sebagai masukkan dalam menganalisis kualitas laporan 

keuangan perusahaan-perusahaan khususnya menganai laba perusahaan 

yang dilaporkan. 
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1.5 Sistematika Penulisan  

BAB 1 :  PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II :  TELAAH PUSTAKA 

  Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka penelitian serta hipotesis yang dikemukakan penulis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

  Bab ini menjelaskan variabel penelitian dan defenisi operasional, 

penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

serta metode analisis yang digunakan untuk memperoleh hasil 

penelitian. 

BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis 

data,  dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V :  PENUTUP 

  Bab ini menjelaskan secara singkat mengenai kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian yang dilakukan serta saran mengenai hasil 

penelitian. 

 

 

 

 


