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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Agency Theory (Teori Agensi) 

Suranggane (2007) dalam (Amanda & Febrianti, 2015) 

mengemukakan bahwa agency theory adalah economic rational man dan 

kontrak antara prinsipal dan agen dibuat berdasarkan angka akuntansi 

sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal 

dan agen. Asumsi agency theory adalah bahwa semua individu bertindak 

untuk kepentingan mereka sendiri. Agen diasumsikan akan menerima 

kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan 

yang terlibat dari hubungan suatu agensi seperti waktu luang yang banyak, 

kondisi kerja yang menarik, keanggotaan klub, dan jam kerja yang fleksibel. 

Prinsipal (pemegang saham), di pihak lain diasumsikan hanya tertarik pada 

pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di suatu 

perusahaan. 

Prinsipal tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai 

kinerja agen, maka prinsipal tidak pernah merasa pasti bagaimana usaha 

agen memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan. Dengan 

demikian, prinsipal berada sebagai asimetri informasi karena agen lebih 

mengetahui kinerja dan aktivitas perusahaan dibandingkan prinsipal. 

Adanya perbedaan kepentingan dan informasi antara prinsipal dan agen, 

memacu agen untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi yang 
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dihasilkan dapat lebih memaksimalkan kepentingannya. Cara yang dapat 

dilakukan agen untuk mempengaruhi angka-angka akuntansi dapat berupa 

manajemen laba dalam laporan keuangan. 

Eisenhardt (1989) dalam (Haneswan, 2017) menyatakan bahwa teori 

keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu : (1) manusia pada 

umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki 

daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded 

rationality), (3) manusia selalu menghindari risiko (risk averse). 

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia 

akan bertindak opportunistic, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya. 

2.1.2 Teori Akuntansi Positif 

Scott (2012) dalam (Setyawan & Harnovinsah, 2014) menyatakan 

teori akuntansi positif adalah sebuah teori yang mencoba untuk membuat 

prediksi yang bagus dari kejadian di dunia nyata. Teori akuntansi positif 

berkaitan dengan memprediksi tindakan, seperti misalnya pemilihan 

kebijakan akuntansi oleh manajer (agen) di suatu perusahaan dan 

bagaimana respon manajer terhadap standar akuntansi baru yang 

diusulkannya itu. Berdasarkan teori akuntansi positif, hal tersebut akan 

memunculkan adanya aliran positif dari beberapa ahli. 

Teori yang dipelopori oleh Watts dan Zimmerman (1986) dalam 

(Astutik & Mildawati, 2016) memaparkan bahwa faktor-faktor ekonomi 

tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan 

keuangan. Hal ini dikarenakan akuntansi teori positif mengakui adanya tiga 
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hubungan keagenan, yaitu:  (1) antara manajemen dengan pemilik (the 

bonus plan hypothesis) (2) antara manajemen dengan kreditur (the debt to 

equity hypothesis) dan (3) antara manajemen dengan pemerintah (the 

political cost hypothesis). Tiga hipotesis utama dalam teori akuntansi positif 

(PositiveAccounting Theory) yaitu:  

1. The Bonus Plan Hypothesis.  

Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, 

manajer akan cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang 

dapat mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam 

laporan keuangan. Hal ini dilakukan supaya manajer dapat memperoleh 

bonus yang maksimal setiap tahun, karena keberhasilan kinerja manajer 

diukur dengan besarnya tingkat laba yang dapat diperoleh perusahaan.  

2. The Debt to Equity Hypothesis (Debt Covenant Hypothesis).  

Hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi 

perusahaan di  dalam perjanjian hutang (debt covenant). Sebagian besar 

perjanjian hutang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi 

peminjam selama masa perjanjian. Ketika perusahaan mulai terancam 

melanggar perjanjian hutang, maka manajer perusahaan akan berusaha 

untuk menghindari terjadinya perjanjian hutang tersebut dengan cara 

memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau 

laba. Pelanggaran terhadap perjanjian hutang dapat mengakibatkan 

sanksi yang pada akhirnya akan membatasi tindakan manajer dalam 

mengelolah perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan 
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meningkatkan laba (melakukan income increasing) untuk menghindar 

atau setidaknya menunda pelanggaran perjanjian.  

3. The Political Cost Hypothesis.  

Scott (2003) dalam (Astutik & Mildawati, 2016) menyatakan 

bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung 

melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk 

meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik 

mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait 

dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tarif pajak, tuntutan 

buruh dan lain sebagainya. 

Watts & Zimmerman (1990) dalam (Setyawan & Harnovinsah, 

2014) mengatakan teori akuntansi positif menjelaskan sehubungan dengan 

fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang 

menyebabkan suatu peristiwa yang terjadi. Jadi teori akuntansi positif 

bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang terjadi 

jika manajer menentukan pilihan kebijakan akuntansi tertentu. Dasar atas 

penjelasan dan prediksi itu adalah pada proses kontrak atau hubungan 

keagenan antara manajer dengan kelompok lain, seperti investor, kreditor, 

auditor, pihak pengelola pasar modal dan institusi pemerintah. 

2.1.3 Manajemen Laba 

Menurut (Mulford & Comiskey, 2010) manajemen laba adalah 

memanipulasi akuntansi dengan tujuan menciptakan kinerja perusahaan agar 

terkesan lebih baik dari yang sebenarnya. Sedangkan menurut (Negara & 
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Suputra, 2017) manajemen laba merupakan pengungkapan manajemen 

sebagai alat intervensi langsung manajemen dalam proses pelaporan 

keuangan melalui pengolahan pendapatan atau keuntungan dengan maksud 

untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat tertentu bagi manajer maupun 

perusahaan yang dilandasi oleh faktor ekonomi. Menurut Yulianti (2005) 

dalam (Amanda & Febrianti, 2015) earnings management dalan arti sempit 

didefinisikan sebagai perilaku dimana manajer “bermain” dengan komponen 

discretionary accruals dalam menentukan besarnya earnings. Sedangkan 

dalam arti luas earnings management didefinisikan sebagai tindakan 

manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini 

atas suatu unit dimana manajer bertanggungjawab, tanpa mengakibatkan 

peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang. 

Scott (2012) dalam (Setyawan & Harnovinsah, 2014) menjelaskan 

tentang manajemen laba yang merupakan cara yang digunakan manajer 

untuk mempengaruhi angka laba secara sistematis dan sengaja dengan cara 

pemilihan kebijakan akuntansi dan prosedur akuntansi tertentu oleh manajer 

dari standar akuntansi yang ada dan secara ilmiah dapat memaksimumkan 

utilitas mereka dan atau nilai pasar perusahaan. 

Menurut Scott (2003) dalam (Astutik & Mildawati, 2016) beberapa 

motivasi yang mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba  yaitu:  

1. Motivasi Bonus (Bonus Purpose).  

Perusahaan berusaha memacu dan meningkatkan kinerja karyawan 

(dalam hal ini manajemen) dengan cara menetapkan kebijakan 
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pemberian bonus setelah mencapai target yang ditetapkan. Sering kali 

laba dijadikan sebagai indikator dalam menilai prestasi manajemen 

dengan cara menetapkan tingkat laba yang harus dicapai dalam periode 

tertentu. Oleh karena itu, manajemen berusaha mengatur laba yang 

dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang akan diterimanya. 

2. Motivasi Kontraktual Lainnya (Other Contractual Motivation).  

Manajer memiliki dorongan untuk memilih kebijakan akuntansi 

yang dapat memenuhi kewajiban kontraktual termasuk perjanjian hutang 

yang harus dipenuhi karena bila tidak perusahaan akan terkena sanksi. 

Oleh karena itu, manajer melakukan manajemen laba untuk memenuhi 

perjanjian hutangnya,  

3. Motivasi Politik (Political Motivation).  

Perusahaan besar dan industry strategic akan menjadi perusahaan 

monopoli. Dengan demikian, perusahaan melakukan manajemen laba 

untuk menurunkan visibility-nya dengan cara menggunakan prosedur 

akuntansi untuk menurunkan laba bersih yang dilaporkan,  

4. Motivasi Pajak (Taxation Motivation).  

Manajemen termotivasi melakukan praktik manajemen laba untuk 

mempengaruhi besanya pajak yang harus dibayar perusahaan dengan 

cara menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus 

dibayar,  
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5. Pergantian CEO (Chief Executif Officier).  

Motivasi manajemen laba akan ada di sekitar waktu pergantian 

CEO. CEO yang akan diganti melakukan pendekatan strategi dengan 

cara memaksimalkan laba supaya kinerjanya dinilai baik,  

6. Initial Public Offering (IPO).  

Perusahaan yang pertama kali akan go public belum memiliki nilai 

pasar. Oleh karena itu, manajemen akan melakukan manajemen laba 

pada laporan keuangannya dengan harapan dapat menaikkan harga 

saham perusahaan, 

7. Pemberian Informasi kepada Investor (Communicate Information to 

Investors).  

Manajemen melakukan manajemen laba agar laporan keuangan 

perusahaan terlihat lebih baik. Hal ini dikarenakan kecenderungan 

investor untuk melihat laporan keuangan dalam menilai suatu 

perusahaan. Pada umumnya investor lebih tertarik pada kinerja 

keuangan perusahaan di masa datang dan akan menggunakan laba yang 

dilaporkan pada saat ini untuk meninjau kembali kemungkinan apa yang 

akan terjadi di masa yang akan datang. 

Pemilihan metode akuntansi dalam rangka melakukan manajemen 

laba harus dilakukan dengan penuh kecermatan oleh manajer agar tidak 

diketahui oleh pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu manajer harus 

memiliki strategi agar manajemen laba yang dilakukan tidak diketahui pihak 

luar. Strategi yang diambil berhubungan dengan jenis apa yang digunakan 
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dalam melakukan manajemen laba. Scott (2003) dalam (Astutik & 

Mildawati, 2016) mengemukakan bahwa ada empat jenis manajemen laba, 

yaitu :  

1. Taking a Bath.  

Dilakukan ketika keadaan buruk yang tidak menguntungkan dan 

tidak bisa dihindari pada periode berjalan, dengan cara mengakui adanya 

biaya pada periode mendatang dan kerugian periode berjalan. 

Konsekuensinya, manajemen melakukan pembersihan diri dengan 

membebankan perkiraan-perkiraan mendatang dan mengakibatkan laba 

periode berikutnya akan lebih tinggi dari seharusnya,  

2. Income Increasing.  

Manajemen laba dilakukan manajemen pada saat profitabilitas 

perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapatkan 

perhatian oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kebijakan yang 

diambil bisa berupa pembebanan biaya iklan, biaya riset dan 

pengembangan dan sebagainya, 

3. Income Maximization.  

Income Maximization (maksimalisasi laba) dilakukan supaya 

kinerja perusahaan terlihat baik. Manajemen laba jenis ini biasanya 

terjadi pada perusahaan yang menetukan kompensasi manajemen 

berdasarkan laba yang dihasilkan, perusahaan yang sedang menghadapi 

kesepakatan kontrak hutang atau kredit dan perusahaan yang akan 

melakukan penawaran perdana (IPO),  
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4. Income Smoothing.  

Income smoothing (perataaan laba) merupakan bentuk manajemen 

laba yang paling popular dan sering dilakukan karena lewat perataan 

laba manajemen dapat menaikkan dan menurunkan laba. Manajemen 

melakukan perataan laba untuk mengurangi fluktuasi laba sehingga 

perusahaan terlihat lebih stabil dan tidak beresiko tinggi. Dengan 

kondisi perusahaan yang terlihat stabil akan menyebabkan investor 

tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. 

2.1.3.1 Variabel yang Mempengaruhi Manajemen Laba 

1. Perencanaan Pajak  

Menurut (Pohan, 2011) perencanaan pajak adalah proses 

mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak 

sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penhasilan 

maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, 

sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Perencanaan pajak (tax planning) merupakan langkah awal 

dalam melakukan manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan 

pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar 

dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. 

Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk 

meminimumkan kewajiban pajak (Endriati, Hidayati, & Junaidi, 

2016)  
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Menurut (Pohan, 2011:9) ada beberapa hal yang memotivasi 

prilaku wajib pajak untuk meminimumkan kewajiban pembayaran 

pajaknya baik secara legal maupun ilegal: 

1) Tingkat kerumitan suatu peraturan, makin rumit peraturan 

perpajakan yang ada, maka terdapat kecenderungan untuk 

menghindarinya karena biaya untuk mematuhinya (compliance 

cost) menjadi tinggi. 

2) Besarnya pajak yang terutang, makin besar jumlah pajak yang 

terutang akan makin giat usaha-usaha wajib pajak untuk 

memperkecil jumlah pembayaran pajaknya. Perlu diperhatikan 

pula tarif pajak di indonesia bersifat progresif.  

3) Biaya untuk negosiasi, disengaja atau tidak disengaja, kadang-

kadang wajib pajak melakukan negosiasi-negosiasi dalam 

pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. 

4) Resiko deteksi, resiko deteksi berhubungan dengan tingkat 

probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan 

terdeteksi atau tidak. 

Manfaat yang bias diperoleh dari perencanaan pajak yang 

dilakukan secara cermat adalah (Pohan, 2011:9) 

a) Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang 

merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi. 

b) Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow),  karena 

dengan perencanaan pajak yang matang dapat di estimasi 
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kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran 

sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara 

lebih akurat. 

Secara umum tujuan pokok yang ingn dicapai dari 

manajemen pajak/perencanaan pajak yang baik adalah sebagai 

berikut (Pohan, 2011:9) 

1) Meminimalisir beban pajak yang terutang. Tindakan yang 

harus di ambil dalam rangka perencanaan pajak  tersebut 

berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang 

masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

2) Memaksimumkan laba setelah pajak. 

3) Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika 

terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus. 

4) Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien 

dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, 

antara lain meliputi: 

a. mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga 

terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik administratif  

maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, 

dan hukum kurungan atau penjara. 

b. melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan 

perundang-undangan  perpajakan yang terkait dengan 



  

 

25 

pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, 

seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPh pasal 

21,  pasal 22, dan pasal 23). 

2. Beban Pajak Tangguhan  

 Menurut (Setyawan & Harnovinsah, 2014) beban pajak 

tangguhan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Beban pajak 

tangguhan dikelompokkan berdasarkan perbedaan temporer dan 

perbedaan permanen. pajak secara final, dan adanya non deductible 

expense (biaya yang tidak boleh dikurangkan. 

Perbedaan Temporer adalah perbedaan yang terjadi akibat 

perbedaan waktu pengakuan biaya atau pendapatan dalam laba 

akutansi dan dalam laba fiskal. Perbedaan inilah yang akan 

menimbulkan biaya dan pendapatan pajak tangguhan dalam laporan 

keuangan perusahaan. Perbedaan temporer dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu : 

a.  Perbedaan Temporer Kena Pajak (Taxable Temporary 

Differences)  

Perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah 

kena pajak (taxable amounts) dalam perhitungan laba fiskal 

periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan 

(recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi 

(settled). 
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Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai 

kewajiban pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan 

temporer kena pajak: 

1) Dari goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan 

untuk tujuan fiskal; atau 

2) Pada saat pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu 

transaksi yang: bukan transaksi penggabungan usaha dan 

pada saat transaksi, tidak mempengaruhi laba akuntansi atau 

laba fiskal. 

Perbedaan temporer juga timbul apabila: 

1) Biaya pemerolehan dalam suatu penggabungan usaha, yang 

secara substansi merupakan suatu akuisisi, dialokasi pada 

aktiva dan kewajiban tertentu berdasarkan dasar nilai wajar 

sedangkan penyesuaiian tersebut tidak diperkenankan untuk 

tujuan fiskal. 

2) Terjadi goodwill atau goodwill  negatif yang muncul pada 

saat konsolidasi; atau 

3) Pada saat pengakuan awal, DPP aktiva atau kewajiban 

berbeda dengan nilai tercatatnya, sebagai contoh apabila 

perusahaan memperoleh bantuan atau sumbangan (yang 

bukan merupakan obyek pajak) dalam bentuk aktiva.   
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b. Perbedaan Temporer Yang Boleh Dikurangkan (Deductible 

Temporary Differences).  

Perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah 

yang boleh dikurangkan (deductible amounts) dalam perhitungan 

laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva 

dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut 

dilunasi (settled). 

Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dapat 

dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan 

datang, kecuali aktiva pajak tangguhan yang timbul dari: 

1) Goodwill negatif yang diakui sebagai pendapatan tangguhan 

sesuai dengan PSAK 22 tentang Akuntansi Penggabungan 

Usaha; atau   

2) Pengakuan awal aktiva atau kewajiban pada suatu transaksi 

yang: bukan transaksi penggabungan usaha; dan tidak 

mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba fiskal. 

Jadi akibat perbedaan temporer yang dapat dikurangkan 

dalam laporan keuangan masa kini adalah munculnya aktiva 

pajak tangguhan (Deffered Tax Asset). Dengan demikian 

penurunan aktiva pajak tangguhan menunjukkan adanya beban 

pajak tangguhan pada laporan laporan keuangan tahun berjalan. 

Menurut (Khalida & Tarmizi, 2015) Pajak tangguhan 

sebagai jumlah pajak penghasilan yang terutang atau terpulihkan 
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pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang 

boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat di 

kompensasikan, pengakuan pajak tangguhan berdampak 

terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat 

adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan dan 

manfaat pajak tangguhan. 

3. Profitabilitas  

Menurut  (Setyawan & Harnovinsah, 2014) profitabilitas atau 

kemapuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam presentase 

yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu 

menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Angka 

profitabilitas dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau 

sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba 

penjualan. 

Profitability adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba 

di mana masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume 

penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Lukman, 2009:59) 

dalam (Khalida & Tarmizi, 2015) 

Menurut (Sulastri, 2015) Profitabilitas suatu perusahaan akan 

mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang 

dilakukan.  Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan 

dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna 

memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah 
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akan menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi 

perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai 

evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan tersebut. 

Menurut Sartono  (2010:122) dalam (Putri et al., 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. 

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar 

penilaian kondisi suatu perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat 

analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah 

rasio-rasio keuangan. Rasio profitabilitas mengukur efektivitas 

manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari 

penjualan dan investasi.  

4. Asimetri Informasi 

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. Manajemen yang ingin menunjukkan kinerja yang baik 

dapat termotivasi untuk memodifikasi laporan keuangan agar 

menghasilkan laba seperti yang diinginkan oleh pemilik.Asimetri 

informasi antara manajemen dan pemilik dapat memberikan 
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kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba 

(Barus & Setiawati, 2015)  

Asimetri informasi ini mengakibatkan terjadinya moral hazard 

berupa usaha manajemen untuk melakukan manajemen. Informasi 

yang lebih banyak dimiliki oleh manajer dapat memicu untuk 

melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan 

kepentingan untuk mekasimumkan utilitynya. Sedangkan bagi 

pemilik modal dalam hal ini investor, akan sulit untuk mengontrol 

secara efektivitas/tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena 

hanya memiliki sedikit informasi yang ada. Oleh karena itu, 

terkadang kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan oleh 

manajemen perusahaan tanpa sepengetahuan pihak pemilik modal 

atau investor Rahmawati,dkk.(2006) dalam (Anastasia Wenny 

Manggau, 2016) 

 

2.2 Kajian Pajak dalam Islam 

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah atau 

bisa juga disebut Al-Maks, yang artinya adalah “Pungutan yang ditarik dari rakyat 

oleh para penarik pajak”  

Adapun pajak menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas 

negara (pemerintah)  berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tiada mendapat balas jasa secara langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. Pajak dipungut penguasa berdasarkan 
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norma-norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa 

kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Mardiasmo, 2013). 

Istilah lain yang mirip dengan pajak atau Adh-Dharibah adalah Al-Jizyah. 

Jizyah diartikan sebagai pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk daral-islam 

yang bukan muslim kepada pemerintah islam. Jizyah ini dimaksudkan sebagai 

wujud loyalitas mereka kepada pemerintah islam dan konsekuensi dari 

perlindungan (rasa aman) yang diberikan pemerintah untuk mereka. Hasbi Ash-

Shiddieqy mengistilahkan jizyah dengan pajak kepala yang diwajibkan kepada 

semua orang non muslim laki-laki, merdeka, sudah dewas, sehat, kuat, dan masih 

mampu bekerja. 

Al-Jizyah didasarkan kepada firman Allah di dalam Al-Quran surah At-

Taubah ayat 29: 

                              

                        

             

 

Artinya: “perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 

(pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa 

yang di haramkan oleh Allah dan RasulNYA dan tidak beragama 

dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang 

diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah 

dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tanduk”.    

 

Adapun dasar lain lain yang menetapkan adanya kewajiban jizyah antara 

lain adalah hadis yang diriwayatkan at-Tirmizi dan al-Bukhari: 
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Dari Abdur Rahman bin Auf ia berkata: 

“Bahwasanya Nabi SAW mengambil pajak dari orang majusi tanah hajar”. 

ثَُبََ بٌَأبََُٕددَّ ًَ ٍْبَ َأخبَرََبَانئِ ٍََُْشَع ِْْريَََْع ٍََُُعْرٔةَََُددَّثًََُِقَبلَََانزُّ ٍْرََِْب بَ ٍََْانزُّ ََع

رَِ َٕ ْس ًِ ٍََِان َََُيْخَرَيتَََْب َأََّّ ٌَََّأَْخبََرََُِ َرَٔأَ ًْ ٍََََع ََْْٕب ََْصبِريَََّفَ ََع َََٕاألَ ُْ ٍْفَ ََٔ ََدهِ

ٍَََِعبِيرََِنِبًَُِ يَ َْب ْٕ ٌَََنَ َكب اََشَٓدََََٔ َأَْخبََرََُِبَْدر  ٌَََّ ََعهٍََّْللاََُصهَّىَللاَََِرُسٕلَََأَ

سهَّىََ ٍَْدةَََأبَبَبَعثََََٔ ٍَََْعبَ احََِْب ٍََِإِنَىَانجرَّ ٌْ ٌٌَََََََٔتَِٓبَبِِجزٌَََْبِتًَاْنبَْذَر َلَََُرُسََٕكب

ََِّللاَََُصهَّىَللاَِ ٍْ َسهَّىََََعهَ ََََٕٔ ٍََِاْنبَْذرَََْدمَََأََََصبنَخَََُْ ِٓىََْيَّرَََأٌََََََْٔ ٍْ ٍَََاْنَعبءََََعهَ َْب

ًَََّانذْضرََ ََْٕفَْقِدوَََِي ٍَْدةَََأَبُ بلَ َُعبَ ًَ ٍََْبِ ٍََِِي ٌْ َعتََْانبَْذَر ًِ ََْصبرََُفََس َاألَ ًََْبُقُُدٔوََِ َأبِ

ٍَْدةََ ََِّللاَََُصهَّىَللاَََِرُسٕلََُفَتَبَسَّىَََنَََُُّضٕاَفَتََعرَََُّعبَ ٍْ َسهَّىََََعهَ ٍََََٔ ٍْ َاَظُُُُّكىَََْراُْىََِْد

ْعتُىََْقَدَْ ًِ ٌََََّس ٍَْدةَََأَبَبَأَ ءَ ََجبءَََقَدََُْعبَ ًْ َفَأُْبِشُرٔاَقَبلَََللاََِلٌََََبَرُسَٕأَجمََْقَبنُٕاَبَِش

هُٕا أَيَّ للاٌَََُِسُرُكىَََْيبََٔ َٕ بَفَ ًَ ٍُْكىََْأْخَشىَانفَْقرَََنِ ٍَََْعهَ ْنِك ٍُْكىََْأََخشََََٔ ٌَََْعهَ َأَ َتُْبَسطَََ

ٍُْكىَْ ٌٍَْبََعهَ بَاندُّ ًَ ٍَََْعهَىَبُِسطَتَََْك ٌََََي ََْٕفَتََُبَقَْبهَُكىَََْكب َْبَتَُبََََكًبََْبَفَُس ْٕ َفَُس

ْٓهَِكُكىَْ تُ بََٔ ًَ  َْْهَكتُٓىَََْك
Artinya: “Telah bercerita kepada kami Abu At Yuman telah mengabarkan kepada 

kami Syu‟aib Az Zuhriy berkata telah berceritan kepadaku „Urwah bin 

Az Zubair dari Al Miswar bin Makhramah, dia mengabarkan 

kepadanya bahwa „Amru bin „auf Al Anshariy, dia adalah cucu dari 

Bani „Amir bin Lu‟ay yang turut serta dalam perang Badar, 

mengabarka kepadanya bahwa Rasulullah mengutus Abu „Ubaidah bin 

Al Jarrah ke negeri Bahrain untuk mengambil jizyah. Sebelumnya 

rasulullh telah membuat perjanjian dengan penduduk Bahrain dan 

menjadikan Al „Alaa‟bin Al Hadlramiy sebagai pimpinan mereka. 

Maka Abu „Ubaidah datang dengan membawa harta dari negeri 

Bahrain. Kedatangan Abu „Ubaidah ini didengar oleh kaum Anshar 

bertepatan dengan shalat Shubuh bersama Rasulullah. Setalah Shalat 

selesai, Beliau segera pergi namun mereka berkerumunan 

menghampiri Beliau. Maka Rasulullah tersenyum ketika melihat 

mereka seraya berkata: “Aku kira kalian telah mendengar bahwa Abu 

„Ubaidah telah tiba dengan membawa sesuau”. Mereka berkata: 

“Benar sekali wahai Rasulullah”. Maka Beliau bersabda: 

“Bergembiralah dan bercita-citalah dengan apa yang dapat membuat 

kalian berbahagia. Sungguha demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku 

khawatirkan dari kalian. Akan tetati yang aku khawatirkan atas kalian 

adalah bila kalian telah dibukakan (harta) dunia sebagaimana telah 

dibukakan kepada orang-orang sebelum kalian lalu kalian berlomba-

lomba untuk memperebutkannya sebagai mana mereka berlomba-

lomba memperebutkannya sehingga harta dunia itu mmebinasakan 

kalian sebagaimana telah membinasakan mereka”. (HR.Bukhari) 
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Dalam negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk 

mencapai tujuan syariah yang dijelaskan Imam Al-Ghazali termasuk 

meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, 

intelektual, kekayaan, dan kepemilikan. Pada masa kenabian dan kekhalifahan 

sebelumnya, kaum muslimin cukup berpengalam dalam menerapkan beberapa 

instrumen sebagai kebijakan fiskal, yang diselenggarakan kepada lembaga 

baitulmal (national treasury). Dari berbagai macam instrumen pajak diterapkan 

atas individu  (jizyah dan pajak khusus muslim), tanah kharaj, dan ushur (cukai) 

atas barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum 

muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi 

masyarakat. Pada saat perekonomian sedang krisis, yang membawa dampak 

terhadap keuangan negara karena sumber-sumber peenrimaan terutama pajak 

merosot seiring dengan merosotnya aktivitas ekonomi, maka kewajiban-

kewajiban tersebut beralih kepada kaum muslimin. Semisal krisis ekonomi yang 

menyebabkan warga negara jatuh miskin otomatis mereka tidak dikenai beban 

pajak baik jizyah maupun pajak atas orang islam, sebaliknya mereka akan 

disantuni negara dengan biaya yang diambil dari orang-orang muslim yang kaya 

(Huda & Idris, 2009). 
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2.3 Tabel Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 
Variabel 

Metode 

Analisis 

Hasil 

Penelilitian 

1. Andreani 

Caroline 

Barus, Kiki 

Setiawati 

2015 

Pengaruh 

Asimetri 

Informasi, 

Mekanisme 

Corporate 

Governance, 

dan Beban 

Pajak 

Tangguhan 

terhadap 

Manajemen 

Laba. 

Variabel X: 

Asimetri 

Informasi, 

Kepemilikan 

Institutional, 

Proporsi 

Dewan 

Komisaris 

Independen, 

Beban Pajak 

tangguhan. 

 

Variabel Y: 

Manajemen 

Laba 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Asimetri 

informasi tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

laba. 

2. Husna 

Khalida, 

M.Irfan 

Tarmizi 

2015 

Deffered Tax 

Expanse, 

Profitability, 

Discretionary 

Accruals dan 

Manajemen 

Laba. 

 

Variabel X: 

Deffered Tax 

Expanse, 

Profitability, 

Discretionary 

Accruals. 

 

Variabel Y: 

Manajemen 

Laba 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Profitability 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

laba. 

3. Budi 

Setyawan, 

Harnovinsah 

2015 

Pengaruh 

Beban Pajak 

Tangguhan, 

Profitabilitas, 

dan 

Perencanaan 

Pajak 

Terhadap 

Manajemen 

Laba. 

Variabel X: 

Beban Pajak 

Tangguhan, 

Profitabilitas, 

Perencanaan 

Pajak. 

 

Variabel Y: 

Manajemen 

Laba. 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Beban pajak 

tangguhan 

tidak memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

laba 

 

Perencanaan 

pajak 

berpengaruh 

tidak 

signifikan 



  

 

35 

No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 
Variabel 

Metode 

Analisis 

Hasil 

Penelilitian 

terhadap 

manajemen 

laba.  

4. Ratna Eka 

Puji Astutik, 

Titik 

Mildawati 

2016 

Pengaruh 

Perencanaan 

Pajak dan 

Beban Pajak 

Tangguhan 

Terhadap 

Manjemen 

Laba. 

Variabel X: 

Perencanaan 

Pajak dan 

Beban Pajak 

Tangguhan. 

 

Variabel Y: 

Manajemen 

Laba. 

 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Beban pajak 

tangguhan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

laba. 

5. A.A Gede 

Raka Plasa 

Negara, 

I.D.G 

Dharma 

Suputra 

2017 

Pengaruh 

Perencanaan 

Pajak dan 

Beban Pajak 

Tangguhan 

Terhadap 

Manajemen 

Laba. 

Variabel X: 

Perencanaan 

Pajak dan 

Beban Pajak 

Tangguhan. 

 

Variabel Y: 

Manajemen 

Laba. 

Regresi 

Logistik 

Beban pajak 

tangguhan 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

probabilitas 

perusahaan 

melakukan 

manajemen 

laba. 

 

Perencanaan 

pajak 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

manajemen 

laba 

6. Felicia 

Amanda, 

Meiriska 

Febrianti 

2015 

Analisis 

Pengaruh 

Beban Pajak 

Kini, Beban 

Pajak 

Tangguhan, 

dan Basis 

Akrual 

Terhadap 

Manajemen 

Laba. 

Variabel X: 

Beban Pajak 

Kini (BPK), 

Beban Pajak 

Tangguhan 

(BPT), Basis 

Akrual (BA). 

Regresi 

Logistik  

Beban pajak 

tangguhan 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen 

laba. 

 

7. 

Ivana 

Triyani, 

Pengaruh 

Asimetri 

Variabel X: 

Asimetri 

Regresi 

linier 

Asimetri 

informasi 
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No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 
Variabel 

Metode 

Analisis 

Hasil 

Penelilitian 

Haryetti, 

Akhmad 

Fauzan 

Fathoni 

2014 

Informasi, 

Ukuran 

Perusahaan, 

dan 

Profitabilitas 

Terhadap 

Manajemen 

Laba  

Informasi, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Dan 

Profitabilitas. 

 

Variabel Y: 

Manajemen 

Laba 

Berganda  berpengaruh 

negatif dan 

tidak 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

laba. 

8. Anastasia 

Wenny 

Manggau  

2016 

Pengaruh 

Asimetri 

Informasi dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Manajemen 

Laba pada 

Perusahaan 

Pertambangan 

yang terdaftar 

di BEI 

Variabel X: 

Asimetri 

Informasi, 

Ukuran 

Perusahaan 

 

Variabel Y: 

Manajemen 

Laba 

Regresi 

linier 

Berganda 

Asimetri 

Informasi 

Berpengaruh 

Positif 

Terhadap 

Manajemen 

Laba 

Sumber: berbagai jurnal yang publikasikan. 

2.4 Kajian Teori dan Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Hubungan Perencanaan Pajak Dengan Manajemen Laba 

Hubungan antara perencanaan pajak dengan manajemen laba secara 

konseptual dapat dijelaskan dengan teori keagenan dan teori akuntansi 

positif yang telah dibahas dalam teori manajemen laba. Dalam Teori 

keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi 

dalam hubungan keagenan (Darmawati, dkk, 2004) dalam (Endriati et al., 

2016) yakni :  

1) Masalah keagenan yang timbul pada saat keinginan atau tujuan dari 

principal dan agent berlawanan dan merupakan hal yang sulit bagi 
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principal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar 

dilakukan oleh agent. 

2) Masalah pembagian resiko yang timbul pada saat principal dan agent 

memiliki sikap yang berbeda terhadap resiko. 

Sedangkan menurut teori akuntansi positif Perilaku manajemen laba 

dapat dijelaskan melalui hipotesis ketiga yakni The Politycal Cost 

Hypothesis (Scott, 2003). Dikatakan bahwa perusahaan yang berhadapan 

dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba 

dengan tujuan meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. 

Dalam biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh 

perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, salah satunya adalah beban 

pajak. Perusahaan akan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, 

dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal dan juga untuk 

memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak 

investor melalui penjualan saham perusahaan (Endriati et al., 2016). 

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, 2003) dalam (Fitriany, 2016) 
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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 : 

H0 : Tidak terdapat pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen 

laba. 

H1 : Terdapat pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba. 

2.4.2 Hubungan Beban Pajak Tanggguhan Dengan Manajemen Laba 

Pajak tangguhan dapat dipahami sebagai akibat dari perbedaan 

temporer yang boleh dikurangkan dengan sisa kerugian perusahaan (PSAK 

46). Dalam kaitannya dengan manajemen laba, perusahaan memiliki 

kecenderungan untuk mengurangi laba yang dilaporkan dalam rangka 

penundaan pajak. Beban pajak tanguhan adalah salah satu pendekatan yang 

dapat digunakan untuk mendeteksi adanya praktik manajemen laba yang 

dilakukan oleh manajemen perusahaan. Perbedaan yang timbul antara 

akuntansi pajak (laba fiskal) dan komersial dapat menyediakan informasi 

tambahan bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kualitas current 

earnings (Philips, 2003) dalam (Negara & Suputra, 2017). Alasannya 

karena peraturan perpajakan lebih membatasi keleluasaan penggunaan 

diskresi dalam menghitung penghasilan kena pajak, itulah sebabnya selisih 

laba komersial dan laba fiskal (book-tax gap) dapat menginformasikan 

tentang diskresi manajemen dalam proses akrual (Halim, 2005) dalam 

(Negara & Suputra, 2017). 
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Menurut Phillips et al., (2003) dalam (Negara & Suputra, 2017) 

semakin besar perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi 

menunjukkan semakin besarnya diskresi manajemen. Besarnya diskresi 

manajemen tersebut akan terefleksikan dalam beban pajak tangguhan dan 

mampu digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba pada 

perusahaan. Penjelasan lain yang dapat mendukung pernyataan bahwa 

beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk mendeteksi praktik 

manajemen laba yaitu dengan cara melihat hasil koreksi fiskal berupa 

koreksi negatif. Koreksi negatif adalah kondisi di mana pendapatan menurut 

akuntansi fiskal. lebih kecil daripada akuntansi komersial dan pengeluaran 

menurut akuntansi fiskal lebih besar daripada akuntansi komersial. Hal 

inilah yang menyebabkan terjadi kenaikan kewajiban pajak tangguhan pada 

pos neraca periode berjalan dan periode berikutnya diakui oleh perusahaan 

sebagai beban pajak tangguhan pada laporan laba rugi. Philips, Pincus & 

Rego (2003) dalam (Setyawan & Harnovinsah, 2014) menganalisis 

penggunaan beban pajak tangguhan dalam mengidentifikasi manajemen 

laba yang dilakukan untuk mencapai tiga tujuan laba dimana hasilnya juga 

terbukti beban pajak tangguhan dapat mendeteksi manajemen laba.  

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Watt dan 

Zimmerman dalam (Astutik & Mildawati, 2016) bahwa alasan penghematan 

atau penundaan pajak (pajak tangguhan) melalui kecenderungan 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 
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manajemen laba sebagai motivasi penghematan pajak. 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. Perpajakan dapat menjadi motivasi bagi 

manajer untuk melakukan manajemen laba, yaitu dengan cara memperkecil 

taxable income dalam rangka mengurangi pajak adalah dengan 

menggunakan metode akuntansi dalam perhitungan nilai persediaan, 

depresiasi dan cadangan-cadangan yang diperbolehkan (Scott, 2003: 361) 

dalam (Astutik & Mildawati, 2016) 

Namun Widyaningsih dan Purnamawati (2012) yang juga meneliti 

penggunaan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba menemukan 

bukti bahwa beban pajak tangguhan tidak dapat mendeteksi manajemen 

laba. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0: Tidak terdapat pengaruh beban pajak tangguhan terhadap 

manajemen laba. 

H2:  Terdapat pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen 

laba. 

2.4.3 Hubungan Profitabilitas dengan Manajemen Laba 

Profitabilitas adalah suatu ukuran dalam mendeteksi perolehan laba 

(keuntungan) dan digunakan sebagai kriteria dari penilaian hasil dari 

aktivitas perusahaan. Profitabilitas menjadi salah satu faktor atau motif 

perilaku oportunisik manajer terhadap praktik manajemen laba yaitu 
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political cost hypothesis (Carla & Bathala, 1997).  Perusahaan yang 

memiliki profitabilitas yang tinggi memiliki kecenderungan dalam 

melakukan praktik manajemen laba karena diharapkannya kompensasi atau 

bonus bagi pihak manajemen. Akan tetapi, perusahaan yang melaporkan 

kerugian, laba dijadikan sebagai media dalam hal kewajiban perpajakan Ilya 

(2006) dan Igan (2007) dalam (Setyawan & Harnovinsah, 2014). 

Dalam mengukur tingkat profitabilitas dengan perhitungan Return 

on Assets (ROA), perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dan 

berskala besar diharapkan regulator dalam memenuhi kewajiban-kewajiban 

atas peraturan-peraturan yang berlaku, misalnya kewajiban perpajakan, 

tanggung jawab sosial, dan lainnya. Hasil Penelitian Widyaningsih dan 

Purnamawati (2012) yang mengukur profitabilitas menggunakan proxi ROA 

membuktikan pengaruh yang signifikan dalam mendeteksi manajemen laba. 

Oleh karena itu, hipotesis kedua ini adalah sebagai berikut: 

H0: Tidak terdapat pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba. 

H3 : Terdapat pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba. 

2.4.4 Hubungan Asimetri Informasi Dengan Manajemen Laba 

Asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana manajer (agent) 

mempunyai informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dan prospek 

perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan dengan pemegang 

saham (principal) dengan stakeholder lainnya. Keberadaan asimetri 

informasi dianggap sebagai penyebab manajemen laba. Hal ini karena 

manajer (agent) lebih mengetahui informasi mengenai perusahaan dan 
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laporan keuangan perusahaan sehingga manajer lebih leluasa untuk 

melakukan praktik manajemen laba dan mempengaruhi laporan keuangan 

perusahaan untuk menaikkan atau menurunkan laba perusahaan untuk 

keuntungan diri sendiri. Dalam hasil penelitiannya bahwa terdapat 

hubungan yang sistematis antara asimetri informasi dan tingkat manajemen 

laba. Fleksibilitas manajemen untuk memenejemeni laba dapat dikurangi 

dengan menyediakan informasi yang lebih berkualitas bagi pihak luar. 

Kualitas laporan keuangan akan mencerminkan tingkat manajemen laba 

Richarson (1998) dalam (Putri et al., 2014). Restuwulan dan Ni Ketut 

muliati (2011)  dalam (Dhaneswari & Retnaningtyas Widuri, 2013) 

menjelaskan bahwa ada hubungan positif antara asimetri informasi dengan 

manajemen laba baik pada perusahaan manufaktur ataupun perusahaan 

perbankan. Keberadaan asimetri informasi dianggap sebagai penyebab 

manajemen laba. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2014) 

menyatakan variabel asimetri informasi berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap manajemen laba. Hasil penelitian yang dilakukan (Barus & 

Setiawati, 2015) menyatakan variabel asimetri informasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini menandakan bahwa asimetri 

informasi bukanlah merupakan faktor yang sangat dipertimbangkan dalam 

tindakan manajemen laba yang dilakukan pihak manajemen perusahaan. Hal 

ini dikarenakan selain pertumbuhan perusahaan yang baik, juga adanya 

kemungkinan kesalahan pada pelaporan keuangan terdahulu yang tidak 
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sesuai dengan kaidah kualitatif. Hasil ini tidak konsisten dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Muliati (2011) yang menyatakan bahwa 

asimetri informasi berpengaruh positif terhadap manajemen laba, sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan (Anastasia Wenny Manggau, 2016) 

bahwa asimetri informasi berpengaruh secara positif signifikan terhadap 

manajemen laba.  

  Menurut (Dhaneswari & Retnaningtyas Widuri, 2013) adanya 

asimetri informasi akan mendorong manajer untuk menyajikan informasi 

yang tidak sebenarnya, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan 

pengukuran kinerja manajer. Teori keagenan mengimplikasikan adanya 

asimetri informasi antara manajer untuk melakukan manajemen laba yang 

bertujuan untuk bertindak opportunistic yaitu memaksimalkan keuntungan 

pribadi. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0: Tidak terdapat pengaruh asimetri informasi terhadap majamen laba. 

H4: Terdapat pengaruh asimetri informasi terhadap majamen laba. 

2.4.5 Hubungan Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, 

Profitabilitas, dan Asimetri Informasi Terhadap Manajemen 

Laba 

Perencanaan Pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak 

dimana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap 

peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan 

penghematan pajak yang akan dilakukan dan merupakan langkah awal 
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dalam manajemen pajak.  (Astutik & Mildawati, 2016). 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). 

Selisih negatif antara laba auntansi dan laba fiskal mengakibatkan 

terjadinya koreksi negaif yang menimbulkan terjadinya beban pajak 

tangguhan (Djamaludin, 2008:58) dalam (Sulastri, 2015). Perbedaan laba 

akuntansi dan laba fiskal meiliki hubungan positif dengan insentif pelaporan 

keuangan seperti financial distress dan pemberian bonus. 

The Bonus Plan Hypothesisa menyatakan perusahaan yang memiliki 

rencana pemberian bonus, manajer akan cenderung menggunakan metode-

metode akuntansi yang dapat mempermainkan besar kecilnya angka-angka 

akuntansi dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan supaya manajer dapat 

memperoleh bonus yang maksimal setiap tahun, karena keberhasilan kinerja 

manajer diukur dengan besarnya tingkat laba yang dapat diperoleh 

perusahaan Profitabilatas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan 

para investor atas investasi yang dilakukan.  Kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan 

dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang 

rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi 

perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas 

efektivitas pengelolaan badan tersebut. 
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Keberadaan asimetri informasi dianggap sebagai penyebab 

manajemen laba. Dalam hasil penelitiannya bahwa terdapat hubungan yang 

sistematis antara asimetri informasi dan tingkat manajemen laba.  

Manajemen yang ingin menunjukkan kinerja yang baik dapat termotivasi 

untuk memodifikasi laporan keuangan agar menghasilkan laba seperti yang 

diinginkan oleh pemilik.Asimetri informasi antara manajemen dan pemilik 

dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan 

manajemen laba (Barus & Setiawati, 2015) 

H0:  Perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, profitabilitas dan 

asimetri informasi  tidak berpengaruh secara simultan terhadap 

manajemen laba. 

H5
 
:  Perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, profitabilitas dan 

asimetri informasi berpengaruh secara simultan terhadap 

manajemen laba. 

 

2.5 Kerangka Berfikir 

Dalam penelitian ini variabel independen meliputi perencanaan pajak, beban 

pajak tangguhan, profitabilitas, dan asimetri informasi, variabel dependen yaitu 

manajemen laba. Beban pajak tangguhan, profitabilitas, dan asimetri informasi 

digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh antara variabel independen dan 

dependen dalam melaporkan penurunan laba dan menghindari melaporkan 

kerugian. Keterkairkan variabel tersebut akan dinyatakan dalam kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Variabel Independen      Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Keterangan :  
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 = Pengaruh secara simultan 

 

Beban Pajak Tangguhan (X2) 

 

Profitabilitas (X3) 

Asimetri Informasi (X4) 

Manajemen Laba 

(Y) 

Perencanaan pajak (X1)  

\ 


