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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Laba merupakan ukuran paling sederhana untuk menilai kinerja sebuah 

perusahaan. Informasi tentang laba (earnings) mempunyai peran sangat penting 

bagi pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan. Dalam menganalisis 

laporan keuangan baik bagi pihak internal maupun eksternal, laba sering 

digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan seperti pemberian 

kompensasi dan pembagian bonus kepada manajer, ukuran prestasi kinerja 

manajemen dan dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Oleh karena itu, 

kualitas laba menjadi pusat perhatian bagi investor, kreditor, pembuat kebijakan 

akuntansi, dan pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. 

Disamping itu, tujuan yang ingin dicapai manajemen adalah mendapatkan 

laba yang tinggi. Laba yang tinggi 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) dalam mengestimasi kekuatan laba (earnings power) 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. 

Di era seperti sekarang ini, perusahaan dihadapkan dengan persaingan 

yang keras untuk dapat eksis dalam pasar global, khususnya untuk industri 
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manufaktur di Indonesia. Dalam rangka untuk kuat bersaing, perusahaan dituntut 

untuk memiliki keunggulan kompetitif dari perusahaan lainnya. Perusahaan tidak 

hanya dituntut untuk menghasilkan produk yang bermutu bagi konsumen, tetapi 

juga mampu mengelola keuangannya dengan baik, artinya kebijakan pengelolaan 

keuangan harus dapat menjamin keberlangsungan usaha perusahaan dan hal 

tersebut ditunjukkan dengan besarnya laba yang dicapai suatu perusahaan. Situasi 

inilah yang biasanya mendorong manajer untuk melakukan perilaku menyimpang 

dalam menyajikan dan melaporkan informasi laba tersebut yang dikenal dengan 

praktik manajemen laba (earnings management) (Endriati dkk, 2015). 

Manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan pihak manajemen 

untuk melakukan intervensi dalam penyusunan laporan keuangan dengan tujuan 

untuk menguntungkan dirinya sendiri, yaitu pihak perusahaan yang terkait. 

Manajemen laba dapat dilakukan melalui praktik perataan laba (income 

smoothing), taking a bath, dan income maximization (Scoot, 2000). Konsep 

mengenai manajemen laba dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan 

teori keagenan (agency theory). Teori tersebut menyatakan bahwa praktik 

manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak yang 

berkepentingan (principal) dengan manajemen sebagai pihak yang menjalankan 

kepentingan (agent). Konflik ini muncul pada saat setiap pihak berusaha untuk 

mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkannya (Aditama dan Purwaningsih, 

2014). 

Upaya perusahaan untuk merekayasa informasi melalui praktik 

manajemen laba telah menjadi faktor utama yang menyebabkan laporan keuangan 
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tidak lagi mencerminkan nilai fundamental suatu perusahaan. Perekayasaan 

laporan keuangan telah menjadi isu sentral sebagai sumber penyalahgunaan 

informasi yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Itulah 

sebabnya informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi 

perusahaan yang sebenarnya. Kondisi kondisi ini dikenal sebagai asimetri 

informasi (information asymmetric) yakni kondisi dimana ada ketidakseimbangan 

perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan 

pemegang saham dan stakeholders (Hairu, 2009:1, dalam Endriati dkk : 2015). 

Pemerintah dalam tindakannya mengurangi praktek manajemen laba yang 

dilakukan perusahaan terkait pemungutan pajak, pemerintah mengeluarkan Aturan 

Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 dan 

di pertegas dengan peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008 

pemerintah telah merevisi beberapa undang-undang perpajakan. Salah satunya 

adalah merevisi undang-undang pajak penghasilan. Alasan pemerintah merevisi 

undang-undang perpajakan adalah untuk mengurangi praktek manajemen laba 

yang dilakukan oleh perusahaan. UU PPh No. 36 Tahun 2008 telah terjadi 

perubahan tarif pajak badan yang semula menganut sistem tarif pajak berlapis 

(10%, 15%, dan 30%) menjadi tarif tunggal yaitu sebesar 28% yang mulai berlaku 

efektif pada 1 Januari 2009 dan tarif 25% yang mulai berlaku efektif pada 1 

Januari 2010 (Dwipayanti, 2013, dalam Santana dan Wirakusuma:2016). 

Fenomena adanya praktik manajemen laba pernah terjadi di pasar modal 

Indonesia, khususnya pada emiten manufaktur sektor industri barang konsumsi di 

Bursa Efek Indonesia. Contoh kasus terjadi pada PT Indofarma Tbk. Berdasarkan 
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hasil pemeriksaan Bapepam terhadap PT Indofarma Tbk. (Badan Pengawas Pasar 

Modal, 2004), ditemukan bukti bahwa nilai barang dalam proses diniliai lebih 

tinggi dari nilai yang seharusnya dalam penyajian nilai persediaan barang dalam 

proses pada tahun buku 2001 sebesar  Rp28,87 miliar. Akibatnya penyajian terlalu 

tinggi (overstated) persediaan sebesar Rp28,87 miliar, harga pokok penjualan 

disajikan terlalu rendah (understated) sebesar Rp28,8 miliar dan laba bersih 

disajikan terlalu tinggi (overstated) dengan nilai yang sama (detikFinance). 

Fenomena ini jelas menunjukkan dapat terjadinya manajemen laba dalam sebuah 

perusahaan untuk menguntungkan pihak tertentu. 

Kasus manipulasi keuangan yang muncul karena perusahaan melakukan 

earning manajemen. 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). 

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 dan 

Purwaningsih, 2014). 
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Penelitian tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba 

sudah pernah dilakukan oleh Santana dan Wirakusuma (2016) menunjukkan 

bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil 

tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditama dan 

Purwaningsih (2014) bahwa perencanaan pajak tidak mempunyai pengaruh positif 

terhadap manajemen laba. 

Selain perencanaan pajak yang diduga mempengaruhi manajemen laba, 

beban pajak tangguhan juga dapat mempengaruhi manajemen laba. Hal ini sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh Watt dan Zimmerman 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 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 (Astutik 

dan Mildawati, 2016). 

Penelitian tentang pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen 

laba sudah pernah dilakukan oleh Hakim dan Praptoyo (2015) yang menunjukkan 

bahwa  beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Hasil penelitian Astutik dan Mildawati (2016) juga menunjukkan bahwa beban 

pajak tangguhan mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap manajemen 
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laba. Sementara hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Amanda dan 

Febrianti (2015) beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. 

Komponen lain yang dapat dijadikan penilaian kinerja perusahaan oleh 

pihak eksternal adalah leverage. Rasio leverage merupakan rasio yang mengukur 

seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh kewajiban atau pihak luar dengan 

kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh ekuitas (Harahap, 2009). 

Leverage menunjukkan proporsi penggunaan utang untuk membiayai 

investasinya. Semakin besar utang perusahaan maka semakin besar risiko yang 

dihadapi perusahaan sehingga akibatnya kondisi tersebut mendorong manajemen 

perusahaan untuk melakukan praktik income smoothing (Tampubolon, 2005 

dalam Purnama : 2017). 

Pengaruh leverage terhadap manajemen laba telah diteliti oleh Wijaya dan 

Christiawan (2014) dan Purnama (2017). Penelitian Wijaya dan Christiawan 

(2014) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap manajemen 

laba sedangkan penelitian Purnama (2017) menunjukkan bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Selain perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan leverage, indikasi 

adanya manajemen laba dapat dikaitkan dengan ukuran perusahaan. Ukuran 

perusahaan menunjukkan besar kecilnya aset yang dimiliki suatu perusahaan. 

Perusahaan besar cenderung mendapat perhatian lebih dari berbagai pihak seperti 

investor dan pemerintah. Menurut Zimmerman dan Watts (1986), semakin besar 

aset suatu perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan, sehingga 
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perusahaan ini dianggap memiliki kemampuan lebih besar untuk dibebani biaya 

yang lebih tinggi. Untuk itu perusahaan-perusahaan besar akan menghindari 

fluktuasi laba yang terlalu drastis karena kenaikkan laba yang drastis 

menyebabkan pajak dan biaya politik yang dibayar akan semakin besar. Hal ini 

didukung dengan hipotesis biaya politik dalam teori akuntansi positif, dimana 

perusahaan-perusahaan besar yang memiliki biaya politik dan pajak yang dibayar 

tinggi, manajer akan lebih cenderung memilih metode akuntansi untuk 

mengurangi laba yang dilaporkan (Mettawidya, 2015). 

Penelitian terdahulu tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

manajemen laba yang dilakukan oleh Mettawidya (2015) yang menemukan 

adanya pengaruh signifikan dari ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. 

Sedangkan penelitian Purnama (2017) menemukan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi pada saat ini serta 

hasil penelitian yang berbeda maka peneliti akan melanjutkan penelitian dengan 

periode dan sampel yang berbeda dengan judul “PENGARUH 

PERENCANAAN PAJAK, BEBAN PAJAK TANGGUHAN, LEVERAGE 

DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA 

(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR 

INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 

2012-2016)”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba? 

2. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba? 

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap manajemen laba? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba? 

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

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah yang akan diteliti, maka dapat ditentukan 

tujuan penelitian ini atara lain : 

1. Untuk menguji pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba. 

2. Untuk menguji pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen 

laba. 

3. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap manajemen laba. 

4. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. 

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

leverage, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba 
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5.3.1 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan 

Diharapkan dapat dijadikan acuan para praktisi untuk lebih 

berhati-hati kepada para manajernya agar melakukan tindakan 

pengawasan yang lebih ketat dalam menyusun laporan keuangan 

sehingga dapat mempertahankan relevansi nilai akuntansi. 

2. Investor dan Calon Investor 

Diharapkan dapat dijadikan acuan para investor dan calon 

investor serta pelaku pasar lainnya dalam memandang laba perusahaan 

yang diumumkan sebagai tolok ukur untuk pengambilan keputusan 

yang tepat, baik keputusan investasi, kredit, maupun yang lain. 

3. Bagi kalangan akademis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan 

literatur untuk meningkatkan minat dan perkembangan ilmu akuntansi 

di masa mendatang khususnya mengenai fenomena Manajemen Laba. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Penulisan dilakukan secara sistematika dalam tahapan-tahapan, agar 

penulisan mudah dimengerti dan memenuhi persyaratan, seperti satu bab dengan 

bab lain membentuk suatu rangkaian yang saling melengkapi, sedangkan 

sistematika penulisan adalah sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN  

  Dalam bab ini berisi menguraikan tentang  latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan. 



10 
 

 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA  

  Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka penelitian serta hipotesis yang 

dikemukakan penulis. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini menjelaskan variabel penelitian dan definisi 

operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan untuk 

memperoleh hasil penelitian. 

BAB IV  :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek 

penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V  :  PENUTUP  

  Dalam bab ini menjelaskan secara singkat mengenai 

kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan 

serta saran mengenai hasil penelitian.  

 

 


