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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam suatu perusahaan laporan keuangan berfungsi untuk 

memberikan informasi mengenai gambaran kinerja ekonomi dan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang berkaitan dengan informasi laba didalam 

perusahan pada suatu periode tertentu.Informasi laba berperan penting 

khususnya bagi pihak internal dan eksternal. Laporan keuangan merupakan 

pertanggungjawaban kepada investor yang telah berinvestasi sehingga 

informasi tersebut akan dijadikan dasar untuk  pengambilan keputusan dalam 

melakukan investasi, sehingga laporan keuangan didalam perusahaan harus 

relevan dan reabilitas agar informasi yang disajikan  perusahaan tidak 

menyesatkan para pemakai laporan. Keadaan sebenarnya dapat dilihat laporan 

keuangan yang dipublikasikan sering tidak sesuai dengan laporan keuangan 

yang sebenarnya. 

Dalam teori agensi dikenal dua kepentingan yaitu pihak agent dan 

principal.Pihak agen merupakan pihak internal yang termotivasi 

meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan kompensasi sedangkan 

pihak principal merupakan pihak eksternal yang termotivasi meningkatkan 

kesejahteraannya melalui pembagian dividen atau meningkatkan harga 

sahamnya.Antara pihak internal dan pihak eksternal perusahaan memiliki 

kepentingan berbeda yang akan menimbulkan konflik antara kedua pihak 

tersebut, sehingga manajemen atau agen dituntut memiliki kinerja yang baik 
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dalam mempengaruhi perusahaan untuk dapat bersaing melalui manajemen 

laba. 

Menurut Sulistyanto (2008:6) manajemen laba merupakaan tindakan 

manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-

informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui 

stekeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.Tindakan 

manajemen laba dapat dilakukan dengan mempercepat pengakuan pendapatan 

dan menunda pengakuan beban.Tindakan manajemen laba juga merupakaan 

bentuk dari kebebasan dari seorang manajer untuk memilih dan menggunakan 

metode akuntansi dalam menyusun laporan keuangan.Hal ini disebabkan 

karena metode dan prosedur akuntansi yang diakui dan diterima dalam 

prinsip akuntansi yang diterima secara umum (Generally Accepted 

Accounting Principles). 

Salah satu fenomena yang terjadi dalam manajemen laba terjadi pada 

tahun 2014 dimana Bursa Efek Indonesia (BEI) menemukan indikasi 

manajemen laba dalam laporan keuangan PT. Inovsi Infracom (INVS) 

periode september 2014. Ada delapan item dalam laporan keuangan INVS 

yang harus diperbaiki. BEI meminta INVS untuk merevisi nilai aset tetap, 

laba  bersih persaham,laporan segmen usaha, kategori instrument keuangan, 

dan jumlah kewajiban dalam informasi segmen usaha. Selain itu, BEI juga 

menemukan kesalahan manajemen INVS dalam item pembayaran kas kepada  

karyawan dan  penerimaan (pembayaran) bersih utang pihak berelasi  dalam 

laporan arus kas. Pada periode semester pertama 2014pembayaran gaji pada 
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karyawan  Rp1,9 triliun. Namun pada kuartal ketiga angka pembayaran gaji 

pada karyawan turun menjadi Rp59 miliar.Sebelumnya manajemen INVS 

telah merevisi laporan keuangan untuk periode Januari hingga September 

2014. Dalam revisinya tersebut, beberapa nilai pada laporan keuangan 

mengalami perubahan nilai, salah satu contoh adalah nilai aset tetap menjadi 

Rp1,16 triliun setelah revisi dari sebelumnya diakui sebesar Rp1,42 triliun. 

Manajemen juga mengakui laba bersih persaham berdasarkan pada laba 

periode berjalan.Praktik ini menjadikan laba bersih persaham tampak lebih 

besar.Padahal, seharusnya perseroan menggunakan laba periode berjalan yang 

diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Akibatnya pada awal februari 

2015 perdagangan saham perseroan dibekukan di lever Rp. 117 persaham 

oleh bursa efek indonesia. kasus INVS tidak tuntas dalam 2 tahun hingga 

nasip investor terkantung-kantung.  (http:\\www.bareksa.com) 

Perusahaan di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan 

berpedoman pada SAK.Laporan keuangan dihitung berdasarkan prinsip 

akuntansi berterima umum (komersial) dan laporan keuangan berdasarkan 

ketentuan pajak (fiskal).Adanya perbedaan antara perinsip akuntansi dengan 

ketentuan pajak mengharuskan perusahaan menyajikan dua jenis laporan laba 

rugi, yaitu laba rugi komersial dan laba rugi fiskal.Peraturan perpajakan 

mengharuskan perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan 

perbedaan konsep pajak dan konsep akuntansi komersial. Perbedaan tersebut 

menghasilkan dua jenis beda yaitu beda waktu (temporary differencess) dan 

beda tetap (permanent differencess).  
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Perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal dapat 

menginformasikan tentang diskresi manajemen dalam proses akrual. Selisih  

antara laba komersial dan laba fiskal dinamakan koreksi fiskal yang berupa 

koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negtif. Perbedaan temporer laba 

komersial dan laba fiskal menimbulkan beban pajak tangguhan. Pajak 

tangguhan terjadi ketika laba komersial lebih besar dari pada laba fiskal 

akibat perbedaan temporer, sebaliknya bila laba komersial lebih kecil laba 

fiskal maka akan terbentuk aset pajak tangguhan. Menurut Suandy(2011:87) 

perbedaan temporer adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya 

ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan 

perpajakan dan SAK (Standar Akuntansi Keuangan). Perbedaan waktu dapat 

dibagi menjadi perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. 

Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi 

lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan 

untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan 

akuntansi.Perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan 

mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau 

akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan 

menurut ketentuan perpajakan. 

Dari beban pajak tangguhan dapat dilihat apakah perusahaan 

melakukan manajemen laba yaitu dengan melihat dari koreksi negatif dimana 

dapat mengakibatkan penghasilan menurut fiskal lebih kecil dibandingkan 

menurut komersial. Hal inilah yang dapat menimbulkan kewajiban pada pajak 
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tangguhan pada pos neraca berjalan dan pada periode berikutnya diakui oleh 

perusahaan sebagai beban pajak tangguhan dalam laporan keuangan. 

Menurut suandy (2011:97) Pajak kini adalah jumlah pajak yang harus 

dibayarkan oleh wajib pajak.jumlah pajak kini dihitung sendiri oleh wajib 

pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak, 

kemudian dibayarkan sendiri dan dilaporkan dalam surat pemberitahuan 

(SPT) sesuai dengan peraturan undang-undang pajak yang berlaku. 

Penghasilan kena pajak atau laba fiskal diperoleh dari hasil koreksi fiskal 

terhadap laba bersih sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan komersial. 

Beban Pajak Kini merupakan hasil rekonsiliasi laba menurut akuntansi yang 

telah disesuaikan dengan koreksi fiskal yang tergolong dalam komponen beda 

tetap dan beda waktu. Beban pajak penghasilan dalam satu periode terdiri atas 

beban pajak tangguhan dan beban pajak kini.Perbedaan tetap adalah 

perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal 

berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi dikemudian 

hari. Karena didalam laporan komersial dengan perpajakan memiliki 

perbedaan waktu dan perbedaan tetap maka didalam beban pajak kini dapat 

memberi kesempatan kepada manajemenuntuk  melakukan tindakan 

manajemen laba dengan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan beda tetap. 

Beberapa studi empiris telah dilakukan peneliti yang mendasari 

penelitian salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Pungky Lukman 

(2013) dengan judul Kemampuan Beban Pajak Tangguhan dalam 

Memprediksi Manajemen Laba menyatakan bahwa beban pajak tangguhan 
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memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian yang 

dilakukan oleh Vincent Junery (2016) dengan judul Pengaruh Beban Pajak 

Tangguhan, Beban Pajak Kini dan Kompensasi Manajemen Terhadap 

Manajemen Laba menyatakan bahwa beban pajak tangguhan dan beban pajak 

kini berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sedangkan kompensasi 

manajemen tidak berpengaruh  signifikan terhadap manajemen laba, dan 

penelitian yang dilakukan Felica dan Meiriska (2015) dengan judul Analisis 

Pengaruh Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tangguhan, dan Basis Akrual 

terhadap Manajemen Laba  menyatakan bahwa beban pajak kini, beban pajak 

tangguhan dan aset tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba sedangkan basis akrual tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen 

laba, dan penelitian yang dilakukan Taufik Budiman (2014) dengan judul 

Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Akrual Terhadap Indikasi adanya 

Praktik Manajemen Laba menyatakan bahwa beban pajak tangguhan dan 

Akrual memiliki pengaruh signifikan positif terhadap indikasi adanya praktik 

manajemen Laba. 

Berdasarkan fenomena yang telah terjadi dan adanya hasil yang 

bervariasi dari penelitian sebelumnya peneliti termotivasi untuk meneliti 

dalam penelitian ini, dimana penelitian ini merupakaan pengembangan dari 

penelitian yang dilakukan oleh Taufik Budiman (2014) adapun perbedaanya : 

(1)Periode tahun penelitian berbeda yaitu tahun 2012-2016.(2)Menambah  

variabel Beban pajak Kini dalam penelitian ini karena beban pajak 

penghasilan terdiri atas beban pajak tangguhan dan beban pajak kini, 
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sehingga dengan menambah variabel beban pajak kini maka akan 

memperlengkap informasi pajak penghasilan. (3) Populasi penelitian Taufik 

Budiman (2014) menggunakan perusahaan manufaktur sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan perusahaan LQ 45 karena perusahaan yang 

melakukan manajemen laba cenderung menaikan laba laporan keuangannya 

agar laba yang dihasilkan dalam perusahaan tersebut terlihat baik, dan peneliti 

ingin melihat seberapa besar perusahaan LQ 45 melakukan manajemen laba 

dengan menggunakan celah beban pajak tangguhan, beban pajak kini dan 

akrual. Berdasar latar belakang yang telah diuraikan  maka penulis 

mengangkat judul “Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Beban Pajak 

Kinidan Akrual dalam Mendeteksi Manajemen Laba pada Perusahaan 

LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah yang 

diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba 

pada perusahaan LQ 45? 

2. Bagaimana beban pajak kini  berpengaruh terhadap manjemen laba pada 

perusahaan LQ 45? 

3. Bagaimana akrual berpengaruh terhadap manjemen laba pada perusahaan 

LQ 45? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh beban pajak tangguhan dalam melakukan 

Manajemen Laba pada perusahaan LQ 45. 

2. Untuk menguji pengaruh beban pajak kini dalam melakukan Manajemen 

Laba pada perusahaan LQ 45. 

3. Untuk menguji pengaruh akrual dalam melakukan Manajemen Laba pada 

perusahaan LQ 45. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagaiberikut: 

1. Bagi akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan literature 

untuk penelitian mengenai manajemen labayang menggunakan     

informasi fiskal perusahaan. 

2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu wacana 

kepada perusahaan mengenai manajemen laba yang mungkin dilakukan, 

dimana praktik tersebut tidak dilakukan karena tidak akan memberikan 

dampak keuntungan jangka panjang bagi perusahaan tersebut. 

3. Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran 

mengenai tindakan melakukan manajemen laba pada perusahaan yang 
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sudah go public sehingga dapat membuat suatu peraturan yang baru dan 

membantu dalam pembuatan keputusan. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Dalam sistem penulisan ini penulis akan memberikan garis besar serta 

gambaran umum mengenai isi dari laporan penelitian yang dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Dalam bab membahas latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Marupakan bab landasan teori yang berisikan teori-teori yang 

berhubungan dengan penelitian tentang teori agensi, teori 

kegunaan keputusan, manajemen laba, beban pajak tangguhan, 

beban pajak kini dan akrual, pajak menurut pandangan Islam, 

kerangka pemikiran serta pengembangan hipotesis mengenai 

masalah yang diteliti. 

BAB III METODE PENELITIAN  

  Membahas metode penelitian yang mencakup penentuan 

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, defenisi variabel 

operasional, analisis data. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

dari data yang telah diperoleh. 

BAB V PENUTUP 

  Bab ini berisi kesimpulan dan hasil pengelolahan data yang 

ditemukan selama penelitian dan sekaligus memberi saran 

sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian. 

 


