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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Konsep agency theory menurut Anthony dan Govindarajan 

(2005:269) adalah hubungan atau kontak antara principal (Pemilik) dan agent 

(Manajemen). Teori agensi mengeksplorasi bagaimana kontrak dan insentif 

dapat ditulis untuk memotivasi individu-individu untuk mencapai keselarasan 

tujuan. Teori ini berusaha menggambarkan faktor-faktor utama yang 

sebaiknya dipertimbangkan untuk merancang kontrak insentif. Prinsipal 

mendelegasikan tanggung jawabnya termasuk pendelegasian otoritas 

pengambilan keputusan kepada agen (manajemen) untuk melakukan tugas 

tertentu yang sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama.  

Sulistyanto (2008:29-30) menyatakan bahwa hubungan agensi antara 

pemilik dan pengelola perusahaan seharusnya menghasilkan hubungan 

simbiosis mutualisme yang menguntungkan semua pihak, khususnya apabila 

setiap pihak menjalankan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab. 

Sebagai pihak yang menyerahkan wewenang pengelolaan perusahaan 

mempunyai hak untuk melakukan pengawasan, meminta laporan 

pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan pengelola, menerima hasil 

dan mengganti pengelola jika pengelola tidak menjalankan kewajiban. Selain 

itu, pemilik mempunyai kewajiban untuk memperhatikan dan memberikan 

reward dan bonus secara layak kepada pengelola perusahaan. Sementara, 

sebagai pengelola mempunyai kewajiban untuk mengoperasikan perusahaan 
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secara bertanggungjawab, menerima pengawasan dari pemilik, dan 

melaporkan secara berkala atas apa yang telah dilakukan pengelola dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Pengelola juga memiliki hak untuk menerima 

penghargaan yang layak sesuai dengan kinerja. Bahkan, berhak menerima 

penghargaan lain yang telah dijanjikan pemilik apabila kinerjanya lebih bagus 

dari yang ditargetkan. 

Namun, yang terjadi justru sebaliknya, yaitu munculnya permasalahan 

agensi (agency problem) antara pemilik dan pengelola perusahaan. 

Permasalahan ini muncul karena ada pihak yang lebih mengutamakan 

kepentingan pribadi meskipun merugikan pihak lain. Bahkan dalam 

perkembangannya, permasalahan agensi juga menjadi permasalahan antara 

pengelola dengan pihak lain yang mempunyai hubungan dengan perusahaan, 

yaitu calon investor, kreditur, supplier,  regulator, dan stakeholder lainnya. 

Permasalahan muncul dari keinginan manajer untuk mengoptimalkan 

kesejahteraan pribadi dengan mengelabui pemilik dan stakeholder lain yang 

tidak mempunyai akses dan sumber informasi yang memadai. 

Teori agensi mengasumsikan 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) dipihak lain diasumsikan hanya tertarik pada pengambilan 

keuangan yang diperoleh dari investasi mereka disuatu perusahaan.  
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Menurut Djamaludin (2008 : 56) menyatakan bahwa Teori keagenan 

merupakan praktik manajemen laba dipengaruhi oleh adanya konflik 

kepentingan antara agen dan prinsipal yang timbul ketika setiap pihak 

berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang 

dikehendakinya. 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 

dihasilkan dapat lebih memaksimalkan kepentingannya. Cara yang dapat 

dilakukan agen untuk mempengaruhi angka-angka akuntansi dapat berupa 

manajemen laba dalam laporan keuangan. 

Dalam teori agensi terdapat dua peran yang penting yaitu manajer dan 

pemegang saham didalam perusahaan. Dimana manajer merupakan salah satu 

pengelola didalam perusahaan sedangkan pemegang saham sebagai penyalur 

dana. Sebagai penyalur dana pemegang saham menginginkan laba yang 

dihasilkan perusahaan dapat semaksimal mungkin dan beban yang dikeluarkan 

dapat seminimal mungkin. Bagi perusahaan beban atau biaya yang 

dikeluarkan merupakan hal yang utama diperhatikan didalam perusahaan. 

Salah satunya yaitu pembayaran beban pajak. Beban pajak yang dikeluarkan 

didalam perusahaan dapat menjadi perhatian oleh pemegang saham. Karena 
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semakin besar beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan maka semakin 

kecil pula laba yang dihasilkan oleh perusahaan dan semakin kecil 

pembayaran beban pajak maka semakin besar laba yang dihasilkan. Oleh 

karena itu manajer sebagai pengelola perusahaan melakukan tindakan yang 

dapat mengurangi pembayaran pajak melalui manajemen laba yang dilakukan 

secara legal dan aman karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, 

dimana metode dan dan teknik yang digunakan memanfaatkan kelemahan-

kelemahan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan. Hal ini 

dilakukan oleh manajer agar jumlah pajak yang dibayarkan semakin kecil. 

Dalam hal ini masing-masing pihak baik pihak prinsipal maupun agen 

mendapatkan keuntungan. Dimana pihak prinsipal mendapat keuntungan 

penerimaan deviden yang besar sedangkan bagi pihak agen yaitu manajer 

didalam perusahaan akan mendapatkan kompensasi yang besar. 

 

2.2 Teori Keputusan 

Teori keputusan adalah suatu pendekatan analitik untuk memilih 

alternatif terbaik dari suatu keputusan. Teori keputusan bertujuan untuk 

memberikan alat bagi manajemen dalam rangka proses pengambilan 

keputusan. 

Dalam menjalankan fungsinya, setiap manejer akan dihadapkan pada 

persoalan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan terjadi pada 

berbagai tahap kegiatan operasi, sejak penentuan jenis produksi yang akan 

dibuat, kapasitas produksi, jenis fasilitas operasi, penggunaan sumber daya 



15 

 

operasi, tingkat output sampai keputusan berinvestasi dan mengelola 

keuangan. 

Laporan keuangan seharusnya memberikan informasi yang berguna 

bagi investor dan kreditor untuk membuat keputusan investasi, kredit dan 

keputusan sejenis.Sebagai contoh; laba merupakan bagian dari laporan 

keuangan sehingga laba seharusnya juga digunakan dalam pengambilan 

keputusan kredit. Laba dapat digunakan dalam menilai prospek perusahaan 

misalnya untuk mengetahui performance manajemen, memperkirakan 

earningpower, memprediksi laba yang akan datang atau menilai resiko 

investasi atau pinjaman pada perusahaan. 

 

2.3 Manajemen Laba (Earning Management) 

 Laba merupakan salah satu informasi yang terkandung didalam 

laporan keuangan dan penting bagi pihak internal maupun eksternal 

perusahaan. Walaupun laba bukan satu-satunya informasi yang tersedia, akan 

tetapi laba sering menjadi fokus utama pemakai laporan keuangan sebagai 

dasar pembuatan keputusan. Kecenderungan investor yang memfokuskan 

pada informasi laba sebagai dasar pembuatan keputusan akan dimanfaatkan 

manajer untuk memanipulasi laporan keuangan dengan menggunakan 

fleksibilitas dari kebijakan akuntansi yang ada. Manajer dalam hal ini 

diperbolehkan untuk memilih metode akuntansi selama masih dalam koridor 

General Accepted Accounting Principles atau sesuai dengan SAK yang 

berlaku. Memilih metode akuntansi secara sengaja dipilih oleh manajemen 



16 

 

untuk tujuan tertentu dikenal dengan sebutan manajemen laba (Halim 

dkk.,2005). 

 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 

Menurut Subramanyam dan Wild (2010:131) mendefinisikan 

manajemen laba sebagai intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses 

penentuan laba, biasanya untuk mempengaruhi tujuan pribadi. Tujuan pribadi 

yang ingin dicapai oleh manajemen biasanya adalah dengan adanya 

kompensasi bonus dan penilaian kinerja yang baik oleh para pihak eksternal. 

Menurut Sulistiawan, dkk (2011:31), terdapat beberapa hal yang 

memotivasi individu atau badan usaha melakukan tindakan manajemen laba, 

diantaranya sebagai berikut:  

1. Motivasi Bonus 

Dalam sebuah perjanjian bisnis, pemegang saham akan 

memberikan sejumlah insentif dan bonus sebagai feedback atau evaluasi 

atas kinerja manajemen salah satunya diukur dari terpencapaian laba 

usaha. Pengukuran kinerja berdasarkan laba dan skema bonus tersebut 

memotivasi para manajer untuk melakukan tindakan manajeman 

laba.Perusahaan berusaha memacu dan meningkatkan kinerja karyawan 

(dalam hal ini manajemen) dengan cara menetapkan kebijakan pemberian 

bonus setelah mencapai target yang ditetapkan. Sering kali laba dijadikan 

sebagai indikator dalam menilai prestasi manajemen dengan cara 
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menetapkan tingkat laba yang harus dicapai dalam periode tertentu. Oleh 

karena itu, manajemen berusaha mengatur laba yan dilaporkan agar dapat 

memaksimalkan bonus yang akan diterimanya Scoot (2009:377). 

2. Motivasi kontraktual lainnya 

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 perpajakannya Scoot (2009:377) 

3. Motivasi politik 

Perusahaan besar dan industry strategic akan menjadi perusahaan 

monopoli. Dengan demikian, perusahaan melakukan manajemen laba 

untuk menurunkan visibilitynya dengan cara menggunakan prosedur 

akuntansi untuk menurunkan laba bersih yang dilaporkan.  

4. Pergantian CEO  

Motivasi manajemen laba akan ada disekitar waktu pergantian 

CEO. CEO yang akan diganti melakukan pendekatan strategi dengan 

cara memaksimalkan laba supaya kinerja dinilai baik. 

5. 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 Scoot (2009:377). 
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6. Pemberian Informasi kepada Investor 

Manajemen melakukan manajemen laba agar laporan keuangan 

perusahaan terlihat lebih baik. Hal ini dikarenakan kecenderungan 

investor melihat laporan keuangan dalam menilai suatu perusahaan. Pada 

umumnya investor lebih tertarik pada kinerja keuangan perusahaan 

dimasa datang dan akan menggunakan laba yang dilaporkan pada saat ini 

untuk meninjau kembali kemungkinan apa yang akan terjadi dimasa yang 

akan datang Scott (2009: 377) 

Motivasi dan peluang yang dimiliki oleh manajer membuat 

manajer melakukan praktik manajemen laba pada laporan keuangan 

perusahaan. Namun dalam melakukan praktik manajemen laba, manajer 

harus melakukan dengan cermat agar tidak mudah diketahui oleh pihak 

lain. Setiawati dan Na’im (2009) menyatakan bahwa ada tiga teknik 

manajemen laba yang dapat dilakukan oleh manajemen, antara lain: 

a. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi. Cara 

melakukan laba untuk mempengaruhi laba melalui judgement 

terhadap estimasi akuntansi antara lain entimasi tingkat piutang tak 

tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi, 

aktiva tak terwujud, estimasi biaya garansi dan lain-lain. 

b. Manajemen memiliki kesempatan untuk merubah metode akuntansi 

perusahaan yang sesuai dengan kondisi perusahaan pada periode 

tersebut. Perubahan dalam metode akuntansi harus diungkapkan 

beserta alasannya yang rasional dalam catatan pelaporan keuangan. 
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Contoh : perubahan depresiasi aktiva tetap dari metode depresiasi 

angka tahun ke metode depresiasi garis lurus. 

c. Menggeser periode biaya atau pendapatan. Didalam SAK 

mengharuskan perusahaan menggunakan dasar akrual dalam 

pencatatan laporan keuangan (kecuali laporan arus kas), sehingga 

memberi kesempatan bagi manajemen bagi manajemen untuk 

memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Contohnya 

mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan 

pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat 

atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya. 

Scott (2009) dalam Sulistiawan, dkk. (2011:40) merangkum pola 

umum yang banyak dilakukan dalam praktek manajeman laba: 

a. Taking a Bath (Pembersihan Laba) 

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 sebenarnya. 

b. Income Increasing (Penaikan Pendapatan) 

Manajemen laba dilakukan manajemen pada saat profitabilitas 

perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapatkan 
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perhatian oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kebijakan yang 

diambil bisa berupa pembebanan biaya iklan, biaya riset, dan 

pengembangan. 

c. Income Maximization (memaksimalkan laba) 

Income maximization (memaksimalkan laba) dilakukan supaya 

kinerja perusahaan terlihat baik. Manajemen laba jenis ini biasanya 

terjadi pada perusahaan yang menentukan kompensasi manajemen 

berdasarkan laba yang dihasilkan, perusahaan yang sedang 

menghadapi kesepakatan kontrak hutang atau kredit dan perusahaan 

yang akan melakukan penawaran perdana. 

d. Income Smooting (Perataan Laba)  

Income smooting (Perataan Laba) merupakan bentuk 

manajemen laba yang paling populer dan sering dilakukan karena 

lewat perataan laba manajemen dapat menaikkan dan menurunkan 

laba. Manajemen melakukan perataan laba untuk mengurangi 

fluktuasi laba sehingga perusahaan yang terlihat stabil akan 

menyebabkan investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan. 

Manajemen laba biasanya diteliti dengan cara peneliti 

membentuk hipotesis dimana manajemen laba kemungkinan bisa 

muncul dan menguji kemungkinan tersebut dengan metode yang tepat. 

Secara umum ada tiga pendekatan untuk mendeteksi manajemen laba 

(Sulistyanto, 2008:211) yaitu: 
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a. Model berbasis aggregate accrual yaitu model yang digunakan 

untuk mendeteksi aktivas rekayasa ini dengan menggunakan 

discretionary accruals sebagai proksi manajemen laba. Model ini 

dikembangkan oleh Healy (1998). Deangelo (1986), Jones(1991), 

Dechow, Sloan dan Sweenwy (1995) 

b. Model yang berbasis specific accruals yaitu  pendekatan yang 

menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan 

menggunakan item laporan keuangan tertentu dari industri tertentu 

pula, misalnya cadangan kerugian piutang dari industri asuransi. 

Model ini pertama kali dikembangkan oleh Mcnichols dan Wilson 

(1998) 

c. Model berbasis distribution of earnings after management  yaitu 

pendekatan dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap 

komponen-komponen laba untuk mendeteksi faktor-faktor yang 

mempengaruhi pergerakan laba. Model ini pertama kali 

dikembangkan oleh Burgtahler dan Wilsan (1998). 

Namun dari ketiga model tersebut hanya model berbasis 

aggregate accruals yang dinilai sebagai model yang memberikan hasil 

paling kuat dalam mendeteksi manajemen laba. Alasan model empiris 

ini sejalan dengan akuntansi berbasis akrual yang dipergunakan oleh 

dunia usaha dan model empiris ini menggunakan semua komponen 

laporan keuangan untuk mendeteksi rekayasa keuangan. Beberapa 
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model empiris aggregare accrual untuk mendeteksi manajemen laba 

adalah: 

1) Model Healy mendeteksi manajemen laba dengan menghitung nilai 

total akrual yaitu  laba akuntansi yang diperoleh selama satu periode 

tertentu dengan arus kas operasi periode yang bersangkutan. 

Perhitungkan nondiscretionary accruals  model healy dengan 

membagi rata-rata total akrual dengan total aktiva periode 

sebelumnya. Ada kelemahan mendasar dalam Model Healy yang 

diindikasikan oleh Dechow dkk (1995) bahwa total akrual yang 

digunakan sebagai proksi manajemen laba mengandung 

nondiscretionary accruals. Padahal nondiscretionary accruals 

merupakan komponen total akrual yang tidak bisa dikelola atau 

diatur oleh manajer seperti halnya komponen discretionary 

accruals. 

Model Healy (1985): 

TAit= (∆Cait– ∆Clit– ∆Cashit– ∆STDit– Depit)/(Ait-1)  

Keterangan :  

TAit :  Total akrual perusahaan i pada periode t  

ΔCait: Perubahan dalam aktiva lancar perusahaan i pada periode 

ke t 

ΔClit :  Perubahan dalam hutang lancar perusahaan i pada periode 

ke t 
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ΔCashit :  Perubahan dalam kas dan ekuivalen kas perusahaan i 

pada periode ke t 

ΔSTDit :  Perubahan dalam hutang jangka panjang yang termasuk 

dalam hutang lancar perusahaan i pada periode ke t 

Depit :  Biaya depresiasi dan amortisasi perusahaan i pada 

periode ke t 

Ait-1 :  Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1 

2) Model DeAngelo (1986) Model DeAngelo mengukur manajemen 

laba dengan nondiscretionary accrual selalu konstan setiap saat 

dan discretionary accruals mempunyai rata-rata sama dengan nol 

selama periode estimasi, maka kedua model ini akan mengukur 

discretionary accrual tanpa kesalahan. Namun, apabila 

nondiscretionary accrual berubah darai periode ke periode, maka 

kedua model ini akan mengukur discretionary accrual dengan 

kesalahan. Rumus Model De Angelo (1986) ialah sebagai berikut : 

DAit = (TAit – TAit-1)/A it-1 

Keterangan : 

DAit :  Discretionary accruals perusahaan i pada periode ke t 

TAit :  Total accruals perusahaan i pada periode ke t 

TA it-1 :  Total accruals perusahaan i pada periode ke t-1 

Ait-1 :  Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1 

3) Model Jones (1991) Monel Jones tidak lagi menggunakan asumsi 

bahwa nondiscretionary accrual adalah konstan. Model ini 
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menggunakan dua asumsi sebagai dasar pengembangan yaitu 

akrual periode berjalan (current accruals) dan gross property, 

plant, and equipment. Secara implisit model jones mengamsumsi 

bahwa pendapatan merupakan nondiscretionary. Apabila laba 

dikelola dengan menggunakan pendapatan disretionary accrual, 

maka model ini akan menghapus bagian laba yang dikelola dengan 

menggunakan pendapatkan discretionary accrual, maka ini akan 

menghapus bagian laba yang dikelola untuk proksi discretionary 

accruals. Nilai dari discretionary accruals dihitung menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

DAit = TAit/A it-1 – [α1(1/A it-1) + α2(ΔREVit/A it-1) + α3(PPEit/A it-1)] + ε 

Keterangan: 

DAit :  Discretionary accruals perusahaan i pada periode t 

TAit  :  Total accruals perusahaan i pada periode t 

A it-1  :  Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1 

ΔREVit  :  Perubahan revenue perusahaan i pada periode ke t 

PPEit  :  Aktiva tetap perusahaan i pada periode ke t 

ε  :  Error term 

4) Model jones dimodifikasi (Dechow, Sloan, dan Sweeney,1995) 

model jones dimodifikasi dari model jones yang didesain untuk 

mengeliminasi kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang 

bisa salah dari model jones untuk menentukan discretionary 

accruals ketika  discretionary melalui pendapatan. Sama halnya 
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dengan model manajemen laba berbasis aggregate accrual yang 

lain, model ini menggunakan discretionary accruals sebagai proksi 

manajamen laba. Kelebihannya, model ini memecah total akrual 

menjadi empat komponen utama akrual, yaitu discretionary current 

accruals,discretionary long term accrual dan nondiscretionary 

current accrual merupakan akrual yang berasal dari aktiva lancar. 

Sedangkan discretionary long term accruals dan nondiscretionary 

long term accruals merupakan akrual dari aktiva tidak lancar. 

Model modifikasi Jones adalah sebagai berikut: 

DAit = TAit/Ait-1-[α1(1/Ait-1)+α2(ΔREVit-ΔRECit/A it-1)+α3(PPEit/A it-1)]+ε 

Keterangan : 

TAit  :  Total accruals perusahaan i pada periode t 

A it-1  :  Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1 

ΔREVit  :  Perubahan revenue perusahaan i pada periode ke t 

ΔRECit  :  Perubahan piutang dagang perusahaan i pada periode t 

PPEit  :  Aktiva tetap perusahaan i pada periode ke t 

 

2.4 Pajak Tangguhan  

Pajak tangguhan (Deferred Tax) adalah efek pajak yang diakui pada 

saat diadakan penyesuaian dengan beban pajak penghasilan periode yang 

akan datang (Murhaban, 2003:66). PPh yang dihitung berbasis pada PKP 

yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah disebut sebagai PPh terutang, 

sedangkan PPh yang dihitung berbasis laba (penghasilan) sebelum pajak 

disebut dengan beban PPh. Sebagian perbedaan yang terjadi akibat perbedaan 
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antara PPh terutang dengan beban pajak yang dimaksud sepanjang 

menyangkut perbedaan temporer hendaknya dilakukan pencatatan dan 

tercermin dalam laporan keuangan komersial dalam akun pajak tangguhan 

(Zain,2007:190). Pajak tangguhan ini diperhitungkan dalam penghitungan 

laba rugi akuntansi dalam suatu periode berjalan yang diakui sebagai beban 

atau manfaat pajak tangguhan. Suandy (2011 : 91) mengungkapkan bahwa 

apabila pada masa mendatang akan terjadi pembayaran yang lebih besar, 

maka berdasarkan SAK harus diakui sebagai suatu kewajiban. Sebagai contoh 

apabila beban penyusutan aset tetap yang diakui secara fiskal lebih besar dari 

pada beban penyusutan aset tetap yang diakui secara komersial sebagai akibat 

adanya perbedaan metode penyusutan aktiva (aset) tetap, maka selisih 

tersebut akan mengakibatkan pengakuan beban pajak yang lebih besar secara 

komersial pada masa yang akan datang. Dengan demikian selisih tersebut 

akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan 

ini terjadi apabila rekonsiliasi fiskal berupa koreksi negatif, dimana 

pendapatan menurut akuntansi komersial lebih besar daripada akuntansi fiskal 

dan pengeluaran menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada akuntansi 

fiskal (Agoes dan Trisnawati, 2007:200). 

 

2.5 Beda Komersial dan Fiskal (Book Tax Differences) 

Terdapat perbedaan prinsip antara akuntansi dengan aturan perpajakan 

sehingga terdapat dua jenis pendapatan,yaitu laba menurut akuntansi dan 

penghasilan kena pajak. Besarnya pajak penghasilan yang di bayar oleh 

perusahaan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak dimana dapat 



27 

 

menghitung besarnya penghasilan kena pajak perusahaan perlu melakukan 

rekonsiliasi fiskal terhadap laba akuntansi. Rekonsiliasi fiskal merupakan 

penyesuaian antara penyajian laporan laba rugi komersial dan laba rugi fiskal 

guna memperhitungkan penghasilan kena pajak. Dengan demikian tampak 

bahwa ada perbedaan konsep pengakuan penghasilan dan biaya yang berbeda 

antara akuntansi dengan pajak,yang dalam konteks akuntansi perpajakan 

perbedaan tersebut menghasilkan dua jenis beda yaitu: 

1. Perbedaan tetap 

Beda tetap terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh 

wajib pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya sesuai akuntansi 

secara komersial, tetapi berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan, 

transaksi yang di maksud bukan merupakan penghasilan atau bukan 

merupakan biaya atau sebagian merupakan penghasilan dan sebagaimana 

merupakan biaya (Muljono dan Wicaksono, 2009:60). Pengakuan 

penghasilan maupun biaya yang menimbulkan adanya beda tetap tersebut 

antara lain dalam akuntansi pajak dikenal istilah-istilah sebagai berikut: 

a. Penghasilan sebagai objek pajak  

Penghasilan yang menjadi objek pajak sebagai berikut: 

penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau 

jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji,upah, tunjangan, 

honorarium, komisi, bonus. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau 

pekerjaan dan penghargaan, laba usaha.   
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b. Penghasilan sebagai bukan objek pajak  

Penghasilan yang bukan sebagai objek pajak sebagai berikut: 

Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan 

amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang 

diterima oleh penerima zakat yang berhak  atau sumbangan 

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di 

Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan dibentuk atau 

disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima yang 

berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan 

pemerintah, warisan,  beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu 

yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan, iuran yang diterima atau diperoleh 

dana pensiun yang pendirutiannya telah disahkan Menteri Keuangan, 

baik dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. 

c. Penghasilan bersifat PPh final 

Penghasilan yang dikenakan PPh Final sebagai berikut: 

Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga 

obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang 

dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, 

penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi 

pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa kontruksi, 

usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan. 
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d. Biaya sebagai pengurang penghasilan bruto. 

Biaya sebagai pengurang penghasilan bruto sebagai berikut: 

Biaya pembelian bahan, biaya perjalanan, biaya promosi dan 

penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang 

dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa, magang dan pelatihan, biaya 

administrasi, biaya pengelolahan limbah.  

e. Biaya bukan sebagai pengurang penghasilan bruto.  

Biaya bukan sebagai pengurang penghasilan bruto termasuk 

deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang 

polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, biaya yang 

dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak 

atau orang yang menjadi tangguhannya, gaji yang dibayarkan kepada 

anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang 

modalnya tidak terbagi atas saham. 

Biaya bukan sebagai pengurangan penghasilan bruto sebagai 

berikut : biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan 

pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota, pembagian laba 

dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden. 

2. Perbedaan waktu 

Perbedaan waktu adalah perbedaan karena adanya pengakuan 

biaya dan pendapatan pajak pada pelaporan komersial tetapi tidak diakui 

pada pelaporan fiskal atau sebaliknya, dengan kata lain terdapat 
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perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya. Muljono dan Wicaksono 

(2009:61) menyatakan beda waktu terjadi karena adanya perbedaan 

pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial di bandingkan 

dengan secara fiskal, misalnya dalam hal: 

a. Waktu pengakuan manfaat dari aktiva akan dilakukan penyusutan 

dan amortisasi. 

b. Waktu diperolehnya penghasilan  

c. Waktu diakuinya biaya  

Dengan adanya koreksi fiskal maka besarnya penghasilan kena 

pajak yang dijadikan dasar perhitungan secara komersial dan secara 

fiskal akan dapat berbeda. Perbedaan tersebut karena adanya perbedaan 

koreksi fiskal yang dapat menimbulkan koreksi yang dapat berupa: 

a) Koreksi positif 

Koreksi positif adalah koreksi yang mengakibatkan adaanya 

pengurangan biaya yang di akui dalam laporan laba rugi secara 

komersial menjadi semakin kecil apabila di lihat secara fiskal,atau 

yang akan mengakibatkan adanya penambahan penghasilan kena 

pajak. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi 

fiskal positif yang berkaitan dengan kegiatan berikut ini: 

1) Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha 

perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 

pendapatan. Misalnya PT.Y mempunyai grup PT.Z yang 

bergerak dalam perdagangan alat kesehatan. Dalam tahun 2016 
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pada PT.Y terdapat pengeluaran untuk mengadakan peralatan 

yang dibebankan  sebagai biaya pada PT.Z. pengeluaran tersebut 

menjadi tidak ada hubungan langsung untuk mendapatkan 

menagih dan memelihara pendapatan waktu PT.Z. dengan 

demikian, biaya pengadaan peralatan tersebut harus dilakukan 

koreksi positif oleh PT.Z. 

2) Pengeluaran secara akuntansi komersial dapat dibebankan 

sebagai biaya, tetapi secara akuntansi pajak hanya sebagian atau 

tidak boleh seluruhnya dibebankan sebagai biaya untuk 

mendapatkan PKP. Pengeluaran tersebut antara lain yaitu biaya 

untuk kepentingan pemegang saham, pembentukan dana 

cadangan, imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, sanksi 

perpajakan, gaji pada anggota persekutukan yang tidak terbagi 

atas saham. 

3) Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan 

objek pajak, misalnya sumbangan dan hibah penghasilan pada 

dana pensiun. Apabila sebagai atau seluruh pengeluran berkaitan 

dengan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak maka 

harus dikoreksi fiskal positif. 

4) Biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh 

final dan terkait dengan pengeluaran, maka pengeluaran tersebut 

tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto untuk 

mendapatkan PKP. Apabila perusahaan selain mendapatkan 
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penghasilan yang sudah dikenakan PPh final,juga mendapatkan 

penghasilan yang sebagai obyek pajak, maka biaya yang terkait 

harus dipisahkan, dan apabila tidak memungkinkan maka 

pembebannya dilakukan secara proporsional.  

b) Koreksi negatif 

Koreksi negatif adalah koreksi fiskal akibat adanya 

penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi 

komersial menjadi semakin besar atau yang berakibat adanya 

pengurangan penghasilan. Beberapa transaksi yang dapat 

mengakibatkan adanya koreksi fiskal negatif antara lain mengenai: 

1) Biaya yang secara akuntansi pajak diakui jumlahnya menjadi 

semakin besar. Misalnya apabila besarnya penyusutan yang 

dihitung oleh WP lebih rendah dari besarnya penyusutan 

menurut perhitungan akuntansi pajak maka akan terjadi 

korekis fiskal negatif. 

2) Penghasilan yang secara akuntansi pajak bukan merupakan 

obyek PPh, seperti sumbangan atau hibah penghasilan pada 

dana pensiun. Apabila sebagian atau seluruh penghasilan 

tersebut telah diakui sebagai penghasilan lainnya maka 

penghasilan tersebut harus dilakukan koreksi negatif. 

3) Penghasilan yang sudah dikenakan PPh final diakui sebagai 

penghasilan lainnya maka penghasilan tersebut harus 

dilakukan koreksi fiskal negatif. Apabila perusahaan selain 
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mendapatkan penghasilan yang sudah dikenakan PPh final 

juga mendapatkan penghasilan yang sebagai obyek pajak maka 

penghasilan yang harus diperhitungkan sebagai PKP adalah 

yang berasal dari penghasilan yang tidak dikenakna PPh final. 

 

2.6 Beban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Expense) 

Menurut Hermanto (2011:115)Beban Pajak Tangguhan adalah beban 

yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam 

laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang 

digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Penyebab perbedaan antara 

beban pajak penghasilan dengan PPh terutang menurut Purba (2009:14) dapat 

dikategorikan dalam dua kelompok: 

1. Secara Permanen atau Tetap 

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak 

objek pajak sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui 

sebagai penghasilan. Perbedaan ini mengakibatkan laba fiskal berbeda 

dengan laba komersial secara permanen. 

2. Perbedaan Temporer atau Waktu  

Perbedaan ini terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang 

perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan 

pada periode akuntansi berikutnya dari periode sekarang misalnya: 

a. Metode penyusutan yang diakui fiskal adalah saldo menurun dan 

garis  lurus. 
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b. Metode penilaian persediaan, yang diakui fiskal adalah FIFO dan 

rata-rata. 

c. Penyisihan piutang tak tertagih diakui fiskal kecuali untuk 

perusahaan pertambangkan, leasing, perbankan dan asuransi. 

d. Rugi laba selisih kurs, yang diakui fiskal adalah kurs mentri  

keuangan, namun tidak semua beda temporer dapat dikurangkan 

untuk tujuan fiskal. 

Beda waktu terjadi adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu 

secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal. Selisih 

dari perbedaan pengakuan antara laba akuntansi komersial dengan laba 

akuntansi fiskal yang akan menghasilkan koreksi berupa koreksi positif 

dan negatif. Koreksi positif akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan 

dan sedangkan koreksi negatif akan menghasilkan beban pajak tangguhan. 

Pada dasarnya, beban pajak tangguhan disajikan dalam laporan 

keuangan komersial laba rugi perusahaan dapat mempengaruhi jumlah 

nominal laba bersih setelah pajak. Hal ini dijelaskan oleh muljono (2006) 

yang mengungkapkan bahwa apabila perusahaan secara komersial 

menghitung PPh yang terutang belum memperhitungkan PPh terutang 

menurut fiskal, sehingga besarnya PPh terutang akan mempengaruhi 

posisi neraca secara laporan komersial. Perbedaan besarnya pajak terutang 

tersebut harus dilakukan dengan membuat jurnal penyesuaian yang akan 

berpengaruh pada besarnya rekening hutang pajak dan juga 

mempengaruhi besarnya laba setelah pajak yang diakui oleh perusahaan 

dalam laporan laba rugi. Atas perubahan tersebut, perusahaan harus 

melakukan revisi posisi meracanya. 
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2.7 Beban Pajak Kini 

Menurut Suandy (2011:97) pajak kini adalah beban pajak penghasilan 

perusahaan yang dihitung berdasarkan tarif pajak penghasilan dikalikan 

dengan laba fiskal, yaitu laba akuntansi yang telah dikoreksi agar sesuai 

dengan ketentuan perpajakan atau jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib 

pajak berdasarkan penghasilan kena pajak, kemudian dibayar sendiri dan 

dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

Koreksi fiskal harus dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas 

pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar akuntansi dengan 

peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk kepentingan internal dan 

kepentingan lain wajib pajak dapat menggunakan standar akuntansi yang 

berlaku umum, sedangkan untuk perhitungan dan pembayaran pajak 

penghasilan dan peraturan lainnya yang terkait.  

Oleh karena perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena 

pajak merefleksikan tingkat kebijakan manajer dalam memanipulasi laba 

menjadi lebih tinggi (Mills dalam ettredge et al., 2008 dalam deviana, 2010), 

maka beban pajak kini yang menunjukkan efek dari nilai perbedaan tersebut 

(beda tetap dan beda waktu). Beban pajak kini digunakan untuk merefleksikan 

perbedaan antara prinsip akuntansi dengan peraturan perpajakan yang 

mencakup beda waktu dan beda tetap.Adapun komponen beban (penghasilan) 

pajak meliputi: 
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a. Beban (penghasilan) pajak kini. 

b. Penyesuaian yang diakui pada periode atas pajak kini yang berasal dari 

periode sebelumnya. 

c. Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan baik yang berasaldari 

timbulnya perbedaan temporer maupun dari realisasinya. 

d. Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif 

pajak atau penerapan peraturan perpajakan yang baru. 

e. Jumlah manfaat yang ditimbulkan dari rugi pajaak yang tidak diakui 

sebelumnya, kredit pajak atau perbedaan temporer periode sebelumnya 

yang digunakan untuk mengurangi beban pajak tangguhan . 

f. Jumlah manfaat dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak, 

atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang digunakan untuk 

mengurangi beban pajak tangguhan 

g. Beban pajak tangguhan ditimbulkan dari penawaran atau penyesuaian 

kembali penurunan terdahulu aset pajak tangguhan 

Beban pajak yang diakui didalam laporan laba rugi perusahaan 

merupakan jumlah dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Beban 

pajak kini merupakan jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan 

kena pajak suatu periode, yang diperoleh dari penghasilan kena pajak tersebut 

dihasilkan dari rekonsiliasi laba menurut akuntansi yang dikoreksi fiskal 

positif dan negatif dari komponen-komponen beda tetap atau temporer yang 

mengurangi atau menambah laba menurut akuntansi tersebut. 
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2.8 Konsep Akuntansi Akrual 

Dalam akuntansi dikenal dengan istilah basis akrual dan basis kas. 

Pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan akrual.Akuntansi 

akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi berbasis kas. Akrual adalah 

suatu metode perhitungan penghasilan biaya dalam arti penghasilan diakui 

pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terhutang (Muljono, 2009: 

28) 

Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan 

keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan 

untuk pengambilan keputusan ekuitas (Elingga, 2008: 52).Akrual tidak 

tergantung kapan penghasilan diterima dan kapan biaya dilunasi.Dengan 

pengekatan ini, mengakui pendapatan ketika dihasilkan dan mengakui beban 

pada periode terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau 

pembayaran kas. 

Menurut PSAK (2009), laporan keuangan disusun berdasarkan akrual. 

Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat 

kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan 

dicatatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan 

pada periode yang bersangkutan.  

 

2.9 Pengertian Pajak Menurut Hukum Islam 

Pengertian pajak menurut para ulama sebagai berikut: 

Pengertian pajak menurut pendapat Yusuf Qardhawi (Gusfahmi, 

2007:   31) adalah kewajiban yang di tetapkan terhadap  wajib pajak, yang 



38 

 

harus disetorkan kepada negara sesuai ketentuan negara, tanpa mendapat 

prestasi kembalidari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan 

tujuan-tujuan yang ingin dicapai. 

Menurut Gazi Inayah (Gusfahmi, 2007: 32), pengertian pajak ialah 

kewajiban untuk membayar tunai yang dicantuan oleh pemerintah atau 

pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. 

Dalam hal ketentuan pemerintah disesuaikan dengan kemampuan si pemilik 

harta dan digunakaan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan 

untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah. 

Abdul Qadim Zallum (Gusfahmi, 2007: 32)  mengungkapkan bahwa 

pengertian pajak merupakan harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada 

kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran 

yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang 

atau harta. 

Ada beberapa ketentuan tentang pajak menurut syariat Islam 

(Gusfahmi, 2011:33) yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam 

sistem kapitalis (non-islam), yaitu : 

1. Pajak (Dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh di 

pungut ketika di Baitul Mal tidak ada harta atau kurang. Ketika Baitul 

Mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan berbeda 

dengan zakat, yang tetap dipungut, sungguhpun tidak ada lagi pihak yang 
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membutuhkan (Mustahik). Sedangkan pajak menurut non-Islam adalah 

abadi (selamanya). 

2. Pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan 

kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk 

pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut 

non-Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama. 

3. Pajak hanya di pungut dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-

Muslim. Sebab dharibah dipungut untuk membiayai keperluan yang 

menjadi kewajiban kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban kaum 

non-muslim, sedangkan teori pajak non islam tidak membedakan muslim 

dan non-muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi. 

4. Pajak hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari 

selainnya. Orang kaya adalah yang memiliki kelebihan harta dari 

pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan 

keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non-

Muslim pajak kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB 

atau PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya. Melainkan semata-mata 

melihat objek (barang atau jasa) yang dimiliki atau dikonsumsi. 

5. Pajak hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, 

tidak boleh lebih. Jika sudah cukup maka pemungutannya dihentikan. 

Sedangkan teori pajak non-islam tidak ada batasan pemungutan selagi 

masih bisa dipungut akan terus dipungut. 
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6. Pajak dapat dihapus, bila sudah tidak diperlukan. Hal ini sudah 

dipraktikkan oleh Rasullulah SAW. Dan pera Khilafah sesudah beliau. 

Sedangkan menurut teori pajak non-islam pajak tidak akan dihapus 

karena hanya itulah satu-satunya sumber pendapatan. Malahan ada suatu 

ungkapan orang inggris yang menyatakan bahwa ada 2 hal yang pasti 

didunia ini yaitu kematian dan pajak. 

Firman allah yang berkenaan dengan pajak terdapat pada Al-Qur’an 

Surah An –nisa ayat 29: 

                           

                        

 

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu. 

Dengan penjelasan sebagai berikut adanya kewajiban bagi orang kaya 

untuk memberikan sebagian hartanya untuk kemaslahatan umum, dan mereka 

hendaknya dimotifasi untuk mereka mengeluarkan uang (di luar zakat) demi 

kebaikan jadi penerapan pajak oleh Islam pun dianjurkan dengan ketentuan-

ketentuan yang ada. 
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2.10 Penelitian Terdahulu 

Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Hasil 

Penelitian 

Misni 
Erwati,Wiwik 
Tiswiyanti, 
Yuliusman 
(2013) 
Journal. 
Mankeu, Vol. 
2 No. 3 

Kemampuan 
Beban Pajak 
Tangguhan, 
Aset Pajak 
Tangguhan an 
Akrual dalam 
Meneteksi 
Indikasi Praktik 
Manajemen 
Laba pada 
Perusahaan 
Manufaktur 
yang terdaftar 
diBEI tahun 
2009-2011 

Variabel 
Dependen 
Manajemen laba  
Variabel 
Independen 
X1= Beban Pajak 
Tangguhan 
X2= Aset Pajak 
Tangguhan 
 

Beban, pajak 
tangguhan, aset 
pajak tangguhan, 
dan akrual tidak 
mampu 
memprediksi 
manajemen laba. 

Yulianti 
(2005) 
Jurnal 
Akuntansi 
dan 
Keuangan 
indonesia, 
Vol.2,No.1 

Kemampuan 
Beban Pajak 
Tangguhan 
dalam 
Mendeteksi 
Manajemen 
Laba 

Variabel 
Dependen 
Manajemen laba 
Variabel 
Independen  
X1= Beban Pajak 
Tangguhan 

Beban pajak 
tangguhan 
berpengaruh positif 
dan memiliki 
dampak yang 
signifikan dalam 
probabilitas 
terjadinya 
manajemen laba 

Zulaikha 
Suranggane 
(2007) 
Jurnal 
Akuntansi 
dan 
Keuangan 
Indonesia. 
Vol. 4, No. 1 

Analisis Aktiva 
Pajak 
Tangguhan dan 
Akrual Sebagai 
prediktor 
manajemen laba 

Variabel 
Dependen 
Manajemen laba  
Variabel 
Independen 
X1=Aktiva Pajak 
Tangguhan 
X2=Akrual 

Cadangan aktiva 
pajak tangguhan 
tidak berpengaruh 
terhadap praktik 
manajemen laba 
untuk menggindari 
kerugian dan akrual 
berpengaruh 
terhadap praktik 
manajemen laba 
untuk menghindari 
kerugian 

Rahmi Aulia 
(2013) 
Jurnal  
Fakultas 
Ekonomi  
Universitas 
Negri Padang 

Kemampuan 
Beban Pajak 
Tangguhan, 
Beban Pajak 
Kini,  Dalam 
Mendeteksi 
Manajemen 
Laba pada saat 

Variabel 
Dependen 
Manajemen laba  
Variabel 
Independen 
X1= Beban Pajak 
Tangguhan 
X2=Beban Pajak 

Beban Pajak 
Tangguhan, Beban 
Pajak Kini tidak 
terbukti dapat 
mendeteksi  
Manajemen Laba 
pada saat SEO 
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Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Hasil 

Penelitian 

SEO Kini 
Felicia 
Amanda dan 
Meiriska 
(2015) 
Ultima 
Accounting 
Vol 7 No.1 
 

Analisa Pajak 
Kini, Beban 
Pajak Tagguhan 
dan Basis 
Akrual terhadap 
Mnajemen Laba 

Variabel 
Dependen 
Manajemen laba  
Variabel 
Independen 
X1= Pajak Kini 
X2=Beban Pajak 
Tangguhan 
X3= Basis Akrual 

Beban pajak kini 
berpengaruh pada 
manajemen laba, 
beban pajak 
tangguhan dan 
basis  akrual tidak 
berpengaruh 
terhadap 
manajemen laba 

Taufik 
Budiman 
(2014) 
Fakultas 
Ekonomi 
Universitas 
Komputer 
Indonesia 

Pengaruh Beban 
Pajak 
Tangguhan dan 
Akrual Terhadap 
Indikasi Adanya 
Praktik 
Manajemen 
Laba  
(Studi Epiris 
Pada Perusahaan 
Manufaktur di 
Bursa Efek 
Indonesia (BEI)) 

Variabel 
Dependen  
Manajemen Laba 
Variabel 
Independen  
Beban Pajak 
Tangguhan dan 
Akrual 

Beban Pajak 
Tangguhan dan 
Akrual 
Berpengaruh 
Secara Signifikan 
terhadap 
Manajemen Laba 

Arif 
Rachmad 
Hakim (2015) 
Jurnal Ilmu 
dan Riset 
Akuntansi 
Vol.4 No 7 

Pengaruh  
Aktiva Pajak 
Tangguhan dan 
Beban Pajak 
Tangguhan 
Terhadap 
Manajemen 
Laba 

Variabel 
Dependen 
Manajemen laba  
Variabel 
Independen 
X1= Aktiva Pajak  
Tangguhan 
X2=Beban Pajak 
Tangguhan 

Aktiva Pajak 
Tangguhan dan 
Beban Pajak 
Tangguhan 
Berpengaruh 
Secara Signifikan 
terhadap 
Manajemen Laba 

Vincet Junery 
(2016) 
JOM Fekon 
Vol.3 No.1 
 

Pengaruh Beban 
Pajak 
Tangguhan, 
Beban Pajak 
Kini, dan 
kompensasi 
Manajemen 
Terhadap 
Manajemen 
Laba 

Variabel 
Dependen 
Manajemen laba  
Variabel 
Independen 
X1=  Beban Pajak  
Tangguhan 
X2=Beban Pajak  
Kini 
X3=Kompensasi 
Manajemen 

Beban Pajak 
Tangguhan dan 
Beban Pajak Kini 
Berpengaruh 
Signifikan 
Terhadap 
Manejemen Laba 
Sedangkan 
Kompensasi 
Manajemen tidak 
berpengaruh 
Signifikan terhadap 
Manajemen Laba 

Sumber : Data Olahan 
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2.11 Kerangka Pemikiran dan Rumusan Hipotesis 

2.11.1 Model Penelitian  

Dari landasan teori yang diuraikan diatas, disusun hipotesis yang 

merupakan alur pemikiran penelitian yang kemudian digambarkan dalam 

medel penelitian sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Alur Pemikiran Penelitian 

Variabel Independen     Variabel Dependen 

 

  

  

  

  

  

 

 

Keterangan : 

 = Parsial 

2.11.2 Rumusan Hipotesis 

 2.11.2.1 Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba 

Harmanto (2011) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan 

adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba 

akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) 

dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan 

Beban Pajak Tangguhan 

(X1) 

Manajemen  Laba 

(Y) 

Beban Pajak Kini 

(X2) 

Akrual 

(X3) 

 

H1 

H2 

H3 
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pajak). Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan fiskal 

disebabkan dalam penyusunan  laporan keuangan, standar akuntansi 

lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan 

prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan 

menurut peraturan pajak. Perbedaan temporer adalah perbedaan 

antara jumlah pajak tercatat aktiva atau kewajiban dengan dasar 

Pengenaan Pajak atas aset atau kewajiban tersebut. Beda waktu 

terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara 

akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal. Selisih dari 

perbedaan pengakuan antara laba akuntansi komersial dengan 

akuntansi fiskal yang akan menghasilkan koreksi berupa koreksi 

positif dan koreksi negatif. Koreksi positif akan menghasilkan aset 

pajak tangguhan sedangkan koreksi negatif akan menghasilkan 

beban pajak tangguhan. 

Semakin besar persentase beban pajak tangguhan terhadap 

total beban pajakperusahaan menunjukkan standar akuntansi yang 

semakin liberal. Penelitian Deviana (2010) menunjukkan bahwa 

beban pajak tangguhan mampu mendeteksi manajemen laba pada 

saat seasoned equity offerings, Penelitian Taufik Budiman (2014) 

menyatakan bahwa beban pajak tangguhan memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap adanya indikasi praktik manajemen laba,  

kemudian Arif Rachma Hakim (2015)menemukan bukti bahwa 

beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadapmanajemen 
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laba. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajara Islami 

Rahman (2015) yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan 

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan temuan-

temuan tersebut di atas maka diekspektasi terdapat pengaruh antara 

beban pajak tangguhan dengan manajemen laba  yang dilakukan 

dengan menaikkan atau menurunkan jumlah beban yang diakui 

dalam laporan laba rugi.  

Berdasarkn hasil penelitian tersebut, maka dapat  dibuat 

hipotesis sebagai berikut 

H0 Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan  terhadap 

manajemen laba. 

Ha1 Beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan  terhadap 

manajemen laba. 

2.11.2.2 Beban Pajak Kini terhadap Manajemen Laba 

Menurut Suandy (2011),  pajak kini (current tax) adalah 

jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jumlah pajak kini harus 

dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena 

pajak dikalikan dengan tarif pajak, kemudian dibayar sendiri dan 

dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Penghasilan 

kena pajak atau laba fiskal diperoleh dari hasil koreksi fiskal 

terhadap laba bersih sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan 

komersial (laporan akuntansi). Koreksi fiskal harus dilakukan karena 
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adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun biaya yang 

berbeda antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku. Penyebab perbedaan antara beban pajak penghasilan dengan 

PPh terutang menurut Purba (2009),  dapat dikategorikan dalam dua 

kelompok: (1) Perbedaan Permanen atau Tetap,dan (2) Perbedaan 

Temporer atau Waktu. Oleh karena perbedaan antara laba akuntansi 

danpenghasilan kena pajak merefleksikan tingkat kebijakan manajer 

dalam membuat labamenjadi lebih tinggi, maka beban pajak kini 

yang menunjukkan efek dari nilai perbedaan tersebut (beda tetap dan 

beda waktu). Berdasarkan penelitian Deviana (2010) membuktikan 

bahwa beban pajak kini dapat mendeteksi manajemen laba, 

kemudian Felicia dan Mariska (2015) menyatakan bahwa bahwa 

beban pajak kini berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Berbeda dengan penelitian Rahmi Aulia (2013) yang menunjukkan 

bahwa beban pajak kini tidak dapat mendeteksi manajemen laba 

pada saat seasoned equity offerings.  

Berdasarkn hasil penelitian tersebut, maka dapat  dibuat 

hipotesis sebagai berikut: 

H0 Beban pajak kini tidak berpengaruh signifikan  terhadap 

manajemen laba. 

Ha2 Beban pajak kini berpengaruh signifikan  terhadap manajemen 

laba. 
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2.11.2.3 Basis Akrual terhadap Manajemen Laba 

Menurut Muljono dan Wicaksono (2009), akrual adalah suatu 

metode perhitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan 

diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terhutang. 

Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan 

laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, 

komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekuitas. 

Akrual tidak tergantung kapan penghasilan diterima dan kapan biaya 

dilunasi. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain 

diakui pada saat kejadian(bukan pada saat kas atau setara kas 

diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta 

dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suranggane 

(2007) menunjukkan bahwa akrual memiliki hubungan positif 

terhadap manajemen laba. Hal ini juga sesuai dengan hasil 

penelitian Budiman (2013)yang menemukan bukti bahwa variabel 

akrual memiliki pengaruh positif signifikan terhadap adanya 

indikasi praktik manajemen laba (earnings management). Maka 

diekspektasikan adanya peranan akrual yang dapat digunakan 

sebagai indikator adanya manajemen laba.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat  dibuat 

hipotesis sebagai berikut: 

H0 Basis akrual tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba. 

Ha3 Basis akrual berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

 


