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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Manajemen memiliki kepentingan yang sangat kuat dalam pemilihan    

kebijakan akuntansi yang diharapkan dapat membantu dalam penyajian laporan 

keuangan seperti yang diinginkan perusahaan. Tujuan  laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Harahap, 2012:125). Oleh 

karena itu, laporan yang berkualitas yang terbebas dari rekayasa dan 

mengungkapkan informasi sesuai dengan fakta yang sebenarnya menjadi 

kepentingan banyak pihak. Laporan keuangan merupakan bentuk 

pertanggungjawaban manajemen perusahaan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, seperti, pemeganag saham, investor, kreditor, pemerintah, 

masyarakat dan pihak-pihak lainya (Agustin Dan Hermanto, 2015). 

Upaya yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan 

manajemen laba untuk menutupi kekurangan yang terdapat pada salah satu 

elemen kinerja perusahaan. Menurut (Riahi dan Belkaoi, 2011:75), Manajemen 

laba adalah suatu kemampuan untuk memanipulasi pilihan-pilihan  yang tersedia 

dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang 

diharapkan. Manajemen laba terjadi ketika para manajer menggunakan 

pertimbangan mereka dalam pelaporan keuangan dan struktur transaksi untuk 

mengubah laporan keuangan dengan tujuan menyesatkan beberapa pemangku 
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kepentingan mengenai kondisi kinerja ekonomi perusahaan atau untuk 

mempengaruhi hasil-hasil kontraktual yang bergantung pada angka-angka 

akuntansi yang di laporkan. 

 Salah satu informasi yang terdapat laporan keuangan adalah laba 

perusahaan.  Laba adalah dasar utama perpajakan dan retribusi kekayaan di antara 

individu-individu, laba yang dikenal sebagai laba kena pajak diperhitungkan 

menurut aturan-aturan yang ditentukan oleh peraturan fiskal pemerintah. 

Kepemilikan sumber daya mungkin dapat menjadi dasar yang lebih adil untuk 

pajak entitas-entitas ekonomi. Dapat pula dikemukakan bahwa individu 

seharusnya dikenakan pajak berdasarkan pengeluaran mereka dari pada laba, 

Riahi dan Belkaoi (2011: 226). 

 Tindakan manajemen laba memanipulasi informasi keuangan dengan 

melaporkan laba yang dinaikan mengidentikasikan adanya praktik manajemen 

laba oleh perusahaan. Manajemen laba dilakukan manajer dengan menggunakan 

penilaaian tertentu dalam pelaporan keuangan guna menyesatkan stakeholders 

mengenai kinerja ekonomi yang  terjadi. Konsep mengenai manajemen laba dapat 

dijelaskan dengan menggunakan pendekatan teori agensi (agency theory). Teori 

tersebut menyatakan bahwa peraktik 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 mencari tingkat kemakmuran yang diinginkan 

(Rahman, 2015). 
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 Menurut Philips, Pincus dan Rego (2003:56)  dalam Rahman (2015) ada 

tiga motivasi utama yang mempengaruhi perusahaan melakukan manajemen laba 

yaitu menghindari penurunan laba, menghindari kerugian dan menghindari 

peramalan kegagalan yang dibuat analis. Oleh karena itu mendekteksi terhadap 

indikasi manajemen laba pada laporan keuangan perlu dilakukan. Kasus 

kecurangan praktik manajemen laba telah banyak terjadi baik di Indonesia 

maupun di dunia internasional. Fenomena yang sering terjadi hubungannya 

dengan manajemen laba biasanya timbul karena adanya bentuk kesalahan dan 

kelalaian dari manajemen keuangan itu sendiri yang secara langsung maupun 

tidak langsung dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. 

 Sebagai contoh salah satu kasus  manajemen laba yaitu skandal akuntansi 

yang dilakukan Indofarma. Seperti yang dimuat dalam Bisnis.com, Jakarta. 

Setelah untung dua tahun berturut-turut, korporasi farmasi milik Negara PT. 

Indofarma (persero) Tbk., merugi Rp17,36 miliar pada 2016 di bandingkan 

dengan untung Rp6.56 miliar pada tahun 2015. Berdasarkan laporan keuanagan 

yang dipublikasikan pada senin (27/3/2017), emiten berkode saham INAF itu 

membukukan penjualan bersih Rp1,67 triliun pada 2016 atau meningkat 3,26 % 

dibandingkan dengan Rp1,62 triliun pada 2015. Peningkatan penjualan diikuti 

oleh peningkatan beban pokok penjualan sebesar 2,92 % menjadi Rp 1,33 triliun 

pada 2016 dibandingkan dengan Rp1,29 triliun pada 2015. Dengan demikian, laba 

broto perusahaan mencapai Rp336,9 miliar pada tahun 2016. 

 Pada tahun 2016, beban penjualan meningkat menjadi Rp183,94 miliar 

dibanding dengan Rp170,6 miliar pada 2015. Di sisi neraca jumlah aset idofarma 
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turun 9,91% menjadi Rp1,38 triliun pada 2016 dibanngdingkan dari Rp1,53 triliun 

pada 2015. Diketahui bahwa kegiatan usaha indofarma yaitu obat-obatan, alat 

kesehatan dan produk lainya sertaa pharmaceutical engineering. (http://finansial. 

bisnis.com, read 27/3/2017). 

 Manajemen korporasi farmasi milik Negara, PT Indofarma (Persero) Tbk., 

menjelaskan posisi PT Asabri sebagai salah satu pemegang saham perseroan 

dengan porsi kepemilikan lebih dari 5%. Dalam laporan tahunan 2016 dikutip 

pada rabu (5/4/2017), manajemen emiten berkode saham INAF itu menyatakan 

perubahan kepemilikan saham perseroan yang diperdagangkan di Bursa Efek 

Indonesia. Pada akhir 2016, terdapat dua pihak yang memiliki saham indofarma 

yaitu pemerintahan Indonesia dengan prsi 80.66% dan asabri 6,45%. Asabri 

adalah korporasi asuransi milik Negara yang mengelola dana pensiun aparat 

Negara seperti TNI/Polri. 

 Pada bulan-bulan berikutnya, harga saham INAF cenderung berada dalam 

tren meningkat, bahkan meroket jauh melampaui pertumbuhan IHSG sebesar 

15,32% sepanjang tahun 2016. Pada saat ini perusahaan dipimpin oleh pensiunan 

jendaral TNI tersebut tercatat memiliki 10,93% saham INAF atau sebesar 339 juta 

lembar saham. Sampai akhir bulan berikutnya, Asabri menambah porsi 

kepemilikanya hingga 14,5% atau 449 juta lembar. Setelah itu, porsi kepemilikan 

Asabri di saham INAF tercatat terus menurun hingga porsinya tersisa sebesar 

6,45% pada 31 Desember 2016. (http://market.bisnis.com, read 05/4/2017). 
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 Banyak faktor yang dapat mempengaruhi manajemen laba salah satunya 

aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada 

periode mendatang akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan 

dan sisa kompensasi kerugian. Aset pajak tangguhan timbul jika laba fiskal lebih 

besar dari pada laba komersial (koreksi positif). Aset pajak tangguhan diakui 

untuk seluruh perbedaaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk mengurai laba fiskal pada masa yang akan datang. Suatu 

perusahaan bisa saja membayar pajaknya lebih kecil pada waktu sekarang, namun 

sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa yang akan 

datang. Atau sebaliknya, suatu perusahaan dapat membayar pajak lebih besar 

sekarang, namun sebanarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di 

masa yang akan datang. 

 Faktor yang dapat mempengaruhi manajemen laba selanjutnya adalah 

perencanaan pajak. Menurut Pardiat (2009:2) perencanaan pajak adalah adalah 

usaha memperkecil  pembayaran  pajak (semua jenis pajak) atau menunda 

pembayaran pajak ke tahun-tahun berikutnya tampa melanggar ketentuan undang-

undang perpajakan yang berlaku. Tax planning sama sekali tidak bertujuan untuk 

melakukan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk 

memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan 

perusahaan dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal.  

 Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi manajemen laba adalah nilai 

perusahaan. Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap perusahaan, yang 

sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai 
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perusahaan juga tinggi (Winanto dan Widayat, 2007), dalam Agustin dan 

Hermanto (2015). Tujuan utama perusahaan saat ini adalah meningkatkan nilai 

perusahaan yang tercermin dari kemakmuran pemilik atau pemegang saham 

perusahaan. Kenaikan nilai perusahaan dapat menggambarkan kesejahteraan 

pemilik perusahaan, sehingga pemilik perusahaan berupaya untuk bekerja lebih 

keras dengan menggunakan berbagai intensif untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan dengan cara mendorong manajer (Herdiyanto, 2015) dalam Noviani 

(2017).  

  Beberapa penelitian dilakukan untuk mengetahui permasalahan mengenai 

manajemen laba dalam hubunganya dengan perpajakan Indonesia. Penelitian 

sebelumnya dilakukan oleh Agustin dan Hermanto (2015), pengaruh nilai 

perusahaan, profitabilitas dan resiko keuangan terhadap manajemen laba 

menunjukan bahwa nilai perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia.   

 Penelitian yang dilakukan Singkianti (2015), pengaruh aset pajak 

tangguhan, beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen 

laba,  hasil penelitian tersebut bahwa aset pajak tangguhan dan perencanaan pajak 

tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.  

 Penelitian yang dilakukan fitriany (2016) pengaruh aset pajak tangguhan, 

beban pajak tangguhan, perencanaan pajak terhadap manajemen laba, hasil 

penelitian tersebut menyatakan aset pajak tangguhan, dan perencanaan pajak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 
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 Penelitian selanjutnya yang dilakukan Sudiarsih (2017) yaitu beban pajak 

tangguhan, asset pajak tangguhan, perencanaan pajak dan profitabilitas terhadap 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman 

di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015, hasil penelitian tersebut menunjukan 

beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, asset 

pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan 

perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan  

menggabungkan variabel aset pajak tangguhan, perencanaan pajak dan menambah 

variabel nilai perusahaan untuk mendeteksi adanya praktik manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur serta menambah jumlah sampel yang akan diteliti yaitu 

pada Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia. 

 Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

kembali karna manajer perusahaan melakukan praktek manajemen laba terhadap 

pelaporan keuangan untuk meminimkan pembayaran pajak perusahaan, untuk itu 

peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Aset Pajak 

Tangguhan, Perencanaan Pajak dan Nilai Perusahaan terhadap Manajemen 

Laba pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia ( BEI) Periode 2012-2016” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini  

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah asset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba? 
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2. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba? 

3. Apakah nilai perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba? 

4. Apakah asset pajak tangguhan, perencanaan pajak dan nilai perusahaan 

berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui apakah asset pajak tangguhan berpengaruh terhadap 

manajemen laba pada? 

b. Untuk mengetahui apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap 

manajemen laba pada perusahaan? 

c. Untuk mengetahui apakah nilai perusahaan berpengaruh terhadap 

manajemen laba? 

d. Untuk mengetahui apakah asset pajak tangguhan, perencanaan pajak dan 

nilai perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba? 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

dalam bidang manajemen laba khususnya. 

2. Bagi Investor 
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Mengingat kemungkinan terjadinya praktek manajemen laba pada suatu 

perusahaan maka penelitian ini diharapkan dapat mencapai acuan investor 

dalam mengambil keputusan. 

3. Bagi Perusahaan  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan dapat membuat 

laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga 

informasi yang diberikan perusahaan tidak menyesatkan dalam 

pengambilan  keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

4. Bagi Civitas Akademik 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual bagi 

pengembangan literature tentang manajemen laba sehingga dapat dijadikan 

bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan  

 Dalam memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara singkat, masing-

masing bab dengan sistematis sebagai berikut: 

BAB I  :  Pendahuluan 

  Pada bab ini akan menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan masalah, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II :  Landasan Teori 

  Pada bab ini merupakan tinjauan pustaka yang memuat tentang 

landasan teori  yang melandasi penelitian ini, yang berkaitan dengan 
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masalah penelitian dan juga diuraikan tentang hipotesis –hipotesis 

penelitian. 

BAB III : Metodologi Penelitian 

Pada bab ini akan membahas tentang desain penelitian, populasi dan 

sampel, jenis dan sumber data, variabel operasional penelitian, dan 

analisis data.  

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

menguraikan segala pengujian pada variabel independen dan variabel 

dependen penelitian. 

BAB  V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan yang berisikan 

kesimpulan penulis atas hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 

Disamping itu disertakan beberapa keterbatasan dari penelitian ini serta 

saran-saran yang diharapkan bermanfaat dan dapat di pakai sebagai 

bahan pertimbangan agar tidak salah dalam mengambil keputusan 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 


