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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Saat ini, perusahaan dihadapkan dengan  persaingan Masyarakat Ekonomi 

Asean (MEA) di tahun 2016 yang  meningkatkan tuntutan agar perusahaan 

menghasilkan produk yang bermutu bagi konsumen, dan mampu mengelola 

keuangannya dengan baik, artinya kebijakan pengelolaan keuangan harus dapat 

menjamin keberlangsungan usaha perusahaan. Manajemen perusahaan 

bertanggungjawab dalam mengelola keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip 

akuntabilitas dalam teori agensi.  

Penyampaian laporan keuangan oleh manajemen bertujuan untuk 

menyampaikan informasi mengenai kondisi keuangan dan ukuran kinerja 

perusahaan pada periode tertentu. Salah satu informasi yang terdapat dalam 

laporan keuangan adalah mengenai manajemen laba. Manajemen laba merupakan 

upaya yang dilakukan pihak manajer perusahaan untuk mengintervensi atau 

mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk 

mempengaruhi steakholders yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi keuangan 

(Sulistiyanto, 2008:6).  

Jumlah laba perusahaan merupakan informasi terpenting yang terdapat 

dalam laporan keuangan. Laba sering menjadi target rekayasa yang dilakukan 

pihak manajemen untuk meminimalkan atau memaksimalkan laba, dengan kata 

lain manajemen melakukan praktek manajemen laba (earning management). 
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Manajemen dapat melakukan tindakan manjemen laba dengan menggunakan 

discretionary accrual (kebijakan akrual yang berada dibawah kebijakan 

manajemen) dimaksudkan untuk menjadikan laporan keuangan lebih informatif, 

yaitu laporan keuangan yang dapat mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. 

Tetapi kenyataanya discretionary accrual ini telah disalahgunakan oleh 

manajemen, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyusun laporan keuangan 

dalam rangka menaikkan atau menurunkan laba (Ilya 2006:835 dalam Sudiarsih 

2017). 

Sebenarnya perusahaan menghadapi suatu dorongan yang saling 

bertentangan pada saat melakukan manajemen laba. Pada satu sisi perusahaan 

ingin menampilkan kinerja perusahaan yag baik dengan memaksimalkan laba, 

tetapi di sisi lain manajemen perusahaan juga menginginkan untuk meminimalkan 

laba kena pajak yang dilaporkan untuk keperluan pajak (Ettredge et al., 2008). 

Langkah yang di ambil agar keduanya dapat dicapai adalah dengan memanipulasi 

laba menjadi lebih tinggi untuk pelaporan keuangan tetapi tidak untuk pelaporan 

pajaknya.  

 Kasus  kecurangan manajemen laba telah banyak terjadi baik di Indonesia 

maupun di dunia Internasional.  Kasus manajemen laba yang terjadi di perusahaan 

Indonesia yaitu Kasus PT Inovisi Infracom (INVS) pada tahun 2015. Dalam kasus 

ini Bursa Efek Indonesia (BEI) menemukan indikasi salah saji dalam laporan 

keuangan INVS periode September 2014. Dalam keterbukaan informasi INVS 

bertanggal 25 Februari 2015, ada delapan item dalam laporan keuangan INVS 

yang harus diperbaiki. BEI meminta INVS untuk merevisi nilai aset tetap, laba 
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bersih per saham, laporan segmen usaha, kategori instrumen keuangan, dan 

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

menyatakan manajemen INVS salah saji item pembayaran kas kepada karyawan 

dan penerimaan (pembayaran) bersih utang pihak berelasi dalam laporan arus kas. 

Pada periode semester pertama 2014 pembayaran gaji pada karyawan Rp1,9 

triliun. Namun, pada kuartal ketiga 2014 angka pembayaran gaji pada karyawan 

turun menjadi Rp59 miliar.  

Sebelumnya, manajemen INVS telah merevisi laporan keuangannya untuk 

periode Januari hingga September 2014. Dalam revisinya tersebut, beberapa nilai 

pada laporan keuangan mengalami perubahan nilai, salah satu contohnya adalah 

penurunan nilai aset tetap menjadi Rp1,16 triliun setelah revisi dari sebelumnya 

diakui sebesar Rp1,45 triliun. Inovisi juga mengakui laba bersih per saham 

berdasarkan laba periode berjalan. Praktik ini menjadikan laba bersih per saham 

INVS tampak lebih besar. Padahal, seharusnya perseroan menggunakan laba 

periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk 

(http://www.bareksa.com, diposting pada: 25 Februari 2015, diakses pada: 30 

Januari 2018, pukul 15:30). 

Salah satu faktor yang digunakan untuk mempengaruhi perusahaan 

melakukan manajemen laba adalah perencanaan pajak. Perencanaan pajak (tax 

planning) juga merupakan proses mengorganisasi  usaha wajib pajak yang tujuan 

akhir proses perencanaan pajak ini menyebabkan utang pajak PPh maupun pajak-

pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin sepanjang hal ini masih 

berada di dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak 
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digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaan. 

Untuk mendapatkan keuntungan pajak, perusahaan berupaya melakukan 

perencanaan pajak yang baik. Perencanaan pajak yang baik cenderung akan 

mengurangi laba bersih perusahaan (Yin dan Cheng 2004 dalam  Ningsih 2017).  

Ditetapkannya penurunan tarif pajak, maka perusahaan akan melakukan 

perencanaan pajak yang baik untuk mengurangi laba pada saat sebelum terjadi 

penurunan pajak. 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. Melihat betapa penting 

peran laba bagi investor maupun pihak lain sebagai pengguna laporan keuangan, 

tidak mengherankan pihak manajemen perusahaan melakukan manajemen laba 

demi menarik investor (Wiryandari dan Yulianti, 2009).  

 Faktor selanjutnya yang digunakan untuk memprediksi manajemen laba 

dengan menggunakan beban pajak tangguhan. Pajak tangguhan (differed tax) 

adalah efek pajak yang diakui pada saat diadakan penyesuaian dengan beban 

pajak tangguhan yang telah diperbolehkan dalam akuntansi pajak penghasilan 

namun banyak masyarakat yang kurang memahami dan menjadi keraguan untuk 

disajikan kedalam laporan keuangan perusahaan di Indonesia. Beban pajak 
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penghasilan dihitung dengan menggunakan aturan perpajakan atas hasil usaha 

perusahaan selama periode tahun yang bersangkutan. Aturan tersebut 

mengharuskan perusahaan melakukan koreksi fiscal (perbedaan permanen) karena 

terdapat perbedaan konsep pendapatan, konsep biaya, cara pengukuran biaya dan 

cara alokasi biaya antar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan aturan 

perpajakan. Selisih laba komersil dan laba fiscal dapat menginformasikan tentang 

keputusan yang akan diambil oleh manajemen dalam proses akrual. Selisih 

tersebut dinamakan koreksi fiscal yang disebut koreksi fiscal positif dan negatif. 

Koreksi fiscal negatif akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan dan koreksi 

fiscal positif akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan (Djamaluddin, 2008:58) 

dalam Siduarsih (2017). 

Menurut Waluyo (2012:273) pajak tangguhan (deferred tax) adalah jumlah 

pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat 

perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat 

dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya 

laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak 

tangguhan atau manfaat pajak tangguhan. Beban (penghasilan) pajak tangguhan 

adalah jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang muncul akibat adanya 

pengakuan atas kewajiban atau aset pajak tangguhan. 

Kewajiban pajak tangguhan dapat terjadi apabila perbedaan waktu 

menyebabkan koreksi negatif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi 

komersial lebih besar dibanding beban pajak menurut undang-undang pajak. 

Kewajiban pajak tangguhan ini timbul sebagai akibat perbedaan temporer kena 
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pajak. Sedangkan, aset pajak tangguhan dapat terjadi apabila perbedaan waktu 

menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi 

komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut undang-undang pajak 

(Waluyo 2012:273). 

Kewajiban (aset) pajak tangguhan meningkat ketika perusahaan 

mempercepat pengakuan pendapatan atau menangguhkan pengakuan beban 

(mempercepat beban atau menangguhkan pendapatan). Dengan pola seperti ini, 

maka perusahaan tersebut akan melaporkan laba akuntansi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan laba menurut perpajakan, sehingga akan meningkatkan 

kewajiban pajak tangguhan bersih perusahaan tersebut, begitu pula sebaliknya. Ini 

menunjukkan manajemen memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan 

laba yang lebih besar di masa yang akan datang sehingga mengurangi besarnya 

pajak yang dibayarkan.  

Tindakan manajemen laba ditentukan pula oleh motivasi manajer 

perusahaan, dalam hal ini terkait dengan kepemilikan manajerial. Kepemilikan 

manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen secara 

aktif ikut mengambil keputusan (Catherine, 2013). Manajemen laba muncul 

sebagai dampak persoalan keagenan dimana terjadi ketidakselarasan kepentingan 

pribadi antar pemilik dan pengelola. Mekanisme yang dapat dilakukan untuk 

dapat  meredam konflik kedua belah pihak dengan cara menawarkan manajer 

bonus opsi saham dengan kata lain manajer akan menerima kompensasi berbasis 

saham.  
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Manajer memiliki berbagai alasan untuk melaporkan laba yang lebih 

rendah. Salah satu di antaranya adalah mengurangi political cost. Ukuran 

perusahaan (firm size) digunakan sebagai proksi dari political cost. Dalam 

penelitian ini, ukuran perusahaan dilihat dari jumlah total aktiva yang relatif 

besar, sehingga dapat beroperasi dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi serta 

semakin besar peluang perusahaan untuk memperoleh laba dari operasinya.  

Perusahaan dengan ukuran yang besar sensitif dengan biaya politik yaitu 

pajak sehingga mereka cenderung mengurangi laba bersih laporan keuangannya. 

Pengurangan laba bersih ini dapat dilakukan dengan cukup mudah oleh 

perusahaan dikarenakan perusahaan yang berukuran besar memiliki sumber daya 

yang memadai untuk memanipulasi proses politik tersebut dengan cara melakukan 

perencanaan pajak (tax planning) maupun mengatur kegiatan untuk penghematan 

pajak. Dengan adanya penurunan tarif, maka perusahaan yang berukuran besar 

cenderung mengurangi labanya pada saat sebelum terjadinya penurunan tarif 

pajak (Richardson dan Lanis, 2007 dalam Wijaya dan Martani, 2011). 

Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan 

yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak 

lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Bagi investor, kebijakan perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek cash flow 

dimasa yang akan datang. Bagi regulator (pemerintah) akan berdampak terhadap 

besarnya pajak yang akan diterima, serta efektifitas peran pemberian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

perlindungan terhadap masyarakat secara umum (Muliati, 2011). Penelitian Herni 
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dan Susanto (2008) serta Handayani dan Rachadi (2009) membuktikan bahwa 

faktor ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak 

Tangguhan,  Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan terhadap 

Manajemen Laba (Studi Empiris  Pada Perusahaan Jasa Sektor 

Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang  Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2013-2016)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis menetapkan 

masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba 

pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2016? 

2. Bagaimanakah pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba 

pada perusahaan jasa  yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2016? 

3. Bagaimanakah pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba 

pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2016? 

4. Bagaimanakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba 

pada perusahaan jasa  yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2016 ? 

5. Bagaimanakah  pengaruh secara simultan perencanaan pajak, beban pajak 

tangguhan, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap 
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manajemen laba pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI pada tahun 

2013-2016? 

 1.3  Tujuan Penelitian 

 Sehubungan dengan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, 

penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menilai pengaruh variabel-variabel 

fundamental perusahaan terhadap manajemen laba. Adapun tujuan secara rinci 

dari penulisan ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba 

pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2016. 

2. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen 

laba pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2016. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen 

laba pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2016. 

4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba 

pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2016 

5. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan simultan perencanaan pajak, 

beban pajak tangguhan,kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan 

terhadap manajemen laba pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2013-2016 
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1.4   Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti  

Dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai pengaruh 

pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, kepemilikan 

manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba dalam 

praktik yang dihubungkan dengan pengetahuan teoritis. 

2. Bagi calon investor 

Dapat memberikan masukan mengenai prospek perusahaan 

sebelum calon investor menginvestasikan modalnya pada perusahaan serta 

diharapkan dapat memberikan informasi dalam menilai aktivitas yang 

dilakukan oleh perusahaan. 

3. Bagi akademik 

Dapat memberikan pengetahuan yang berguna bagi pemikiran, 

khasanah pustaka dan menambah wawasan bagi pembaca. 

1.5       Sistematika Penulisan 

Bagian sistematika penulisan mencakup uraian ringkasan dari materi yang 

dibahas pada skripsi ini, penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi yang 

akan dibagi dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN  

   Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 
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BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka, berisi landasan teori yang merupakan acuan 

pemikiran dalam pembahasan masalah yang diteliti dan mendasari analisis yang 

diambil dari berbagai literatur, ringkasan penelitian terdahulu yang mempunyai 

kaitan dengan penelitian ini, konsep dan hipotesis, dan kerangka pemikiran 

teoritis. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

        Metode Penelitian merupakan cara-cara meneliti yang menguraikan 

variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan. Bab ini 

juga menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan 

kuantitatif. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

    Hasil dan pembahasan, merupakan bab inti dalam penelitian ini, pada 

bab ini diuraikan tentang deskripsi hasil analisis pembahasan objek penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Penutup, berisi tentang simpulan dari laporan penelitian yang telah 

dilakukan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta saran bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan terhadap hasil penelitian, maupun bagi penelitian 

selanjutnya. 

 


