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BAB I 

  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam menjalankan kegiatan operasinya, suatu perusahaan secara periodik 

menyiapkan laporan keuangan untuk pihak-pihak yang berkepentingan seperti 

pemegang saham, investor dan pemerintah. Laporan keuangan berfungsi sebagai 

salah satu sumber informasi yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. 

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang 

terjadi selama tahun buku yang bersangkutan (Baridwan, 2004 dalam Suryani 

2010). 

Menurut Barus dan Setiawati (2015) laporan keuangan merupakan salah 

satu sumber informasi yang digunakan untuk menilai posisi keuangan dan kinerja 

perusahaan. Kebijakan dan keputusan yang diambil dalam proses penyusunan 

laporan keuangan akan mempengaruhi penilaian kinerja perusahaan. Dalam 

penyusunan laporan keuangan, akuntansi berbasis akrual dipilih karena dapat 

mencerminkan kondisi keuangan secara rill. Pada umumnya, manajemen akan 

memilih kebijakan tertentu agar dapat memberikan pelaporan laba yang baik 

dalam laporan keuangan. 

Kebijakan akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk 

tujuan pelaporan laba disebut dengan  manajemen laba. Menurut Sulistyanto 

(2008:15) manajemen laba merupakan upaya untuk mengubah, menyembunyikan, 

dan merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan dan mempermainkan 



 
 

2 

metode dan prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan. Scoott (2009) dalam 

Yamaditya (2014) manjemen laba merupakan keputusan manajer untuk memilih 

kebijakan akuntansi tertentu yang dianggap bisa mencapai tujuan yang diinginkan, 

baik itu untuk meningkatkan laba atau mengurangi kerugian yang dilaporkan. 

Fenomena manajemen laba sendiri pernah terjadi di Indonesia yaitu Kasus 

PT. Kaltim Prima Coal. PT. Kaltim Prima Coal (KPC) yang merupakan salah satu 

perusahaan tambang batu bara milik Group Bakrie  selain PT. Bumi Resource Tbk 

dan PT. Arutmin Indonesia yang diduga terkait tindak pidana pajak tahun 2007. 

Dimana KPC diduga (setelah penyelidikan) oleh Ditjen Pajak, PT. KPC memiliki 

kurang bayar sebesar Rp 1,5 triliun dan ditemukan adanya indikasi tindak pidana 

pajak berupa rekayasa penjualan yang dilakukan KPC pada tahun 2007 untuk 

meminimalkan beban pajak. 

Dari fenomena di atas perusahaan melakukan praktik manajemen laba 

dengan merekayasa angka penjualan yang berdampak pada laporan keuangan 

yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk 

meminimalkan pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Keadaan ini disebabkan 

karena pihak manajer lebih mengetahui kondisi perusahaan dari pada pemilik atau 

yang disebut dengan asimetri informasi. 

Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer lebih 

mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang 

dibandingkan dengan pemilik dan stakeholder lainnya. Semakin besar asimetri 

informasi yang terjadi maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya manajemen 

laba (Restuwulan, 2013). Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai hubungan 
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asimetri informasi dengan praktik manajemen laba. Salah satunya penelitian  

Richardson (1998) dalam Desmiyawati, dkk (2009) menyatakan terdapat 

hubungan positif antara asimetri informasi dengan manajemen laba. Jadi ketika 

asimetri informasi tinggi, stakeholder tidak memiliki sumber daya yang cukup, 

insentif, atau akses informasi yang relevan untuk memonitor tindakan manajemen. 

Hal ini akan memberikan peluang kepada manajer untuk melakukan pengelolaan 

laba.  

Laba yang diinginkan perusahaan tentunya laba yang tinggi setelah 

dikenakan pajak secara keseluruhan, maka akan menyebabkan perusahaan 

cenderung meminimumkan laba yang dilaporkan dengan tujuan untuk mengurangi 

jumlah pajak yang harus dibayar (Barus dan Setiawati, 2015). Untuk mengetahui 

seberapa besar laba yang terkena pajak, perusahaan tidak bisa menghitung secara 

langsung karena adanya perbedaan konsep laba akuntansi dengan laba fiskal. 

Menurut Belkaoui (2000) dalam Rahmi (2013) bahwa laba akuntansi secara 

operasional didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang 

direalisasikan yang berasal dari transaksi suatu periode dan berhubungan dengan 

biaya historis. Sedangkan, laba fiskal yaitu laba selama satu periode yang dihitung 

berdasarkan peraturan perpajakan. Perbedaan temporer antara laba akuntansi dan 

laba fiskal menimbulkan beban pajak tangguhan. 

Menurut Harnanto (2003:115), beban pajak tangguhan adalah beban yang 

timbul akibat perbedaan temporer anatara laba akuntansi (laba dalam laporan 

keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai 

dasar perhitungan pajak). Beban pajak tangguhan mengakibatkan tingkat laba 
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yang diperoleh menurun dengan demikian memiliki peluang yang lebih besar 

untuk mendapatkan laba yang lebih besar di masa yang akan datang dan 

mengurangi besarnya pajak yang dibayarkan. Manajemen laba merupakan 

peluang bagi manajemen untuk merekayasa besarnya beban pajak tangguhan guna 

menaikan dan menurunkan tingkat laba (Pindiharti, 2011). Seperti yang diketahui 

salah satu motivasi manajemen laba adalah motivasi perpajakan (Scoot, 2003 

dalam Rahmi 2013). Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mencoba 

mengetahui  permasalahan mengenai manajemen laba dalam hubungannya dengan 

perpajakan perusahaan. Penelitian yang dilakukan Erista (2013) dalam Jeniarti 

(2017) yang menguji pengaruh aktiva pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, 

akrual terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan di BEI pada periode 

2009-2012 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel beban pajak 

tangguhan dan akrual yang mampu memprediksi secara signifikan terhadap 

manajemen laba, sedangkan variabel aktiva pajak tangguhan tidak berpengaruh.  

Selain beban pajak tangguhan, yang diduga mempengaruhi manajemen 

laba adalah beban pajak kini (curent tax). Menurut Suandy (2011) beban pajak 

kini 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 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).  
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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 (Suandy, 2011:).  Adanya perbedaan antara laba akuntansi 

dan penghasilan kena pajak merefleksikan tingkat kebijakan manajer dalam 

memanipulasi laba menjadi lebih tinggi (Deviana, 2010). 

Melihat banyaknya celah yang dimanfaatkan oleh manajer dalam 

mengelola laba, maka diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang dapat 

menjajarkan perbedaan kepentingan para pengguna informasi laporan keuangan. 

Salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut adalah dengan menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik 

(good corporate governance) (Barus dan Setiawati, 2015). 

Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: 

PER -01/MBU/2011 tata kelola perusahaan yang baik (Good corporate 

governance), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang 

mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan 

peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.  

Mekanisme good corporate governance memiliki kemampuan dalam 

kaitannya menghasilkan suatu laporan keuangan yang memiliki kandungan 

informasi laba. Dewan komisaris merupakan inti dari good corporate governance 

yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi 
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manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya 

akuntabilitas. Semakin besar proporsional jumlah dewan komisaris dan komisaris 

independen maka semakin besar kemungkinan dapat menghalangi terjadinya 

manajemen laba (Barus dan Setiawati, 2015). Beberapa penelitian terdahulu telah 

dilakukan untuk menguji pengaruh mekanisme good corporate governance 

terhadap manajemen laba. Ujiyantho dan Pramuka (2007) meneliti tentang 

pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan 

komisaris, ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba dan kinerja 

perusahaan pada perusahaan manufaktur. Hasil penelian menunjukkan bahwa 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, 

kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, 

proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen 

laba, dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Bayyinah (2015) mendapatkan hasil 

bahwa secara simultan  asimetri informasi dan mekanisme tata kelola perusahaan 

yang meliputi ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris, dan komite 

audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. 

Sedangkan secara parsial hanya variabel ukuran dewan komisaris yang 

berpengaruh terhadap manajemen laba.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian “Pengaruh Asimetri Informasi, Beban 

Pajak Tangguhan, Beban Pajak Kini, dan Mekanisme Good Corporate 

Governance terhadap Manajemen Laba” (Studi Empiris Pada Perusahaan 
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Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian di atas penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap manajemen laba? 

2. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba? 

3. Apakah beban pajak kini berpengaruh terhadap manajemen laba? 

4. Apakah mekanisme good corporate governance berpengaruh terhadap 

manajemen laba? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap 

terhadap manajemen laba. 

2. Untuk mengetahui apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

3. Untuk mengetahui apakah beban pajak kini berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

4. Untuk memberikan bukti empiris dengan cara menganalisa  pengaruh dari 

mekanisme good corporate governance terhadap manajemen laba. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:  

1. Bagi literatur: memberikan kontribusi mengenai asimetri informasi, beban 

pajak tangguhan, beban pajak kini, mekanisme good corporate 

governance,  dan manajemen laba bagi masyarakat. 

2. Bagi investor:  yaitu memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai 

acuan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. 

3. Bagi peneliti: semoga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang 

dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi 

mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Penelitian ini 

dibagi menjadi lima bagian, dengan sistematika penulisan sebagai berikut. 

BAB I: PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi uraian teori yang yang menjadi landasan penelitian, 

kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis 
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yang dimaksudkan untuk memperjelas maksud penelitian dan membantu dalam 

berpikir secara logis, serta perumusan hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN  

 Bab ini berisi uraian tentang variabel penelitian dan definisi 

operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, dan metode analisi yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi uraian tentang deskripsi objek oleh penelitian, analisis dan 

interpretasi hasil statistik. 

BAB V: PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil pengelolaan 

data, implikasi hasil penelitian, dan disampaikan pula keterbatasan penelitian, 

serta saran yang berkaitan dengan penelitian sejenis yang bermanfaat untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 


