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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber 

pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri, sebagaimana 

yang tercantum dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 

Sumber dana luar Negeri, misalnya pinjaman luar negeri dan hibah (grant), 

sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan nonmigas 

serta pajak. 

 Pengertian pajak menurut pasal 1 UU No.28 tahun 2007 tentang ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan adalah  kontribusi wajib pajak kepada Negara 

yang terutang pada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa atau 

berdasarkan Undang-Undang dengan  tidak mendapat timbal balik secara 

langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. (Wikipedia Bahasa Indonesia). 

Wajib pajak badan  merupakan salah satu sasaran utama pemerintah. 

Karena wajib pajak badan merupakan sektor penerimaan Negara yang sangat 

signifikan khususnya perusahaan berukuran besar yang go public. Perusahaan 

tidak hanya dituntut untuk menghasilkan produk yang bermutu bagi konsumen, 

tetapi juga mampu mengelolah keuangannya dengan baik, artinya pengelola 

keuangan terus dapat menjamin keberlangsungan usaha perusahaan. 
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Manajemen memiliki kepentingan yang sangat kuat dalam pemilihan 

kebijakan akuntansi, yang di harapkan dapat membatu dalam penyajian laporan 

keuangan seperti yang mereka inginkan. Manajemen laba adalah upaya untuk 

mengubah, menyembunyikan, dan merekayasa angka-angka dalam laporan 

keuangan dengan mempermainkan metode dan prosedur akuntansi yang 

digunakan perusahaan. Sulistyanto dalam Budi Setyawan dan Harnovinsah 

(2015). 

Manajemen yang melakukan manajemen laba akan mendapatkan beberapa 

keuntungan pribadi. Tujuan yang akan dicapai manajemen melalui manajemen 

laba antara lain untuk memperoleh penghargaan atas kinerjanya, untuk 

memperoleh bonus dan kompensasi lain, untuk mempengaruhi keputusan pelaku 

pasar modal, untuk menghindari pelanggaran perjanjian hutang dan untuk 

menghindari biaya politik. 

Salah satu konflik kepentingan semangkin meningkat ketika prencipal 

tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent karena ketidak 

mampuan prencipal memonitor aktivitas agent dalam perusahaan, sedangkan 

agent mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan 

kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya 

ketidakseimbangan informasi. 

Menurut Healy dan Palepu (2010), ada tiga kondisi yang menyebabkan 

komunikasi melalui laporan keuangan tidak sempurna dan tidak transparan, yaitu: 

(1) dibandingkan dengan investor, manajemen memiliki informasi lebih banyak 
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tentang strategi dan operasi bisnis yang dikelolanya, (2) kepentingan manajemen 

tidak selalu selaras dengan kepentingan investor, dan (3) ketidak sempurnaan dari 

aturan akuntansi dan audit. 

Fenomena yang terjadi ialah diantara pihak eksternal dan internal, sebagai 

pengguna laporan keuangan, di dalam suatu perusahaan terkadang terdapat 

berbagai kepentingan sehingga dapat menimbulkan pertentangan yaitu  pihak 

manajemen berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan, sedangkan pemegang 

saham berkeinginan untuk meningkatkan kekayaannya. Selain itu, pihak 

manajemen berkeinginan memperoleh kredit sebesar mungkin dengan bunga yang 

rendah, sedangkan kreditor hanya ingin memberikan kredit sesuai dengan 

kemampuan perusahaan, serta pihak manajemen berkeinginan membayar pajak 

sekecil mungkin, sedangkan pemerintah ingin memungut pajak sebesar-besarnya.  

dengan adanya keinginan untuk memberikan sinyal positif memungkinkan 

manajemen untuk melakukan prilaku menyimpang dalam menunjukan informasi 

laba. Praktik penyimpangan yang di lakukan manajemen laba bertujuan untuk 

menambah bias dalam laporan keuangan yang dapat mengganggu pembaca 

laporan keuangan yang mempercayai hasil rekayasa yang ada sebagai hasil laba 

tanpa rekayasa, kondisi dimana ketidak seimbangan perolehan informasi antara 

pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pemegang saham atau 

stockholders. Aditama dan Purwaningsih (2014). 

Adapun Salah satu kasus pajak yang terjadi adalah kasus yang dilakukan 

oleh Grup Bakrie dimana salah satunya adalah Kasus yang terjadi di tahun 2007, 



 4 

dimana PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang merupakan salah satu perusahaan 

tambang batu bara milik Grup Bakrie selain PT.Bumi Resources dan PT Arutmin 

Indonesia yang diduga terkait tindak pidana pajak tahun 2007. dimana PT Kaltim 

Prima Coal (KPC) melakukan rekayasa penjualan untuk meminimalkan pajaknya. 

Setelah dilakukan penyelidikan oleh Ditjen Pajak, KPC ditemukan pajak kurang 

bayar sebesar Rp 1,5 trilyun. Dengan melakukan rekayasa penjualan merupakan 

salah satu praktik manajemen laba dengan menggunakan pajak tangguhan 

(www.ortax.org). 

Salah satu tindakan manajemen laba ini telah memunculkan beberapa 

kasus dalam pelaporan akuntansi, antara lain seperti Pt Indofarma Tbk. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam terhadap PT Indofarma Tbk. (Badan 

Pengawas Pasar Modal, 2004), ditemukan bukti bahwa PT Indofarma Tbk,. 

Melakukan praktik manajemen laba dengan menyajikan overstated laba bersih 

senilai Rp 28,870 miliar, sebagai dampak dari penilaian persediaan barang dalam 

proses yang lebih tinggi dari yang seharusnya, sehingga harga pokok penjualan 

tahun tersebut understased. PT Akasha Wira Internasional (ADES) Jumlah laba 

Komprehensif Perseroan tahun 2013 adalah Rp 98,6 miliar atau mengalami 

kenaikan senilai 11,8% dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp 83 miliar. 

Namun setelah laporan keuangan PT Akasha Wira Internasional diaudit ternyata 

terjadi penurunan laba bersih sebesar 33% atau 56,6 miliar. Penurunan laba 

tersebut diakibatkan oleh penjualan bersih tumbuh lebih rendah dari pada 

kenaikan beban. Auditor mencatatkan peningkatan beban usaha sebesar Rp 42 

miliar di tahun 2013, sedangkan total penjualan berjumlah Rp 502,5 miliar atau 

http://www.ortax.org/
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mengalami kenaikan 5% dari total penjualan 2012 yang berjumlah Rp 476 miliar 

(Mahardika dkk 2016).  

Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat 

beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk 

meminimalkan pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalkan beban pajak 

sering disebut dengan perencanaan pajak (tax planing) (Suandy, 2008) dalam 

Aditama dan purwaningsih (2014). perencanaan pajak (tax planing) juga 

merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak yang tujuan akhir proses 

perencanaan pajak ini menyebabkan utang pajang baik PPh maupun pajak-pajak 

lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin sepanjang hal ini masih berada di 

dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perencanaan 

pajak (tax planing) merupakan tindakan yang legal karena diperbolehkan oleh 

pemerintah selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di 

Indonesia. 

Pajak ialah iuran wajib rakyat kepada negara berdasarkan peraturan 

undang-undang tanpa memperoleh imbalan langsung yang digunakan untuk 

pembiayaan segala pengeluaran secara umum serta pengeluaran pembangunan 

(UU Perpajakan Nasional) 

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Ayu (2010) membuktikan 

bahwa Managemen Laba dengan manipulasi akrual murni merupakan manipulasi 

laba dengan discretionary accrual yang tidak memiliki pengaruh terhadap aliran 

kas secara langsung. Managemen laba akrual dilakukan pada akhir periode ketika 

manager mengetahui laba sebelum direkayasa sehingga dapat mengetahui berapa 
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besar manipulasi yang diperlukan agar target laba tercapai. Wijaya dan martani 

(2011) berpendapat bahwa dengan penurunan tarif pajak akan memicu manajemen 

untuk melakukan manajemen laba. Perusahaan akan cenderung melakukan praktik 

manajemen laba dalam menanggapi reformasi pajak yaitu dengan memindahkan 

pengahasilan bersih ke periode pajak yang tarifnya lebih rendah. Manipulasi laba 

dengan menggunakan discretionary accruals dipengaruhi oleh perencanaan pajak, 

kewajiban pajak tangguhan, earnings pressure, tingkat hutang perusahaan, 

earnings bath, ukuran perusahaan dan presentase jumlah saham disetor 

perusahaan yang diperdagangkan di BEI (Wijaya dan Martani, 2011). Hal ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengecilkan laba pada saat tarif pajak tinggi dan 

laba dipindahkan pada periode saat tarif pajak rendah. 

Maka dari itu Perencanaan pajak 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 

(Wijaya dan Martani, 2011). Dengan adanya penurunan tarif pajak, maka 

perusahaan akan melakukan perencanaan pajak yang baik untuk mengurangi laba 

pada saat sebelum terjadi penurunan pajak. Dengan melakukan perencanaan pajak 

yang tepat dan legal, perusahaan akan mendapatkan laba bersih yang rasional dan 

lebih besar apabila dibandingkan jika perusahaan tidak melakukan perencanaan 

pajak. 

Beban pajak tangguhan adalah efek pajak yang diakui pada saat diadakan 

penyesuaian dengan beban pajak penghasilan priode yang akan datang. Walaupun 
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pajak tangguhan diperbolehkan dalam akuntansi pajak penghasilan namun banyak 

masyarakat yang kurang memahami dan menjadi keraguan untuk disajikan 

kedalam laporan keuangan perusahaan di Indonesia. Banyak masyarakat yang 

mengartikan bahwa telah terdapat pajak yang ditangguhkan untuk dibayarkan 

kembali, namun kenyataannya pemahaman masyarakat tersebut bertolak belakang 

dengan konsep pajak tangguhan setelah diaplikasikan, yaitu pada saat dikenakan 

pajak tangguhan ternyata sama sekali tidak berkaitan dengan pembayaran pajak. 

Beban pajak penghasilan dihitung dengan menggunakan aturan perpajakan atas 

hasil usaha perusahaan selama priode tahun yang bersangkutan. Aturan-aturan 

perpajakan tersebut mengharuskan perusahaan-perusahaan melakukan koreksi 

fiskal (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 

fiskal dapat menginformasikan tentang keputusan yang akan diambil oleh 

manajemen dalam proses akrual. Selisih tersebut dinamakan koreksi fiskal yang 

disebut koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif akan 

menghasilkan kewajiban pajak tangguhan dan koreksi fiskal positif akan 

menghasilkan aktiva pajak tangguhan (Djamaluddin, 2008:58)  

Keberadaan asimetri informasi dianggap sebagai penyebab manajemen 

laba. Kusumawati dkk (2013) berpendapat bahwa terdapat hubungan yang 

sistematis antara asimetri informasi dengan tingkat manajemen laba. Adanya 

asimetri informasi akan mendorong manajer untuk menyajikan informasi yang 

tidak sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran 
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kinerja manajer. Kualitas laporan keuangan akan mencerminkan tingkat 

manajemen laba. 

Perusahaan manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi digunakan dalam 

penelitian ini, karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang produknya 

sering dikonsumsi oleh orang banyak dan mampu bertahan dalam kondisi 

kebijakan model apapun, sehingga seburuk apapun kebijakan yang dibuat hampir 

pasti produk perusahaan ini tetap dibeli dan diminati oleh konsumen. Apabila 

kegiatan produksi tersebut mengalami masalah beberapa waktu maka hal tersebut 

dianggap kabar buruk bagi perusahaan karena proses produksinya memerlukan 

waktu yang relatif cepat. Untuk itu perusahaan harus memperkuat faktor internal 

agar tetap dapat berkembang dan bertahan, salah satu usaha untuk memperkuat 

faktor internalnya adalah dengan mengelola beban pajak tangguhan dengan baik.  

Adapun penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengetahui 

permasahan mengenai manajemen laba dalam hubungannya dengan perpajakan 

perusahaan. Yaitu Aditama dan purwaningsih (2014) meneliti tentang pengaruh 

perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan non manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menemukan hubungan yang negatif 

antara perencaan pajak berguna dalam memprediksi manajemen laba. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu: 1) Adanya 

penambahan variabel independen seperti asimetri informasi dan beban pajak 

tangguhan. Sebelumnya hanya menggunakan satu variabel yaitu perencanaan 

pajak. 2) objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016, 

sedangkan sebelumnya adalah perusahaan non manufaktur yang terdaftar di Bursa 
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Efek Indonesia periode 2009-2012. dengan menggabungkan perencanaan 

pajak,beban pajak tangguhan dan asimetri informasi untuk mendeteksi adanya 

praktek manajemen laba pada perusahaan manufaktur di BEI. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang membahas manajemen laba untuk diteliti kembali karena manajemen 

perusahaan melakukan praktek manajemen laba terhadap pelaporan keuangan 

untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan, untuk itu 

peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: “PENGARUH 

PERENCANAAN PAJAK, BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN 

ASIMETRI INFORMASI TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN LABA 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti 

dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba? 

2. Apakah beban  pajak tangguhan berpengaruh terhadap praktik manajemen 

laba? 

3. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap praktik manajemen laba? 

4. Apakah perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan asimetri informasi 

berpengaruh terhadap praktik manajemen laba ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian mengenai perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan 

asimetri informasi bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bukti empiris 

tentang: 

1. Untuk menguji perencanaan pajak berpengaruh pada praktik manajemen 

laba 

2. Untuk menguji beban pajak tangguhan berpengaruh pada praktik 

manajemen laba  

3. Untuk menguji asimetri informasi berpengaruh pada praktik manajemen 

laba 

4. Untuk menguji perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan asimetri 

informasi berpengaruh pada praktik manajemen laba 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi bahan 

acuan atau pembanding untuk penelitian berikutnya dengan topik yang 

sejenis serta dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya 

b. Bagi Praktis 

Berguna untuk memberikan informasi hasil dari penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai acuan perusahaan sejauh mana mereka melakukan 

pengambilan keputusan untuk menerapkan sistem manajemen laba pada 

perusahaan mereka dan apa langkah kongkret untuk mengembalikan 

kualitas laba yang sebenarnya 
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c. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur untuk penelitian 

selanjutnya 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahsan dalam uraian berikutnya, maka 

sistematika penulisan disusun sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi tentang latar belakang dilakukannya penelitian, 

perumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, serta 

sistematika penulisan. BAB ini akan memberikan gambaran umum 

arah penelitian yang akan memandu pembaca dalam memahami 

permasalahan yang sesungguhnya dibahas dalam penelitian. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

  Bab ini membahas mengenai landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian ini, Pengembangan Hipotesis, Penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, Kerangka Pemikiran 

yang digunakan untuk memperjelas maksud penelitian. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

  Metode penelitian merupakan bagian yang didalalmnya menjelaskan 

bagaimana penelitian ini dilaksanakan secara operasional. Dalam 

bagian ini diuraikan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisi data. 
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BAB IV :  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

  Bab ini menjelaskan tentang analisis data beserta pembahasan dari 

data yang telah dianalisis. 

BAB V :  PENUTUP 

  Bab ini berisi simpulan dari hasil pembahasan data yang telah 

dianalisis, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian 

selanjutnya. 

 


