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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

Landasan teori merupakan dasar teori yang melandasi penelitian, serta 

bersisi penjelasan mengenai variabel yang terkait dan hubungan antara variabel 

dependen dan variabel independennya. Dalam penelitian ini landasan teori yang 

digunakan adalah Teori Agensi (agency teori dan Teori Akuntansi Positif) 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Teori) 

Agency theory (teori keagenan) merupakan suatu kondisi yang terjadi pada 

suatu perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut lebih 

jauh sebagai agen dan pemilik modal (owner) sebagai principal membangun suatu 

kontrak kerjasama yang disebut dengan “nexus of contact,” kontrak kerjasama ini 

berisi kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen 

perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberi kepuasan yang 

maksimal seperti profit yang tinggi kepada pemilik modal (owner). (Irham Fahmi, 

2014) 

Dalam Hermanto (2015) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu 

kontrak di mana satu atau lebih principal (pemilik) menggunakan pihak lain atau 

agent (manajer) untuk menjalankan perusahaan. Dalam teori keagenan, yang 

dimaksud dengan principal adalah pemegang saham atau pemilik yang 

menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. Agent adalah 

manajemen yang memiliki kewajiban yang mengelola perusahaan sebagaimana 

yang telah diamanahkan principal kepadanya.  
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Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-

mata termotivasi oleh kesejahteraan dan kepentingan dirinya sendiri. Pihak 

principal termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya melalui 

pembagian dividen atau kenaikan harga saham perusahaan. Agent termotivasi 

untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan kompensasi. Konflik 

kepentingan semakin meningkat ketika principal tidak memiliki informasi yang 

cukup tentang kinerja agent karena ketidakmampuan principal memonitor 

aktivitas agent dalam perusahaan. Sedangkan agen tmempunyai lebih banyak 

informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara 

keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi 

yang dimiliki oleh principal dan agent dan dikenal dengan istilah asimetri 

informasi. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara 

principal dan agent mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi 

yang tidak diketahui oleh principal dan menyajikan informasi yang tidak 

sebenarnya kepada principal, terutama informasi tersebut berkaitan dengan 

pengukuran kinerja agent.  

Teori yang dipelopori oleh Watts dan Zimmerman (1986) dalam Aditama 

(2014) memaparkan bahwa faktor-faktor ekonomi tertentu bisa dikaitkan dengan 

perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan. Aditama dan Purwaningsih 

(2014) menyatakan bahwa teori akuntansi positif merupakan bagian dari teori 

keagenan. Hal ini dikarenakan akuntansi teori positif mengakui adanya tiga 

hubungan keagenan, yaitu (1) antara manajemen dengan pemilik (the bonus plan 
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hypothesis), (2) antara manajemen dengan kreditur (the debt to equity hypothesis), 

dan (3) antara manajemen dengan pemerintah (the political hypothesis). 

 

2.2 Perencanaan Pajak 

Menurut Suandi (2011) pada umumnya, perencanaan pajak (Tax Planning) 

merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang 

pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan 

perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai 

perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat 

waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. 

Perencanaan pajak (tax planning) sebagai proses mengorganisasi usaha wajib 

pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik 

PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal 

mungkin. Seminimal mungkin dalam hal ini dilakukan sepanjang hal ini masih 

berada didalam peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga kegiatan 

perencanaan pajak (tax planning) ini di legalkan oleh pemerintah. Pada tahap awal 

perencanaan pajak ini. Dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan-

peraturan perpajakn agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang dapat 

dilakukan. 

Menurut Wijaya dan Martani (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang 

memiliki perencanaan pajak yang baik akan mendapatkan keuntungan dari tax 

shield dan dapat meminimalisir pembayaran pajak.  

Perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik cenderung akan 

mengurangi laba bersih perusahaan guna mendapatkan keuntungan pajak. 
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Suandy (2011) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen 

pajak. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk 

meminimumkan kewajiban pajak. Sedangkan menurut mangoting (2012) manfaat 

dari perencanaan pajak itu sendiri adalah penghematan kas keluar karena pajak 

yang merupakan unsur biaya dikurangi, mengatur aliran kas karena dengan 

perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan 

menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas 

secara lebih akurat. 

Menurut Aditama dan Purwaningsih (2014) peran perencanaan pajak 

dalam praktik manajemen laba secara konseptual dapat dijelaskan dengan teori 

keagenan, pada teori keagenan, dalam hal ini pemerintah (fiskus) sebagai pihak 

principal dan manjemen sebagai pihak Agent masing-masing memiliki 

kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak. Perusaan (agent) 

berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti 

mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Di lain pihak, pemerintah 

(principal) memerlukan dana dari penerimaan pajak  untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah. Dengan demikian, terjadi konflik kepentingan antara 

perusahaan dengan pemerintah. 

 

2.3 Beban Pajak Tangguhan 

Beban pajak tangguhan adalah jumlah beban (penghasilan) pajak 

tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas liabilitas atau asset pajak 

tangguhan. Beban pajak tangguhan akan menimbulkan liabilitas pajak tangguhan 

(Waluyo, 2014). Menurut Phillips (2003) dalam Negara dan suputra (2017) beban 
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pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba 

akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) 

dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Zain 

(2009) pajak tangguhan terjadi akibat perbedaan antara PPh terutang (pajak 

penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang 

sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan (pajak 

penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang 

menyangkut perbedaan temporer. 

Suandy (2011) mengungkapkan bahwa apabila masa mendatang akan 

terjadi pembayaran yang lebih besar, maka berdasarkan SAK harus diakui sebagai 

suatu kewajiban. Sebagai contoh apabila beban penyusutan asset tetap yang diakui 

secara fiscal lebih besar daripada beban penyusutan asset tetap secara komersial 

sebagai akibat adanya perbedaan metode penyusutan aktiva tetap, maka selisih 

tersebut akan mengakibatkan pengakuan beban pajak yang lebih besar secara 

komersial pada masa yang akan datang.  

 

2.4 Asimetri Informasi  

Manajer perusahaan merupakan pihak internal perusahaan yang jelas lebih 

banyak memiliki dan lebih cepat mengetahui informasi yang valid dibandingkan 

pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor. Hal ini disebabkan pihak 

eksternal tidak mungkin mengawasi tindakan manajer setiap saat. Perbedaan 

jumlah dan validasi informasi yang dimiliki pihak satu dengan pihak yang lain ini 

yang dapat menyebabkan timbulnya asimetri informasi (Sherly,2014). 
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Manajer sebagai pengelola perusahaan yang lebih banyak mengetahui 

informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan 

para pihak yang berkepentingan lainnya berkewajiban memberikan sinyal 

mengenai kondisi perusahaan para pihak yang berkepentingan tersebut. Sinyal 

yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti 

laporan keuangan. Namun, informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak 

sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai 

informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi 

karena manajer lebih superior dalam menguasai informasi disbanding pihak lain 

seperti pemilik atau pemegang saham dan pemberi pinjaman. 

Asimetri informasi antara manajemen dengan pihak lain tersebut 

memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak oportunis, yaitu 

memperoleh keuntungan pribadi. Dalam hal pelaporan keuangan, manajer dapat 

melakukan praktik manajemen laba (eranings management) untuk memberikan 

sinyal yang diharapkan tetapi tidak sesuai dengan kenyataan kepada pihak lain 

mangenai kinerja ekonomi perusahaan. 

Menurut Muliati (2011) dua faktor tersebut, masalah keagenan dan 

asimetri informasi menjadi latar belakang munculnya teori dan dugaan tentang 

adanya praktik-praktik manajemen laba. Manajer sebagai pihak internal 

perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda dengan para pihak eksternal 

perusahaan seperti investor, kreditor, pemerinth, maupun pihak eksternal lainnya. 

Disamping itu, manajer sebagai pihak internal perusahaan memiliki lebih banyak 

informasi yang valid tentang perusahaan yang mereka kelola dari pada para pihak 
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eksternal perusahaan. Dua kondisi ini sangat mendukung dilakukannya praktik 

manajemen laba. Jika masalah keagenan dapat memunculkan niat untuk 

melakukan manajemen laba, maka asimetri ekonomi dapat memberi peluang atau 

kesempatan untuk dilakukannya manajemen laba. Manajer akan menggunakan 

kelebihan informasi yang mereka miliki, misalnya dengan menyembunyikan atau 

memanipulasi sebagian informasi tersebut dalam rangka memenuhi kepentingan 

manajer yang mungkin suatu saat dalam suatu atau beberapa hal akan saling 

bertentangan dengan kepentingan pihak eksternal yang memiliki lebih sedikit 

informasi yang valid. 

Menurut Muliati (2011) Asimetri Informasi merupakan suatu kedaan 

dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak 

dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Ada dua tipe asimetri informasi : adverse 

selection dan moral hazard. 

a. Adverse selection 

Adverse selection adalah jenis asimetri informasi dalam mana satu pihak 

atau lebih yang melangsungkan/akan melangsungkan suatu reaksi usaha, atau 

transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. 

Adverse selection terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan 

dan para pihak dalam (insiders) lainnya lebih mengetahui kondisi kini dan 

prospek kedepan suatu perusahaan daripada  para incestor luar. 
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b. Moral Hazard 

Moral Hazard merupakan jenis asimetri informasi dalam mana satu 

pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu 

transaksi usaha atau transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-

tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi mereka sedangkan 

pihak-pihak lainnya tidak. Moral Hazard dapat terjadi karena adanya 

pemisahan pemilikan dengan pengendalian yang merupakan karakteristik 

kebanyakan perusahaan besar. 

 

2.5 Manajemen Laba 

Schipper (2000) dalam Aditama dan purwaningsih (2014) mendefinisikan 

manajemen laba sebagai suatu intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses 

penentuan laba untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Maksud dari 

intervensi di sini adalah upaya yang dilakukan oleh manajer untuk mempengaruhi 

informasi- informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui 

stakeholders yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Sering kali 

proses ini mencakup mempercantik laporan keuangan (fashioning accounting 

reports), terutama angka yang paling bawah, yaitu laba (Sulistyanto 2008:49). 

Menurut Linda (2012), manajemen laba merupakan tindakan manajemen 

untuk memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu untuk memilih 

kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu untuk mempengaruhi laba yang 

akan terjadi menjadi seperti yang mereka inginkan melalui pengelolaan faktor 

internal yang dimiliki atau digunakan perusahaan. definisi earnings manajement 

dibagi menjadi dua, yaitu: 
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a. Definisi Sempit 

Earnings manajement dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan 

metode akuntansi. Earnings manajement dalam arti sempit didefinisikan 

sebagai perilaku manjer untuk “bermain” dengan komponen discretionsry 

accruals dalam menentukan besarnya earnings 

b. Definisi Luas 

Earnings manajement merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan 

(mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit dimana manajer 

bertanggung jawab tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) 

profitabilitas ekonomis jangka panajang unit tersebut. Menurut John, 

Subramanyam dan hasley (2005:118) dalam Ulfah (2011) manajemen laba 

merupakan hasil akuntansi akrual yang paling bermasalah. Penggunaan dan 

penilaian dan estimasi dalam akuntansi akrual mengizinkan manajer untuk 

menggunakan informasi dalam dan pengalaman mereka untuk menambah 

kegunaan angka akuntansi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aditama dan Purwaningsih 

(2014), secara empiris membuktikan bahwa hubungan principal dan agent sering 

ditentukan oleh angka akuntansi. Hal ini mengacu agent  untuk memikirkan 

bagaimana angka akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk 

memaksimalkan kepentingannya. Salah satu bentuk tindakan agent tersebut 

adalah manajemen laba (Ardila 2012). 

Menurut Scott (2000) dalam Aditama dan Purwaningsih (2014) 

mengemukakan bahwa terdapat beberapa motivasi yang mendorong manajer 
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untuk melakukan manajemen laba, yaitu motivasi bonus, motivasi kontraktual 

lainnya, motviasi politik, motivasi pajak, pergantian CEO, Initial Public Offering, 

dan pemberian informasi kepada investor. Berikut ini akan diuraikan setiap 

motivasi dari praktik manajemen laba. 

1. Motivasi Bonus (Bonus Purpose)  

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 menetapkan tingkat 

laba yang harus dicapai dalam periode tertentu. Oleh karena itu, manajemen 

berusaha mengatur laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus 

yang akan diterimanya. 

2. Motivasi Kontraktual Lainnya (Other Contractual Motivation)  

Manajer memiliki dorongan untuk memilih kebijakan akuntansi yang 

dapat memenuhi kewajiban kontraktual termasuk perjanjian utang yang harus 

dipenuhi karena bila tidak perusahaan akan terkena sanksi. Oleh karena itu, 

manajer melakukan manajemen laba untuk memenuhi perjanjian utangnya.  

3. Motivasi Politik (Political Motivation)  

Perusahaan besar dan industry strategicakan menjadi perusahaan 

monopoli. Dengan demikian, perusahaan malakukan manajemen laba untuk 

menurunkan visibility-nya dengan cara menggunakan prosedur akuntansi 

untuk menurunkan laba bersih yang dilaporkan.  

4. Motivasi Pajak (Taxation Motivation)  
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Manajemen termotivasi melakukan praktik manajemen laba untuk 

mempengaruhi besarya pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara 

menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar.  

5. Pergantian CEO (Chief Executive Officer)  

Motivasi manajemen laba akan ada di sekitar waktu pergantian CEO. CEO 

yang akan diganti melakukan pendekatan strategi dengan cara 

memaksimalkan laba supaya kinenjanya dinilai baik.  

6. 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.  

7. Pemberian Informasi Kepada Investor (Communicate Information toInvestors)  

Manajemen melakukan manajemen laba agar laporan keuangan 

perusahaan terlihat lebih baik. Hal ini dikarenakan kecenderungan investor 

untuk melihat laporan keuangan dalam menilai suatu perusahaan. Pada 

umumnya investor lebih tertarik pada kinerja keuangan perusahaan di masa 

datang dan akan menggunakan laba yang dilaporkan pada saat ini untuk 

meninjau kembali kemungkinan apa yang akan terjadi di masa yang akan 

datang. 

 

2.6 Pandangan Islam Terhadap Manajemen Laba 

Dalam Al-qur’an surat An-nisa ayat 29 telah menjelaskan mengenai 

Manajemen laba yang terkait: 
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Islam melindungi hak milik laki-laki dan perempuan 

                       

                      

     

 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. 

Dalam ayat tersebut diatas Allah melarang hamba-Nya  saling memakan 

harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu 

jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya apabila dipungut tidak sesuai 

aturan. 

Dalam Al-quran juga Allah Swt telah mengatur semua persoalan yang 

akan di hadapi manusia serta penyelesaian atas persoalan tersebut.  Sebagaimana 

dijelaskan Allah Swt  dalam firmannya QS.AL-Baqarah ayat 282. 

                         

                     

                            

                               

                           

                    



 25 

                         

                        

                     

                 

                       

                    

 Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah ] 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan 

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, 

meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada 

Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. 

jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau 

dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan 

dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 

(di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua 

orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa 

Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang 

itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian 

itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat 

kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali 

jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka 

tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah 

apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu 

adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 

Berdasarkan QS.AL-Baqarah ayat 282 diatas, dapat disimpulkan bahwa 

Allah SWT telah mengatur tata cara bermu’alah yang baik serta menjaga sifat 

jujur agar tidak merugikan sesama manusia. Seperti halnya melakukan transaksi 

jual beli dan utang piutang hendaklah dilakukan pencatatan yang sistematis dari 
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setiap kejadian transaksi baik itu transaksi tunai maupun transaksi yang dilakukan 

secara kredit agar tidak terjadi kekeliruan yang akan berdampak pada laporan 

keuangan yang disajikan oleh perusahaan. 

Laporan keuangan perusahaan sangat dibutuhkan baik oleh pihak internal 

maupun pihak eksternal, seberapa besar perusahaan mampu menghasilkan laba 

pada periode akuntansi itu semua tercermin dalam laporan keuangan yang 

disajikan oleh perusahaan. Serta laporan keuangan juga bisa menilai kinerja 

manajemen yang buruk. Dengan kondisi tersebut perusahaan melakukan hal yang 

tidak semestinya yaitu dengan bersifat tidak jujur, manajemen mengubah data 

laporan keuangan dengan cara meratakan laba (income smoothing) agar arus laba 

terlibat stabil. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa praktik perataan 

laba merupakan tindakan yang tidak jujur dan bertentangan dengan QS.Al-

Baqarah : 282, disini Allah menyuruh hambanya untuk bersifat jujur agar tidak 

terjadinya kekacauan dan kekeliruan. 

Sebagaimana diketahui bersama, tujuan perdagangan dalam arti yang 

sangat sederhana adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Dalam ilmu 

ekonomi, sebuah industri dalam menjalankan produksinya diasumsikan bertujuan 

untuk memaksimalkan keuntungan (laba/profit) dengan cara dan sumber-sumber 

yang halal. Demikian pula dengan transaksi bisnis dalam skala mikro, dimana 

sebuah perusahaan dan industri dapat memilih dan menentukan komposisi tenaga 

kerja,modal,barang-barang pendukung, dan penentuan jumlah output, yang 

kesemuanya itu akan dipengaruhi oleh harga, tingkat upah, capital,maupun barang 
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baku, dimana keseluruhan kebutuhan input ini akan diselaraskan oleh besarnya 

pendapatan dari perolehan output. 

Untuk mendapatkan laba bersih dari unsur riba dan kecurangan, islam 

menentukan prinsip dasar dalam mekanisme traksaksinya. Prinsip saling ridho 

dalam bertransaksi adalah proses yang terjadi ketika barang yang akan dijual jelas 

kepemilikannya, tidak termasuk barang yang diharamkan, serta jelas pula 

penetapan harganya. Prinsip kemudahan atau taawun dalam bertransaksi 

menunjukkan laba yang diperoleh bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi 

sang penjual (self oriented), akan tetapi juga diharapkan dapat memberikan 

manfaat kepada sesama dan menutupi kebutuhan masyarakat. Wallahu alam. 

 
2.7 Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti 

Tahun 

Judul 

penelitian 
Variabel  Hasil Penelitian  

1. 

Aditama dan 

Purwaningsih 

(2014) 

Pengaruh 

perencanaan 

pajak terhadap 

manajemen laba 

pada perusahaan 

nonmanufaktur  

Yang terdaftar 

di bursa efek 

indonesia 

 

Variabel Y: 

Manajemen Laba 

 

Variabel X: 

Perencanaan Pajak  

Menemukan 

bahwa 

perencanaan 

pajak ternyata 

tidak 

berpengaruh 

positif terhadap 

manajamen laba 

pada perusahaan 

nonmanufaktur 

yang terdaftar di 

BEI. 

2. 
Subagyo dan 

Octavia (2010) 

Manajemen 

Laba Sebagai 

Respon Atas 

Perubahan 

Tariff Pajak 

Penghasilan 

Badan di 

Indonesia 

Variabel Y:  

manajemen laba 

 

Variabel X: Perencanaan 

pajak, kewajiban pajak 

tanguhan dan Asimetri 

Informasi dan Beban 

Pajak Tangguhan 

Menemukan 

bahwa 

perusahaan yang 

memperoleh laba 

(profit firms)saja 

yang melakukan 

manajemen laba 

dalam rangka 

merespon 

perubahan tarif 

pajak badan di 
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No 
Peneliti 

Tahun 

Judul 

penelitian 
Variabel  Hasil Penelitian  

Indonesia 

3. 
Yana 

Ulfah(2011) 

Pengaruh Beban 

Pajak 

Tangguhan dan 

Perencanaan 

Pajak Terhadap 

Praktik 

Manajemen 

Laba 

Variabel Y:  

Manajemen laba 

 

Variabel X:  perencanaan 

pajak dan beban pajak 

tangguhan 

Menemukan 

bahwa memang 

terjadi 

manajemen laba 

tujuan 

menghindari 

pelaporan 

kerugian pada 

peusahaan yang 

terdaftar di BEI 

tahun 2009-2011 

4. 

Wijaya dan 

Martani 

(2011) 

Praktek 

Manajemen 

Laba 

Perusahaan 

dalam 

menanggapi 

Penurunan Tarif 

Pajak sesuai UU 

No. 36 Tahun  

2008 

Variabel Y:  

Manajemen Laba 

 

Variabel X: Perencanaan 

pajak, kewajiban  pajak 

tanguhan, Asimetri 

Informasi dan Beban 

pajak tangguhan 

Menenukan 

bahwa 

perusahaan yang 

memperoleh laba 

(profit firm) dan 

perusahaan yang 

mengalami 

kerugian (loss 

firm) melakukan 

manajemen laba 

dalam 

menanggapi 

penurunan tarif 

pajak badan di 

Indonesia 

5. 
Ni Ketut    

Muliati (2011) 

Pengaruh 

Asimetri 

Informasi dan 

ukuran 

perusahaan pada 

praktik 

Manajemen 

Laba di 

Perusahaan 

Perbankan yang 

Terdaftar di BEI 

Variabel Y:  

Manajemen Laba 

 

Variabel X:  

Asimetri Informasi, dan 

Ukuran Perusahaan 

Hasil pengujian 

hipotesis 

menunjukkan 

bahwa terdapat 

pengaruh asimetri 

informasi dan 

ukuran 

perusahaan pada 

manajemen laba 

 

6. 

 

Andreani 

Caroline Barus 

dan Kiki 

Setiawati 

(2015) 

 

Pengaruh 

asimetri 

informasi, 

corporate 

governance dan 

beban pajak 

tangguhan 

terhadap 

manajemen laba 

 

Variabel Y:  

Manajemen Laba 

 

Variabel X:  

Asimetri 

Informasi,Corporate 

Governance dan Beban 

Pajak Tangguhan  

 

Hasil dari 

penelitian ini 

secara parsial dan 

simultan 

menunjukkan 

bahwa asimetri 

informasi dan 

beban pajak 

tangguhan tidak 
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No 
Peneliti 

Tahun 

Judul 

penelitian 
Variabel  Hasil Penelitian  

pada peusahaan 

Manufaktur 

yang terdaftar di 

BEI 

berpengaruh 

terhadap 

manjemen laba 

yang terdaftar di 

BEI tahun 2010-

2012  

7. 

Gede Raka 

Plasa Negara 

dan Dharma 

Suputra (2017) 

Pengaruh 

Perencanaan 

Pajak dan 

Beban Pajak 

Tangguhan 

Terhadap 

Manajemen 

Laba 

Variabel Y: 

Manajemen Laba 

 

Variabel X:  

Beban Pajak Tangguhan, 

Perencanaan Pajak 

Berdasarkan hasil 

analisis 

ditemukan bahwa 

perencanaan 

pajak 

berpengaruh 

positif terhadap 

manajemen laba 

dan beban pajak 

tangguhan 

berpengaruh 

positif terhadap 

probabilitas 

perusahaan 

melakukan 

manajemenlaba. 

8. 

Budi setyawan 

dan 

Harnovinsah 

(2015) 

Pengaruh beban 

pajak 

tangguhan, 

probabilitas dan 

perencanaan 

pajak terhadap 

manajemen 

laba.  

Variabel Y: 

Manajemen Laba 

 

Variabel X:  

Beban Pajak Tangguhan, 

probabilitas dan 

Perencanaan Pajak 

Berdasarkan hasil 

penelitian dan 

pembahasan bahwa 

beban pajak 

tangguhan dan 

perencanaan pajak 

tidak memiliki 

pengaruh terhadap 

manajemen laba 

sedangkan 

probabilitas 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba.   

Sumber : data olahan, 2018 
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2.8 Kerangka Penelitian 

Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan independen. Variabel 

dependen (Y) adalah Manajemen Laba dan Variabel Independen (X) adalah 

Perencanaan Pajak (X1), Beban Pajak Tangguhan (X2), dan Asimetri Informasi 

(X3). 

 

Gambar 2.1 

Model Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parsial :  

           Simultan : 

Sumber : Olahan, 2018 

 

 

2.9 Pengembangan Hipotesis 

2.9.1 Hubungan Perencanaan Pajak dengan Praktik Manajemen Laba 

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. 

Karena pihak manajemen menginginkan beban pajak seminimal mungkin dan 

melakukan pembayaran pajak seminimal mungkin maka perusahaan melakukan 

Beban Pajak 

Tangguhan (X2) 

 Perencanaan Pajak 

(X1) 

Asimetri Informasi 

(X3) 

Manajemen Laba 

 (Y) 
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perencanaan pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap 

peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang 

akan dilakukan. 

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengaruh perencanaan 

pajak terhadap praktik manjemen laba telah banyak di teliti oleh beberapa peneliti 

sebelumnya, diantaranya Sumomba (2010) serta Wijaya Dan Martini (2011). 

Sumomba (2010) meneliti mengenai perencanaan pajak terhadap praktik 

manajemen laba, akan tetapi sampel yang digunakan adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. Wijaya dan Martani (2011) meneliti mengenai 

manajemen laba perusahaan dalam menanggapi penurunan tariff pajak sesuai UU 

No.36 Tahun 2008, yang menggunakan beberapa tambahan variabel perencanaan 

pajak di dalamnya seperti Kewajiban pajak tangguhan, earning pressure, earning 

bath, tingkat hutang,ukuran perusahaan dan presentase saham yang 

diperdagangkan di BEI. 

Kedua peneliti tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pajak 

berpengaruh terhadap praktik manjemen laba yang dilakukan perusahaan. 

Sumomba (2010) berhasil membuktikan bahwa perencanaan pajak yang di ukur 

menggunakan tingkat retensi pajak mampu mendeteksi praktik manajemen laba. 

Dalam rangka merespon perubahan tariff pajak dari 28% ke 25% sesuai dengan 

UU No.36 Tahun 2008. Wijaya dan Martani (2011) Penelitian mereka 

membuktikan bahwa beberapa variabel seperti perencanaan pajak,kewajiban pajak 

tangguhan bersih, dan earning pressure juga berpengaruh positif terhadap variabel 
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manajemen laba. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat di kembangkan 

hipotesis sebagai berikut:  

H1:  Diduga Perencanaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap praktik 

Manajemen Laba 

 

2.9.2 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Praktik Manajemen 

Laba 

 

 Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan perpajakan disebabkan 

karena dalam penyusutan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan 

keleluasan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan estimasi akuntansi 

dibandingkan yang diperbolehkan menurut peraturan perpajakan. Perbedaan 

antara laba akuntansi dengan laba fiskal memiliki hubungan positif dengan 

insentif laporan keuangan seperti finansial distress, dan pemberian bonus. 

Penelitian  Hakim (2015), menemukan bukti empiris bahwa beban pajak 

tangguhan memiliki hubungan positif yang sangat signifikan dengan probabilitas 

perusahaan yang melakukan manajemen laba guna menghindari kerugian.  dengan 

adanya hal tersebut maka dimungkinkan manajer dapat melakukan rekayasa laba 

dengan memperbesar atau memperkecil jumlah beban pajak tangguhan yang 

diakui dengan laporan laba rugi. Berdasarkan penelitian oleh Tandjung (2015) 

juga menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap 

manjemen laba.  

H2: Di duga Beban Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap 

Praktik Manajemen Laba. 

 

2.9.3 Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Praktik Manajemen Laba 

Asimetri informasi terjadi karena manajer lebih mengetahui informasi 

perusahaan dibandingkan pihak lain (pemilik atau pemegang saham). Oleh karena 
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itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi 

perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui 

pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Akan tetapi 

informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi 

perusahaan sebenarnya. Asimetri antara manajemen (agent) dengan pemilik 

(principal) memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak oportunis, 

yaitu memperoleh keuntungan pribadi (manajemen laba). Dengan adanya asimetri 

informasi akan memudahkan manajemen laba terjadi, hal itu tentunya akan 

berdampak buruk bagi pemegang saham salah satunya akan mempengaruhi 

investor dalam mengambil keputusan disebabkan oleh adanya praktik manajemen 

laba yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi asimetri 

informasi semakin tinggi peluang yang dimiliki manajer untuk melakukan 

manajemen laba (Manggau,2016). Dengan demikian, dapat dikembangkan 

hipotesis sebagai berikut: 

H3:  Diduga Asimetri Informasi berpengaruh signifikan terhadap Praktik 

Manajemen Laba 

 

2.9.4 Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan Dan Asimetri 

Informasi Terhadap Manjemen Laba 

Perencanaan pajak dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan dalam 

meminimalkan pembayaran pajaknya sepanjang masih dalam aturan perpajakan 

yang berlaku. Perusahaan yang dapat membuat perencanaan pajak dengan baik 

berdampak pada penurunan laba melalui kewajiban perpajakannya. Mustika 

(2016) meneliti apakah manajemen laba perusahaan yang mengalami keuntungan 

dan mengalami kerugian memiliki hubungan dengan insentif pajak atau insentif 
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non pajak, dan ternyata didapati manajemen laba perusahaan yang memiliki 

keuntungan memiliki hubungan signifikan dengan insentif pajak dan insentif non 

pajak, sedangkan manajemen laba perusahaan yang mengalami kerugian hanya 

memiliki hubungan dengan insentif non pajak. Dan mereka berpendapat bahwa 

perusahaan yang meminimalkan pembayaran pajaknya dibatasi oleh perencanaan 

pajaknya. Sumomba dan Hutomo (2012) yang juga meneliti apakah perencanaan 

pajak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba dan ditemukan bukti bahwa 

perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. 

Beban pajak tangguhan diartikan sebagai beban yang timbul akibat 

perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Kenaikan kewajiban 

pajak tangguhan konsisten dengan perusahaan yang mengakui pendapatan lebih 

awal atau menunda biaya untuk tujuan pelaporan keuangan komersial pada 

periode tersebut dibanding tujuan pelaporan pajak. Tindakan perusahaan 

mengakui pendapatan lebih awal dan menunda biaya mengindikasikan bahwa 

manajemen melakukan manajemen laba pada laporan keuangan komersial. 

Semakin tingginya praktik manajemen laba, maka semakin tinggi kewajiban pajak 

tangguhan yang diakui oleh perusahaan sebagai beban pajak tangguhan Phillips et 

al., 2003 dalam Hakim (2015). 

Mustika Sari (2017) Asimetri informasi timbul ketika manajer lebih 

mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa depan 

dibandingkan dengan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Informasi yang 

lebih banyak dimiliki manajer dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan 
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sesuai dengan keinginan dan kepentingan manajer untuk memaksimalkan 

utilitynya. 

H4: Diduga Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Asimetri 

Informasi Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba. 

 

 

 

 


