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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pada saat sekarang ini perusahaan dihadapkan dengan persaingan yang 

keras untuk dapat tetap eksis di pasar global. Apalagi pada saat sekarang ini sudah 

diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di tahun 2016. Dengan 

adanya MEA perusahaan dituntut untuk lebih meningkatkan produk yang mereka 

miliki untuk konsumen agar tidak kalah saing dengan perusahaan perusahaan lain. 

Pemanfaatan sumber daya perusahaan yang efisien dan efektif dalam menjalankan 

kegiatan operasional dapat membantu perusahaan untuk memenangkan kompetisi 

persaingan dalam pasar. Oleh sebab itu, perusahaan cenderung akan selalu 

menunjukkan kinerja yang baik. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk 

mengetahui kinerja perusahaan adalah besarnya angka laba yang diperoleh. Angka 

laba yang semakin tinggi dari tahun ke tahun dapat diasumsikan bahwa 

perusahaan mampu mengelola sumber dayanya secara maksimal untuk 

memperoleh keuntungan. 

Manajemen memiliki kepentingan yang sangat kuat dalam pemilihan 

kebijakan akuntansi yang diharapkan dapat membantu dalam penyajian laporan 

keuangan seperti yang diinginkan perusahaan. Laporan keuangan  adalah sumber 

informasi utama yang sangat penting bagi pengguna dari pihak intren dan ekstren 

untuk menilai kinerja perusahaan (Rahmanto, 2017).  
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Dengan adanya laporan keuangan maka akan dapat diketahui baik atau 

buruknya kondisi keuangan perusahaan. Dalam menganalisis laporan keuangan, 

komponen laba (earnings) menjadi pusat perhatian sebagai dasar pengembalian 

keputusan bagi pemilik perusahaan dalam menilai kinerja perusahaan untuk 

kelangsungan bisnisnya serta sebagai dasar untuk memberikan bonus kepada 

manajer atas kinerjanya dalam mengelola perusahaan. Oleh sebab itu kualitas dari 

informasi laba yang disajikan perusahaan tentu menarik perhatian dari berbagai 

kalangan baik investor, kreditor, para pembuat kebijakan akuntansi, maupun 

pemerintah dalam hal ini merupakan Direktorat Djendral Pajak. 

Dalam penelitian Rachmad (2015) menyatakan bahwa laporan keuangan 

disusun berdasarkan akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa 

lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau 

dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan 

keuangan pada periode yang bersangkutan. Dasar akrual disepakati sebagai dasar 

dalam menyususn laporan keuangan, karena lebih rasional dan wajar 

dibandingkan dengan dasar cash basis. Adanya fleksibilitas dalam PSAK 

memungkinkan pertimbangan manajemen dalam akuntansi akrual. Dengan 

menggunakan fleksibilitas yang diperbolehkan standar akuntansi, manajemen 

dapat melakukan tindakan manjemen laba (earnings management). Penggunaan 

discretionary accrual (kebijakan akrual berada di dibawah kebijakan manajemen) 

dimaksudkan untuk menjadikan laporan keuangan lebih informative, yaitu laporan 

keungan yang dapat mencerminkan keadaan sesungguhnya. Tetapi kenyataannya, 

discretionary accrual ini telah disalahgunakan oleh manajemen, sehingga dapat 
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dimanfaatkan untuk menyusun laporan keuangan dalam rangka menaikan atau 

menurunkan laba. 

Ketika perusahaan tidak mampu untuk mencapai laba yang diharapkan, 

maka dapat memicu manajer untuk melakukan praktik yang tidak sehat dalam 

perusahaan seperti melakukan manajemen laba. Manajer Perusahaan berusaha 

melakukan praktik manajemen laba untuk menjadikan kinerja perusahaannya baik 

dan menarik para stakeholders. Pratiwi (2017) mengungkapkan bahwa jika dilihat 

dari sisi lain, manajemen perusahaan berusaha menerapkan kinerja keuangan yang 

baik dengan cara memaksimalkan laba perusahaan yang dilaporkannya kepada 

para pemegang saham dan pihak eksternal lainnya. Manajemen laba yang 

dilakukan oleh manajemen ini bertujuan untuk kepentingan internal perusahaan. 

Sedangkan menurut  penelitian Cahya (2017) menyatakan bahwa manajemen laba 

dilakukan oleh manajer sebagai pilihan kebijakan akuntansi dalam rangka 

mencapai tujuan tertentu yang spesifik. Laporan keuangan yang dihasilkan 

merupakan hasil manipulasi manajemen untuk memaksimalkan utility dan 

meningkatkan nilai pasar perusahaan. 

Dalam penelitian Qomariah (2013) mendefinisikan manajemen laba 

sebagai intervensi dari pihak manajemen untuk mengatur laba yaitu dengan 

menaikkan atau menurunkan laba akuntansi dengan memanfaatkan  kelonggaran 

penggunaan metode dan prosedur akuntansi. Karena standar akuntansi 

memperbolehkan perusahaan untuk memilih metode akuntansi. 
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Ada tiga motivasi perusahaan melakukan manajemen laba yaitu untuk 

menghindari penurunan laba, menghindari kerugian, dan menghindari kegagalan 

peramalan yang dibuat analis (Elyana, 2014). Konsep mengenai manajemen laba 

dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan teori keagenan (agency theory) 

yakni teori yang menyatakan bahwa praktik  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 mencapai tingkat kemakmuran 

yang diinginkannya (Gede dan Darma, 2017). 

Fenomena manajemen laba terungkap di beberapa perusahaan di 

Indonesia, salah satunya yaitu terjadi pada 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 
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2013, sedangkan total penjualan berjumlah Rp 502,5 miliar atau mengalami 

kenaikan 5% dari total penjualan 2012 yang berjumlah Rp 476 miliar (Putri, 

Wahdjo dan Putra 2016).  

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi manajemen laba salah satunya 

yaitu perencanaan pajak (Tax Planning). Suandy (1:2011) menyatakan 

perencanaan pajak (Tax Planning) merupakan minimalisasi beban pajak yang 

dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari yang masih berada dalam 

bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan 

perpajakan.  

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, termasuk 

Indonesia yang mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan 

negara yang utama. Salah satu sektor pajak  yang  paling  besar diperoleh Negara 

adalah pajak penghasilan. Untuk akuntansi  pajak  penghasilan  setiap  perusahaan  

di  Indonesia  dalam  membuat laporan keuangan diharuskan untuk mengikuti 

kaidah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) agar dapat menghasilkan 

laporan keuangan yang kredibel dan informatif kepada investor dan kreditor 

(Gede dan Darma 2017). 

Bagi suatu perusahaan, pajak yang ditanggung merupakan suatu elemen 

biaya yang mengurangi laba perusahaan, karena semakin tinggi pajak yang 

ditanggung oleh suatu perusahaan berarti semakin kecil pula laba yang akan 

didapatkan perusahaan tersebut (Citra 2016). Sehingga timbul suatu 

kecenderungan untuk meminimalkan pembayaran pajak yang di sebut dengan 

perencanaan pajak (Tax Palnning). Dalam penelitian (Citra, 2016) menyatakan 
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bahwa Perencanaan pajak terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

manajemen laba karena semakin bagus perencanaan pajaknya maka semakin besar 

perusahaan melakukan manajemen laba. 

Selain perencanaan pajak, beban pajak tangguhan juga menarik untuk 

diteliti mengenai pengaruhnya terhadap manajemen laba. Menurut Hamanto 

(2013) beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan 

temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak 

eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan 

pajak)”. Dalam penelitian Nur (2015) menemukan bahwa beban pajak tangguhan 

dapat digunakan untuk memprediksi praktik manajemen laba oleh manajemen 

dengan dua tujuan untuk menghindari penurunan laba dan menghindari kerugian. 

Dalam penelitian Citra (2016) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan dapat 

mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan manajemen laba karena beban 

pajak tangguhan dapat menurunkan tingkat laba dalam perusahaan.  

Dalam penelitian Gede dan Darma (2017) menyatakan bahwa beban 

pajak tangguhan memiliki pengaruh positif terhadap probabilitas perusahaan 

melakukan manajemen laba, artinya setiap kenaikan beban pajak tangguhan, maka 

probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba akan mengalami 

peningkatan, begitu pula sebaliknya . 

Selain melihat pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan 

terhadap manajemen laba, peneliti juga ingin meneliti tentang pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap manajemen laba. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang 
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menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Terdapat dua pandangan tentang bentuk 

hubungan ukuran perusahaan dan manajemen laba. Pandangan pertama 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dengan 

manajemen laba, karena perusahaan besar memiliki  aktivitas operasional yang 

lebih kompleks dibandingkan perusahaan kecil, sehingga lebih memungkinkan 

untuk melakukan manajemen laba. Pandangan kedua menyatakan ukuran 

perusahaan memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba. Perusahaan yang 

berukuran besar memiliki kecenderungan melakukan manajemen laba yang lebih 

kecil dibanding perusahaan yang berukuran kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan 

besar dipandang lebih kritis oleh pemegang saham dan pihak luar sehingga 

perusahaan besar mendapatkan tekanan yang lebih kuat untuk menyajikan laporan 

keuangan yang credible (Putu dan I Gusti 2016). Penelitian yang dilakukan 

Vanian yamaditya (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai 

pengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan dalam penelitian Putri dan 

Titik (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba.   

Kemudian yang terakhir peneliti akan melihat pengaruh leverage 

terhadap manajemen laba. Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya 

komposisi utang suatu perusahaan. Pada umumnya perusahaan menggunakan 

utang kepada pihak ketiga dalam menjalankan aktivitas operasi perusahaan. 

Penambahan sejumlah utang suatu perusahaan akan menimbulkan beban bunga 

yang menjadi pengurang beban pajak perusahaan (Nurfaidah, Henny, Merry dan 

Hastri, 2017 ). Menurut penelitian Pipit widhi astuti (2017) Leverage mempunyai 
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hubungan dengan praktik manajemen laba, dimana investor akan melihat rasio 

leverage perusahaan yang terkecil karena rasio leverage mempengaruhi dampak 

resiko yang terjadi. Jadi semakin kecil rasio leverage semakin kecil resikonya, 

begitu juga sebaliknya. Dengan cara begitu ketika perusahaan mempunyai rasio 

leverage yang tinggi maka perusahaan cenderung akan melakukan praktik 

manajemen laba karena perusahaan terancam tidak bisa memenuhi kewajibannya 

dengan membayar hutangnya tepat waktu. Pada hasil penelitian Veliandina dan 

Marsono (2013) menyatakan bahwa variabel leverage berpengaruh terhadap 

manajemen  laba. Dan dalam penelitian Sevilia dan Titik  (2014) menunjukkan 

bahwa leverage mempunyai arah koefisien positif terhadap manajemen laba, yang 

berarti semakin besar leverage maka akan meningkatkan praktik manajemen laba 

yang semakin oportunis. 

Penelitian ini merujuk pada peneitian yang dilakukan oleh Dhandy 

Rachmadani (2016) yang berjudul pengaruh perencanaan pajak terhadap 

manajemen laba pada perusahaan non manufaktur yang terdaftar di bursa efek 

indonesia. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian 

sebelumnya adalah peneliti menambahkan tiga variabel yaitu beban pajak 

tangguhan, Ukuran Perusahaan dan leverage. Kemudian penelitian ini akan 

dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2016. 

Alasan penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi adalah agar lebih difokuskan pada satu sektor. Sektor barang 
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konsumsi adalah industri yang memproduksi berbagai jenis kebutuhan yang 

dikonsumsi oleh masyarakat. Sektor industri barang konsumsi terdiri dari 

beberapa subsektor yaitu subsektor makanan dan minuman, rokok, farmasi, 

kosmetik, dan keperluan rumah tangga. Produk yang dihasilkan dari sektor 

industri ini merupakan kebutuhan sehari-hari manusia sehingga dianggap sebagai 

sektor yang tangguh dalam menghadapi krisis. Selain itu jumlah penduduk 

Indonesia yang besar mencapai ±200 juta penduduk membuat industri barang dan 

konsumsi ini memiliki pangsa pasar yang lebih besar dan prospek bisnis yang 

dapat dikatakan baik dan dapat diandalkan. Pertumbuhan industri barang dan 

konsumsi di Indonesia menunjukkan nilai yang membanggakan dalam beberapa 

tahun terakhir. Menurut data BAPEPAM-LK (2012) menunjukkan bahwa industri 

barang dan konsumsi terus tumbuh dan semakin diminati (Pratiwi 2017). 

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan diatas maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Perencanaan Pajak, 

Beban Pajak Tangguhan dan Leverage Terhadap Manajemen Laba (Studi 

Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas , maka dapat 

dirumusakan permasalahan dalam penelitian ini adalah , 

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba di  

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi ? 

2. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba di  

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi? 

3. Apakah ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba  di  

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi? 

4. Apakah leverage berpengaruh terhadap manajemen laba  di  Perusahaan 

Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi? 

5. Apakah Perencanaan Pajak, beban pajak tangguhan, ukuran Perusahaan, dan  

Leverage berpengaruh secara  simultan terhadap manajemen laba di  

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas , maka tujuan dari penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah Perencanaan  Pajak berpengaruh 

terhadap manajemen laba di  Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah beban pajak tangguhan 

berpengaruh terhadap manajemen laba di  Perusahaan Manufaktur Sektor 

Industri Barang Konsumsi. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah ukuran Perusahaan berpengaruh 

terhadap manajemen laba di  Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi.  

4. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah leverage berpengaruh terhadap 

manajemen laba di  Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi.  

5. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah Perencanaan Pajak, Beban Pajak 

Tangguhan, ukuran Perusahaan, dan Leverage berpengaruh secara  simultan 

terhadap manajemen laba di  Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut, maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap : 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan agar perusahaan dapat berhati-hati dalam 

melakukan manajemen laba agar tidak digolongkan dalam penyeludupan 

pajak. 

2. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah mengenai 

kebijakan manajer agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang bisa 

digunakan oleh perusahaan dalam rangka manajemen laba yang dapat 

mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. 

3. Bagi Akademisi dan Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literature mengenai praktik 

manajemen laba dan mendukung penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi 

penelitian yang akan dilakukan berikutnya. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : Pendahuluan  

Pada bab ini secara khusus menguraikan mengenai latar belakang 

penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian ini, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  : Tinjauan Pustaka 

Didalam landasan teori ini akan dijelaskan tentang tinjauan pustaka 

yaitu teori keagenan, manajemen laba, Perencanaan pajak, beban pajak 

tangguhan, leverage, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis. 

BAB III : Metodologi Penelitian 

Pada bab yang ketiga diuraikan mengenai sumber data yang diperoleh 

beserta jenis datanya yang meliputi populasi, sampel, metode 

pengumpulan data, defenisi, teknik analisis data, dan pengujian 

hipotesis. 

BAB IV : Hasil dan Pembahasan 

 Pada bab yang ke empat ini menerangkan dari hasil pengujian yaitu 

hasil Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Normalitas, 

Uti Heteroskedasitas, Uji Multikolonieritas, Uji Autokorelasi, Analisi 

Regresi Linier Berganda, Uji Hipotesis Parsial, Simultan, dan Koefisien 

Determinasi. 

BAB V : Penutup 

 Pada bab yang ke lima ini menerangkan tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran. 


