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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agenci (Agency Theory) 

Dalam penelitian Cahya (2017) menyatakan bahwa Agency Theory 

merupakan model yang digunakan untuk memformulasikan permasalahan antara 

manajemen (agent) dengan pemilik (principal). Kinerja perusahaan telah dicapai 

oleh pihak manajemen diinformasikan kepada pihak pemilik (principal) dalam 

bentuk laporan keuangan. System desentralisasi, manajemen mempunyai 

informasi yang superior dibandingkan dengan pemilik, karena manajemen telah 

menerima pendelegasian untuk pengambilan keputusan/kebijakan perusahaan. 

Manajemen dapat menetukan kebijakan yang mengarah pada peningkatan level 

kompensasinya secara potensial ketika pemilik tidak dapat memonitoring secara 

sempurna aktivitas manajemen. Seluruh tindakan telah didelegasikan oleh pemilik 

(principal) kepada manajer (agent) pada model hubungan principal-agent. 

Dalam penelitian Gede dan Darma (2017) menjelaskan dalam Teori 

keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam 

hubungan keagenan Einsenhard (2004), yakni : (1) masalah keagenan yang timbul 

pada saat keinginan atau tujuan dari principal dan agent berlawanan dan 

merupakan hal yang sulit bagi principal untuk melakukan verifikasi tentang apa 

yang benar-benar dilakukan oleh agent; (2) masalah pembagian resiko yang 
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timbul pada saat principal dan agent memiliki sikap yang berbeda terhadap 

resiko.  

Einsenhard (2004) menyatakan bahwa adanya asumsi yang mengenai 

sifat dasar manusia yakni : (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri 

(self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi 

manusia mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu menghindari 

resiko (risk averse). Ketiga sifat tersebut menyebabkan informasi komersial dapat 

menyediakan informasi tambahan bagi pengguna laporan keuangan, untuk menilai 

kualitas current earnings (Philips, 2003).  

2.2 Defenisi manajemen laba 

 Qomariah (2013) mendefinisikan manajemen laba sebagai intervensi dari 

pihak manajemen untuk mengatur laba yaitu dengan menaikkan atau menurunkan 

laba akuntansi dengan memanfaatkan atau kelonggaran penggunaan metode dan 

prosedur akuntansi. Karena standar akuntansi memperbolehkan perusahaan untuk 

memilih metode akuntansi. 

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 
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(fashioning accounting reports), terutama angka yang paling bawah, yaitu laba 

(Sulistyanto 2008:49). 

Manajemen laba akan mengakibatkan laba tidak sesuai dengan realitas 

ekonomi yang ada sehingga kualitas laba yang dilaporkan menjadi rendah. Laba 

yang disajikan tidak mencerminkan realitas ekonomi, tetapi lebih karena 

keinginan manajemen untuk memperlihatkan sedemikian rupa sehingga 

kinerjanya dapat terlihat baik (Dian et al. 2011 dalam Qomariah, 2013). 

Dalam penelitian Sumomba (2010) 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 infin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Sering kali proses ini 

mencakup angka yang paling bawah, yaitu laba. 

2.2.1 Strategi manajemen laba 

Subramanyam (2010;131) terdapat tiga jenis strategi dalam maanejemn 

laba yaitu: 

1. Meningkatkan laba 

Salah satu strategi manajemen laba adalah meningkatkan laba yang dilaporkan 

pada periode kini untuk membuat perusahaan dipandang lebih baik. Cara ini 

juga memungkinkan peningkatan laba selama beberapa periode. Pada skenario 
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pertumbuhan, akrual pembalik lebih kecil dibandingkan akrual kini, sehingga 

dapat meningkatkan laba. 

2. Big Batch 

Strategi big batch dilakukan melalui penghapusan (write-off) sebanyak 

mungkin pada satu periode. Periode yang dipilih biasanya periode dengan 

kinerja yng bruuk (sering kali pada masa resesi dimana perusahaan lain juga 

melaporkan laba yang buruk) atau peristiwa saat terjadi suatu kejadian yang 

tidak biasa perubahan manajemen, merger. Strtegi big batch juga sering kali 

dilakukan setelah strategi peningkatan laba pada periode sebelumnya. 

3. Perataan laba 

Perataan merupakan bentuk umum manajemen laba. Pada strategi ini, 

manajer menigkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk 

mengurangi fruktuasinya. Perataan laba juga mencakup tidak melaporkan 

bagian laba pada periode baik dengan menciptakan cadangan atau “bank” 

laba dan kemudian melaporkan laba ini saat periode buruk. Banyak 

perusahaan menggunakan bentuk manajemen ini. 

2.2.2 Motivasi melakukan manajemen laba 

Subramanyam (2010;132) Banyak alasan untuk melakukan manajemen 

laba, termasuk meningkatkan kompensasi manajer yang terkait dengan laba yang 

dilaporkan, meningkatkan saham, dan usaha mendapatkan subsidi pemerintah. 

Insentif utama untuk melakukan manajemen laba adalah sebagai berikut: 
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a. Insentif Perjanjian 

Banyak perjanjian yang menggunakan angka akuntansi. Misalnya perjanjian 

kompensasi manajer biasanya mencakup bonus berdasarkan laba. Perjanjian 

bonus biasanya memiliki batas atas dan bawah, artinya manajer tidak 

mendapat bonus jika laba lebih rendah dari batas bawah dan tidak 

mendapatkan bonus tambahan saat laba lebih tinggi dari batas atas. Hal ini 

berarti manajer insentif untuk menigkatkan atau mengurangi laba berdasarkan 

tingkat laba yang belum diubah terkait dengan batas atas dan bawah ini. 

b. Dampak Harga Saham 

Insentif manajemen laba lainnya adalah potensi dampak terhadap harga 

saham. Misalnya, manajer dapat meingkatkan laba untuk menaikkan harga 

saham perusahaan sementara sepanjang atau kejadian tertentu seperti merger 

yang akan dilakukan atau penawaran surat berharga, atau rencana untuk 

menjual saham atau melaksanakan opsi.  

c. Insentif lain 

Laba sering kali diturunkan untuk menghindari biaya politik dan penelitian 

yang dilakukan badan pemerintah, misalnya untuk ketaatan undang-undang 

antimonopoly dan IRS. Selain itu, perusahaan dapat menurunkan laba untuk 

memperoleh keuntungan dari pemerintah, misalnya subsidi atau proteksi dari 

persaingan asing. Perusahaan juga menurunkan laba untuk mendorong 

permintaan terkait buruh. 
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2.2.3 Mekanisme manajemen laba 

Subramanyam (2010;133) mekanisme dalam manajemen laba terdapat 2 

metode yaitu : 

1. Pemindahan laba 

Pemindahan laba merupakan manajemen laba dnegan memindahkan laba dari 

satu periode ke periode lainnya. Pemindahan laba dapat dilakukan dengan 

mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan atau beban. Bentuk 

manajemen laba ini biasanya menyebabkan dampak pembalik pada satu atau 

beberapa periode masa depan, seringkali satu periode berikutnya. Untuk 

alasan itu, pemindahan laba sangat berguna untuk perataan laba. Contoh 

pemindahan laba adalah sebagai berikut: 

a Mempercepat pengakuan pendapatan dengan membujuk ditributor atau 

pedagang untuk membeli kelebihan produksi pada akhir tahun fiskal. 

Praktik ini dinamakan penimbunan saluran (channel loading) 

b Menunda pengakuan beban dengan mengapitalisasi beban dan 

mengamortisasi sepanjang periode masa depan. Contohnya mencakup 

kapalisasi bungan dan kapalisasi biaya pengembangan perangkat lunak. 

c Menindahkan beban pada periode berikut dengan mengadopsi metode 

akuntansi tertentu. Misalnya memilih metode FIFO untuk menilai 

persdiaan (bukan LIFO) dan memilih metode penyusutan garis lurus 

(bukan metode percepatan) dapat menunda pengakuan beban. 
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d Membebankan biaya yang cukup besar sekaligus pada waktu tertentu, 

misalnya penurunan nilai asset dan biaya restrukrisasi pada periode 

antara. Hal ini memudahkan perusahaan untuk mempercepat pengakuan 

beban, dan oleh karena itu membuat  laba periode berikutnya terlihat 

menjadi lebih baik. 

2. Manajemen laba melalui klasifikasi 

Laba juga dapat ditentukan dengan secara khusus mengklasifikasi beban (dan 

pendapatan) pada bagian tertentu laporan laba rugi. Bentuk umum dari 

manajemen laba melalui klasifikasi adalah memindahkan beban di bawah 

garis, atau melaporkan beban pada pos luar biasa dan tidak berulang, 

sehingga tidak dianggap penting oleh analis. Manajer berusaha 

mengklasifikasikan beban pada bagian tidak berulang pada laporan laba rugi . 

2.2.4 Pola manajemen laba 

Pola Manajemen laba menurut Sulistiyanto (2008;51)  dilakukan dengan 

cara sebagai berikut : 

1. Taking a bath 

Pola ini dilakuakn apabila terjadi suatu keadaan yang tidak menguntungkan 

bagi perusahaan dan tidak bisa di hindari pada periode berjalan. Pola ini 

dilakukan oleh manajer dengan cara menggeser biaya discretionary accrual 

periode mendatang ke periode sekarang atau sebaliknya. Tindakan ini 

diharapkan dapat meningkatkan laba serta memaksimumkan bonus yang 

diterima oleh manajer pada periode berikutnya. 
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2. Income minimization 

Pola ini dilakukan saat perusahaan memperoleh tingkat profitabilitas tinggi, 

hal ini dimaksud untuk keperluan pertimbangan pajak (menimumkan 

kewajiban pajak perusahaan), pertimbangan peraturan perpajakan yang 

berlaku (misalnya dalam hal perusahaan memperoleh denda akibat 

pelanggaran). 

3. Income maximization 

Pola ini dilakukan  oleh manajer untuk memaksimalkan laba dengan tujuan 

untuk memperoleh bonus lebih besar, menciptakan kinerja yang baik 

sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

4. Income smoothing 

Pola ini sering dilakukan dengan tujuan mengurangi fruktuasi laba yang 

cukup tinggi sehingga dengan adanya pola perataan laba akan 

mengimplikasikan suatu aliran laba yang stabil dan merata. 

2.2.5 Rumus Manajemen Laba 

 Banyak rumus yang dapat digunakan untuk mencari manajemen laba 

yaitu seperti : 

1. Rumus yang digunakan oleh penelitian Pipit Widi Astuti 2017 yaitu 

dengan menggunakan abnormaldiscretionary expenses (Abn DISC) yang 

dihitung dengn rumus : 

Abnormal Discretionary = Aktual Disc – Level Normal Disc 

DISCt/At-1 = a0 + a1 (1/Log.At-1) +b (∆St-1/At-1) + e 



22 
 

2. Rumus yang digunakan oleh penelitian Aditama dan Purwaningsih 2014 

yaitu dengan menggunakan pendekatan distribusi laba yang dihitung 

dengan rumus : 

∆E = Eit – Eit-1 

 MVEt-1 

 

Keterangan : 

E = Perubahan Laba 

 = Laba perusahaan i pada tahun t 

 = Laba perusahaan i pada tahun t-1 

 = Market Value of Equity Perusahaan i pada tahun t-1 

 Cara mencarai MVE adalah dengan mengalikan harga saham dan 

jumlah saham beredar. 

3. Rumus yang digunakan oleh Arif Rachmad Hidayat 2015 yaitu dengan 

menggunakan nilai discretionari accrual (DA) yang dihiting dengan 

rumus : 

1. Tait = Nit –CFOit 

Nilai total accrual (TA) yang diestimasi dengan persamaan 

regresi ordinary least aquare (OLS) sebagi berikut : 

 

Dengan menggunakan koefisien regresi diatas nilai non 

discretionary accrual (NDA) dapat dihitung dengan rumus : 

 



23 
 

Selanjutnya discretionary accrual (DA) dapat dihitung sebagai 

berikut : 

 

Keterangan :  

DAit : Discretionary accrual perusahaan i pada periode ke t  

NDAit : Non discretionary accrual perusahaan i pada periode ke 

t  

TAit : total accrual perusahaan i pada periode ke t  

Nit : Laba bersih perusahaan i pada periode ke t  

CFOit : Aliran kas dari aktiva operasi perusahaan i pada periode 

ke t  

Ait-1 : total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1  

∆Revit : Perubahan Pendapatan Perusahaan i pada priode ke t 

PPEt : Aktiva tetap perusahaan i pada periode ke t  

ΔRect : Perubahan piutang perusahaan i pada periode t  
e : error terms 

 

2.3 Pengertian Pajak 

2.3.1 Pengertian Pajak 

Terdapat banyak pengertian atau definisi pajak, namun pada hakekatnya 

maksud dan tujuan pajak itu seragam. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 

16 tahun 2009 tentang KUP berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-nesarnya kemakmuran 

rakyat.” 

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (1:2016)  Pajak 

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat 
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dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum. 

Banyak definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, menurut 

Feldman dalam buku Siti Resmi (2:2016)  pajak adalah prestasi yang dipaksakan 

sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut nomor-nomor yang 

ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata 

digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. 

Dari beberapa defenisi mengenai pajak tersebut dapat disimpulkan ciri-

ciri yang melekat pada definisi pajak, yaitu : 

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari 

pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public 

investment. 
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2.3.2 Sistem Pemungutan Pajak 

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu 

(Siti Resmi: 2016 : 11): 

1. Official assessment system  

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan 

untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam 

sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak 

sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, 

berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung 

pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan). 

2. Self assessment system  

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam 

menentukan sendiri jumlah wajib pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam 

sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak 

sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu 

menghitung pajak, mampu memehami undang-undang perpajakan yang 

sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan 

arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi 

kepercayaan untuk: 

a. Menghitung sendiri pajak yang terutang,  

b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, 
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c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, 

d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan 

e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.  

3. With Holding System 

Sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga yang 

ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, pihak ketiga ini dilakukan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan 

presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, 

menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang 

tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak 

tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.  

2.3.3 Akuntansi Pajak 

Dalam buku Agus dan Trisnawati yang berjudul Akuntansi Perpajakan 

(2013 : 10) menjelaskan bahwa akuntansi pajak, merupakan bagian dalam 

akuntansi yang timbul dari unsur-unsur spesilisasi yang menuntut keahlian dalam 

bidang tertentu. Akuntansi pajak tercapai karena adanya suatu prinsip dasar yang 

diatur dalam UU perpajakan dan pembentukanannya terpengaruhi oleh fungsi 

perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan 

dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan 

laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. 
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2.4 Perencanaan Pajak 

2.4.1 Pengertian Perencanaan Pajak 

Dalam buku Pohan (1: 2013) menjelaskan bahwa pengelolaan kewajiban 

perpajakan secara teoritis disebut dengan manajemen pajak, nanum dalam 

pelaksanaanya manajemen pajak (tax management) sering disebut sebagai 

perencanaan pajak (tax planning). Manajemen pajak dilaksanakan sejak saat 

perusahaan tersebut berdiri dan dilakukan sepanjang usia perusahaan. Manajemen 

pajak telah direncanakan atau dipersiapkan sebelum melakukan transaksi dengan 

memilih metode yang tepat dan bermanfaat bagi perusahaan tanpa melanggar 

peraturan perundang-undangan yang berlakuy, dan manajemen pajak bukan 

dilakukan saat laporan keuangan telah selesai dengan mengotak atik angka 

didalamnya.  

Menurut Suandy dalam bukunya akuntansi pajak (2008:6) perencanaan 

pajak adalah langkah awal dari manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan 

pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi 

jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya 

penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajban pajak. Jika 

tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (tax burden) dapat 

ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi 

berbeda dengan tujuan pembuat undnag-undang, maka perencaan pajak disini sam 

dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomi keduanya berusaha 

memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) karena pajak 
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merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada 

pemegang saham maupun untuk diinvestasiakn kembali. 

perencanaan pajak memiliki banyak pengertian karena pakar perpajakan, 

praktik perpajakan dan pengajar perpajakan mendefinisikan menurut persepsi dan 

pemahaman mereka masing-masing  : 

1. Menurut Dictionary of Tax Terms yang disusun oleh D. Larry, Jack P. 

Friedman, dan Susunan B.Andreras. Tax Planning adalah analisis yang 

dilakukan secara sistematis dari pembedaam berbagai pilihan/opsi pajak yang 

ditunjukan pada pengenaan kewajiban pajak yang minimal pada masa pajak 

kini dan masa pajak yang akan datang. 

2. Menurut Lyons Susan M dalam bukunya International Tax Glosssary, 

mengutarakan bahwa. Perencanaan pajak adalah pengaturan yang dilakukan 

oleh barang siapa yang melakukan usaha perorangan atau bisnis, yang 

tujuannya untuk minimalisir kewajiban pajaknya. 

3. Menurut Ladziman Djaiz. Tax Management berarti melakukan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai 

perpajakan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efesiensi dalam artian 

peningkatan laba atau penghasilan. 

2.4.2 Motivasi Tax Planning 

 Menurut pohan (9:2013), terdapat beberapa hal yang dapat memotivasi 

wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak, yaitu : 
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1. Tingkat kerumitan suatu peraturan (Complexity of rule) 

Makin rumit peraturan perpajakan, muncul kecenderungan wajib pajak untuk 

mengindarinya karena biaya untuk mematuhinya (complain cost) menjadi 

tinggi. 

2. Besarnya pajak yang dibayar (Tax required to pay) 

Makin besar jumlah pajak yang harus dibayar, akan makin besar pula 

kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara 

memperkecil jumlah pembayaran pajak. 

3. Biaya untuk negoisasi (Cost of bribe) 

Disengaja atau tidak, kadang-kadang wajib pajak melakukan negoisasi dan 

memberikan uang sogokan kepada fiskus dalam pelaksanaan hak 

dankewajiban perpajakan. Makanya tinggi uang sogokan yang dibayarkan, 

semakin kecil pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. 

4. Risiko deteksi (Probability of detection) 

Risiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas apakaj 

pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin 

rendah risiko terdeteksi, wajib pajak cenderung untuk melakukan pelanggran. 

Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, wajib pajak akan 

memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan. 

5. Besarnya denda (Size of penality) 

Makin berat sanksi perpajakan yang bisa dikenakan, maka wajib pajak akan 

cenderung menambil posisi konservatif dengan tidak melanggar ketentuan 

perpajakan. Sebaliknya makin ringan sanksi atau bahkan ketiadaan sanksi 
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atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, maka kecenderungan untuk 

melanggar akan lebih besar. 

6. Moral Masyarakat 

Moral masyarakat akan memberi warna tersendiri dalam menentukan 

kepatuhan dan kesadaran dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya. 

2.4.3 Manfaat Perencanaan Pajak 

 Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak atau 

perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat (Pohan, 11: 2013) : 

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya 

yang dapat dikurangi. 

2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow), karena dengan 

perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk 

pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat 

menyusun anggaran kas secara lebih akurat. 

2.4.4 Tujuan Manajemen Pajak 

 Dan secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak 

atau perencanaan pajak yang baik adaiah (Pohan, 2013): 
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1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang  

Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut 

berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang 

lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan. 

2. Memaksimalkan laba setelah pajak. 

3. Meminimalkan terjadinya kejutan Pajak (Tax Suprise) jika terjadi 

pemeriksaan pajak oleh fiskus. 

4. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efesien, dan efektif, sesuai 

dengan ketentuan perpajakan, yang anatara laian meliputi : 

a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari 

pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti 

bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurang, atau penjara. 

b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan 

yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi 

keuangan, seperti pemotongan dan pemngutan pajak (PPh pasal 21, pasal 

22, dan pasal 23). 

2.4.5 Persyaratan Tax Planning yang Baik 

 Menurut Pohan (12 : 2013), manajemen pajak yang baik mensyaratkan 

beberapa hal : 

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. 

Jadi rekayasa perpajakan yang didesain dan diimplementasikan bukan 

merupakan tax evasion. 
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2. Secara bisnis masuk akal (reasionable) 

Kewajiban melakukan transaski bisnis tersebut harus berpegang kepada 

praktek perdagangan yang sehat dan menggunakan standard arm’s length 

price, atau harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga antara pembeli dan 

penjual independen, bebas melakukan transaksi. 

3. Didukung oleh pihak-pihak pendukung yang memadai misalnya kontrak, 

invoice, faktur pajak, PO, dan DO. 

2.4.6  Tahapan Pokok Tax Planning 

   Agar rencana pajak dapat berjalan sesuai harapan, maka tahap-tahapan 

yang harus ditempuh yakni (Pohan, 20 : 2013) : 

1. Tahapan pertama – melakukan analisi data base yang ada. Dalam tahap ini 

merupakan tahap analisis terhadap komponen-komponen yang berbeda 

pengakuannya anatar komersial dan fiskus, dan menghitung seakurat 

mungkin beban pajak yahg harus ditanggung perusahaan. Analisis ini 

dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen pajak, baik 

secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang nantinya akan 

dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efesien. 

2. Tahapan kedua – setelah melakukan tahap awal, harus dibuat beberapa model 

perencanaan pajak yang akan dilakukan. Pembuatan model-model 

perencanaan pajak tersebut dimaksudkan sebagai alternatif untuk menentukan 

tax plan mana yang applicable dan paling efesien dan efektif. 
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3. Tahap ketiga – tahap evaluasi perenvanaan pajak. Tahap evaluasi sekaligus 

merupakan langkahakhir dalam manajemen pajak. Pengendalian pajak 

bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilakukan sesuai 

dengan yang telah direncanakan, dan telah memenuhi persyaratan formal 

maupun materia;. Pengendalian pajak dapat dilakukan  melalui penelaahan 

pajak (tax review). 

4. Tahap kekempat – dalam konsep manajemen, pengawasan atau pengendalian 

(controlling) dapat dilakukan dengan dua cara, pengawasan preventif dan 

pengawasan represif. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana 

pajak (tax plan) adalah bentuk pengawasanb represif. Perencanaan pajak yang 

telah diimplementasikan harus dimonitor dan di review terus dan dicari 

kelemahan dan kekurangannya. 

5. Tahap kelima – dalam melaksanakan perencanan pajak, perlu diproyeksikan 

perubahan yang terjadi saat ini dan yang akan datang dalam tax plan. Tax 

plan  tersebut harus dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan terkini, sehingga 

akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan perkembangan tersebut 

dapat sedini mungkin diantisipasi. Dengan pemutakhiran, diharapkan 

perencanaan pajak yang sedang berjalan tidak akan mengalami hambatan 

yang berat. 

2.4.7  Langkah-Langkah dalam Perencanaan Pajak  

 Menurut pohan (24 : 2013), agar manajemen pajak berhasil sesuai 

dengan yang diharapkan, langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut : 
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1. Mengusahakan agar terdapat penghasilan yang stabil untuk menghindari 

pengenaan pajak dari kelas penghasilan yang tarifnya tinggi (top rate 

brackets). 

2. Mempercepat atau menunda beberapa penghasilan dan biaya-biya untuk 

memperoleh keuntungan dari kemungkinan perubahan tarif pajak yang tinggi 

atau rendah, seperti penangguhan pengenaan PPN, PPN yang ditanggug 

pemerintah, dan seterusnya. 

3. Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan dari beberapa wajib pajak, 

seperti pembentukan kelompok perusahaan. 

4. Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan beberapa tahun untuk 

mencegah penghasilan tersebut termasuk kedalam kelas penghasilan yang 

tarifnya tinggi, dan tunda pembayaran pajaknya dengan penjualan cicilan, 

kredit, dan seterusnya. 

2.4.8  Rumus Perencanaan Pajak 

   Rumus perencanaan pajak yang sering digunakan oleh para penelitian 

yang telah saya lihat yaitu seperti yang digunakan dalam penelitian Aditama dan 

purwanigsih 2014, Gede dan Darma 2017, dan Fatimatu Cahya Ningsih 2017, 

yaitu dengan mengunakan rumus : 

TRR Net Incomeit 

Pretex Incom (EBIT)it 
 

Keterangan: 

Pretax Income (EBIT)it 

TRRit = Tax Retation Rate perusahaan i pada tahun t 

Net Incomeit = Laba bersih perusahaan i pada tahun t 

Pretax Income (EBIT)it = Laba sebelum pajak perusahaan i tahun t 
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 Namun disini saya menemukan rumus lain yang digunakan untuk mencari 

perencanaan pajak yaitu seperti rumus yang digunakan oleh penelitian Lucy Citra 

Fitriani 2016 yaitu dengan menggunkan rumus : 

TAX PLAN = ∑2014 (25% PTI – CTE ) 

      TA 2014 

CTE = TI x STR 

Keterangan : 

TAXPLAN = Perencanaan Pajak 

PTI    = Pre-tex Income 

CTE    = Current protion of total tax exspense (Beban Pajak Kini) 

TA    = Total asset 

TI    = Taxable income 

STR    = Tax rate 

2.5 Beban Pajak Tangguhan 

2.5.1 Pengertian Beban Pajak Tangguhan 

Menurut Mohammad Zain (2008:187) 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 tangguhan (pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan 

sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer”. 

Pajak tangguhan diatur dalam PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak 

Penghasilan. Pajak tangguhan memerlukan bagian yang cukup sulit untuk 

dipelajari dan dipahami, karena pengakuan pajak tangguhan bisa membawa akibat 
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terhadap berkurangnya laba bersih jika ada pengakuan beban pajak penghasilan. 

Sebaliknya juga berdampak terhadap berkurangnya rugi bersih jika ada pengakuan 

manfaat pajak tangguhan (Waluyo,2014:91). 

Menurut PSAK 46 dalam Mohammad Zain (2008:70) mendefenisikan 

bahwa beban pajak (tax expense) atau penghasilan pajak (tax income) adalah 

“jumlah agregat pajak kini (current tax) dan pajak tangguahan (deferred tax) yang 

diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada satu periode”. 

Menurut Hamanto (2013:115) beban pajak tangguhan dapat diartikan 

“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)”. 

Menurut Suandy (2008:276) beban (penghasilan) pajak tangguhan adalah 

jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang muncul akibat adanya 

pengakuan atas liabilitas atau aset pajak tangguhan. 

Beban pajak tangguhan terbagi menjadi dua bagian yaitu beban pajak 

kini dan beban pajak tangguhan/pendapatan pajak tangguhan. Dimana beban 

pajak tangguhan akan menimbulkan liabilitas pajak tangguhan dan sebaliknya 

pendapatan pajak tangguhan dapat menimbulkan aset pajak tangguhan. Liabilitas 

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. Liabilitas pajak 
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tangguhan ini sebagai jumlah pajak terutang untuk periode mendatang sebagai 

akibat perbedaan temporer kena pajak (Suandy,2008:277). 

Penyebab perbedaan antara beban pajak penghasilan dengan PPh 

terutang menurut Purba (2009:14), dapat dikategorikan dalam dua kelompok :  

1. Perbedaan Permanen atau Tetap 

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak 

sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. 

Perbedaan ini mengakhibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial 

secara permanen.  

2. Perbedaan Temporer atau Waktu  

Perbedaan ini terjadi berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang 

Perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada 

periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode 

sekarang, misalnya:  

a. Metode penyusutan, yang diakui fiskal adalah saldo menurun dan garis 

lurus.  

b. Metode penilaian persediaan, yang diakui fiskal adalah FIFO dan Rata-

rata.  

c. Penyisihan piutang tak tertagih, yang diakui fiskal kecuali untuk 

Perusahaan Pertambangan, Leasing, Perbankan dan Asuransi.  
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d. Rugi laba selisih kurs, yang diakui fiskal adalah kurs dari Menteri 

Perekonomian sedangkan yang diakui oleh akuntansi adalah kurs dari 

Bank Indonesia”. 

Kewajiban pajak tangguhan harus diakui untuk setiap beda temporer 

kena pajak. Namun, tidak semua beda temporer dapat dikurangkan untuk tujuan 

fiskal. Menurut Purba (2009:35) terdapat pengecualian-pengecualian sebagai 

berikut : 

1. Kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari beda temporer investasi pada 

perusahaan asosiasi, anak perusahaan, dan joint venture tidak diakui apabila 

induk perusahaan dan patner dapat mengendalikan waktu reversal beda 

temporer tersebut.  

2. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul dari 

pengakuan awal goodwill yang berasal dari penggabungan usaha.  

3. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul dari 

pengakuan aktiva dan kewajiban dalam suatu transaksi yang bukan 

merupakan transaksi penggabungan usaha. Transaksi penggabungan usaha 

tersebut tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba yang 

dikenakan pajak”.  

4. Beda waktu terjadi adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara 

akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal. Selisih dari 

perbedaan pengakuan antara laba akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal 

yang akan menghasilkan koreksi berupa koreksi positif dan koreksi negatif. 
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Koreksi positif akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan sedangkan koreksi 

negatif akan menghasilkan beban pajak tangguhan.  

2.5.2 Rumus Beban Pajak Tangguhan 

 Rumus beban pajak tangguhan yang sering digunakan oleh para 

penelitian yang telah saya baca yaitu seperti yang digunakan dalam penelitian 

Gede dan Darma 2014, Fatima Cahya Ningsih 2017, Kresnanada Rahmanto 2017 

dan Lucy Citra Fitriyani 2016 yaitu dengan menggunakan rumus : 

DTE = Beban Pajak Tangguhan it / Total Asset it-1 

Keterangan : 

DTE = Deffered Tax Expense (Beban Pajak Tangguhan) 

2.6 Ukuran Perusahaan 

  Ukuran   perusahaan   merupakan nilai  yang  menunjukkan  besar 

kecilnya perusahaan. Terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk 

mewakili ukuran perusahaan, yaitu jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan, 

dan kapitalisasi pasar. Semakin besar aset maka semakin banyak modal yang 

ditanam, semakin banyak penjualan maka   semakin   banyak   perputaran uang 

dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal  dalam  

masyarakat (Sudarmadji  dan  Sularto  (2007) dalam Irawan (2013)). Pada 

dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan 

besar (large firm), perusahaan menengah (mediumsize) dan perusahaan kecil 
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(small firm). Vanian Yamaditya (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecil perusahaan 

menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan 

lain- lain. 

2.6.1 Rumus Ukuran Perusahaan 

 Rumus yang digunakan untuk mencari ukuran perusahaan yaitu sebagai 

berikut : 

 1. Total Asset 

 SIZE = Ln (Total Asset) 

  2.  Total Penjualan 

  SIZE = Ln Tottal Revenues (Logaritma natural dari total penjualan)   

  3.  Jumlah Karyawan 

SIZE = Ln Total Employes (Logaritma natural dari jumlah 

karyawan) 

2.7 Leverage 

2.7.1 Pengertian Leverage 

Dalam penelitian Sevilia dan Titik dkk (2014) menyatakan bahwa 

Leverage merupakan rasio antara total kewajiban dengan total aset. Semakin besar  

rasio  leverage,  berarti  semakin  tinggi  nilai  utang  perusahaan.  Dengan 

demikian, perusahaan yang mempunyai rasio leverage yang tinggi, berarti 
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proporsi hutangnya  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  proporsi aktivanya  akan  

cenderung melakukan manipulasi dalam bentuk manajemen laba dengan tujuan 

untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang 

Menurut Harahap (2013:106) dalam penelitian Ratnasari (2016) 

menjelaskan bahwa, leverage adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara 

utang perusahaan terhadap modal, rasio ini dapat melihat seberapa jauh 

perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan 

yang digambarkan oleh modal. Rasio Leverage adalah mengukur seberapa besar 

perusahaan dibiayai dengan utang. 

2.7.2  Pengaruh Pembiayaan Leverage 

Menurut Brigham dan Houston (2006: 101) dalam Rahmanto (2017) 

pembiayaan dengan leverage mempunyai tiga pengaruh.  

Pertama, mendapatkan dana dari kreditur, akan membuat investor 

mempertahankan pengendalian atas perusahaan dengan investasi yang terbatas.  

Kedua,kreditur melihat ekuitas pemilik untuk memberikan margin 

pengaman karena jika pemegang saham hanya memberikan sebagian kecil dari 

total pembiayaan, maka risiko perusahaan sebagian besar ada pada kreditur.  

Ketiga, jika perusahaan memperoleh return yang lebih besar atas 

investasi yang dibiayai dengan dana pinjaman dibandingkan pembayaran bunga 

maka pengembalian atas modal pemilik akan lebih besar.Perusahaan yang 

memiliki rasio utang yang relatif tinggi akan memiliki ekspektasi pengembalian 

yang lebih tinggi. 
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2.7.3 Tujuan Perusahaan menggunakan Leverage 

Menurut Kasmir (2010:153-154) dalam Ratnasari (2017) menyatakan 

tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio hutang (leverage) yakni : 

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak 

lainnya (kreditor).  

2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang 

bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).  

3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap 

dengan modal.  

4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.  

5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap 

pengelolaan aktiva.  

6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri 

yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.  

7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat 

sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.  

2.7.4 Macam-macam Leverage  

Macam-macam leverage terdiri dari : 

1. Leverage Operasi (Operating Leverage) adalah pembiayaan tetap perusahaan 

di dalam arus pendapatan perusahaan. 

2. Leverage Keuangan (Financial Leverage) adalah penggunaan dana dengan 

beban tetap dengan harapan atas penggunaan dana tersebut akan 

memperbesar pendapatan per lembar saham (earning per share, EPS). 
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3. Leverage Total (Total Leverage) atau sering disebut leverage kombinasi 

merupakan gabungan atau kombinasi antara leverage operasi dan leverage 

keuangan.  

4. Operating Leverage Apabila perusahaan memiliki biaya operasi tetap atau 

biaya modal tetap, maka dikatakan perusahaan menggunakan leverage. 

5. Leverage kombinasi (Combined Leverage) terjadi apabila perusahaan 

memiliki baik operating leverage maupun financial leverage dalam usahanya 

untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham biasa. 

2.7.5  Rumus Leverage 

 Dari beberapa jurnal yang telah saya baca rumus yang sering digunakan 

untuk mencari Leverage yaitu seperti rumus yang digunakan oleh penelitian 

Rahmanto 2017dan Pipit Widhi Astuti 2017 yaitu dengan menggunakan rumus 

DTA (Debt to total asset) : 

DTA = Total Hutang / Total Aktiva 

Keterangan : 

DTA = Debt To Total Asset 

2.8      Pandangan Islam  

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

Manajemen laba yang terkait: 

 Islam melindungi hak milik laki-laki dan perempuan 

 ٍَ َب انَِّزٚ ََل تَمْ  َٚب أَُّٚٓ َٔ ُُْكْى ۚ  ٍْ تََشاٍض ِي ٌَ تَِجبَسحً َع ٌْ تَُكٕ َُُْٛكْى ثِبْنجَبِطِم إَِلَّ أَ انَُكْى ثَ َٕ تُهُٕا آَيُُٕا ََل تَأُْكهُٕا أَْي

ب ًً ٌَ ثُِكْى َسِحٛ َ َكب ٌَّ َّللاَّ َْفَُسُكْى ۚ إِ  أَ

 Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
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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. 

ُْتُْى  ٍَ آَيُُٕا إَِرا تََذاَٚ َب انَِّزٚ ََل َٚأَْة َٚب أَُّٚٓ َٔ َُُْٛكْى َكبتٌِت ثِبْنَعْذِل ۚ  ْنَْٛكتُْت ثَ َٔ ٗ فَبْكتُجُُِٕ ۚ  ًًّ ٰٗ أََجٍم ُيَس ٍٍ إِنَ ْٚ ثَِذ

َ َسثَّ  ْنَٛتَِّك َّللاَّ َٔ ِّ اْنَحكُّ  ْٛ هِِم انَِّز٘ َعهَ ًْ ْنُٛ َٔ ُ ۚ فَْهَْٛكتُْت  ُّ َّللاَّ ًَ ب َعهَّ ًَ ٌْ َْٚكتَُت َك ُُّْ َكبتٌِت أَ ََل َْٚجَخْس ِي َٔ  ُّ ٌَ ٌْ َكب ِ ْٛئًب ۚ فَإ َش

نُُِّّٛ ثِبْنَعْذِل ۚ  َٔ هِْم  ًْ َٕ فَْهُٛ مَّ ُْ ًِ ُٚ ٌْ ْٔ ََل َْٚستَِطُٛع أَ ْٔ َضِعٛفًب أَ ِّ اْنَحكُّ َسفًِٛٓب أَ ْٛ ٍْ انَِّز٘ َعهَ ٍِ ِي ْٚ َِٓٛذ ُِٓذٔا َش اْستَْش َٔ

 ًَّ ٌِ ِي اْيَشأَتَب َٔ ٍِ فََشُجٌم  ْٛ ٌْ نَْى َُٚكََٕب َسُجهَ ِ ب ِسَجبنُِكْى ۖ فَإ ًَ َش إِْحَذاُْ ب فَتَُزكِّ ًَ ٌْ تَِضمَّ إِْحَذاُْ ََٓذاِء أَ ٍَ انشُّ ٌَ ِي ْٕ ٍْ تَْشَض

ٰٗ أَ  ْٔ َكجًِٛشا إِنَ ٌْ تَْكتُجُُِٕ َصِغًٛشا أَ ََل تَْسأَُيٕا أَ َٔ ََٓذاُء إَِرا َيب ُدُعٕا ۚ  ََل َٚأَْة انشُّ َٔ  ۚ ٰٖ ِ اْْلُْخَش َُْذ َّللاَّ نُِكْى أَْلَسظُ ِع ِّ ۚ َرٰ َجهِ

أَلْ  َْٛس َٔ َُُْٛكْى فَهَ ٌَ تَِجبَسحً َحبِضَشحً تُِذُٚشَََٔٓب ثَ ٌْ تَُكٕ ٰٗ أََلَّ تَْشتَبثُٕا ۖ إَِلَّ أَ أَْدََ َٔ ُو نِهشََّٓبَدِح  ُْٛكْى ُجَُبٌح أََلَّ تَْكتُجَُْٕب ۗ َٕ َعهَ

ٌْ تَْفَعهُ  إِ َٔ ٌِٓٛذ ۚ  ََل َش َٔ ََل َُٚضبسَّ َكبتٌِت  َٔ ُِٓذٔا إَِرا تَجَبَْٚعتُْى ۚ  أَْش ُ ثُِكمِّ َٔ َّللاَّ َٔ  ۗ ُ ُكُى َّللاَّ ًُ َُٚعهِّ َٔ  ۖ َ اتَّمُٕا َّللاَّ َٔ ُ فُُسٌٕق ثُِكْى ۗ  ٕا فَإََِّّ

ٍء َعهِٙ ْٙ  َش

 

 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 
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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 

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. 
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 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 

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. 
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2.9 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1  

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

NO Penelitian Terdahulu Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1 Veliandina Chivan 

Nafalia dan Marsono 

(2013) 

Pengaruh 

Leverage 

Terhadap 

Manajemen Laba 

dengan Corporate 

Governance 

Sebagai Variabel 

Pemoderasi 

Variabel Y : 

Manajemen Laba 

 

Variabel X : 

X1 : Leverage 

X2 : Kepemilikan 

Manajerial 

X3 : Kepemilikan 

Institusional dan 

X4 : Dewan 

Komisaris 

Berpengaruh :  

 

1. Leverage 

berpengaruh terhadap 

Manajemen Laba 

 

Tidak Berpengaruh :  

 

1. Kepemilikan 

Institusional tidak 

berpengaruh terhadap 

Manajemen Laba 

 

variabel  

 

kepemilikan 

manajerial dan 

Komisaris tidak 

terbukti menjadi 

varabel pemoderasi. 

2 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: 

X1: Perencanaan 

Pajak  

Berpengaruah :  

 

1. perencanaan pajak 

ternyata tidak 

berpengaruh positif 

terhadap manajamen 

laba pada perusahaan 

nonmanufaktur yang 

terdaftar di BEI. 

3 Mauliridiyah Sevilia 

Putri dan Farida 

Titik Dra, Msi 

(2014) 

Pengaruh 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Leverage dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Manajemen Laba 

Pada Perusahaan 

Variabel Y : 

Manajemen Laba 
 
 

Variabel X : 

X1 : Kepemilikan 

Manjerial,  

X2 : Leverage dan  

X3 : Ukuran 

Tidak Berpengaruh :  

 

1. Kepemilikan 

manajerial dan 

leverage tidak 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

manajemen laba,  
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Food and 

Beverage 

Perusahaan 
 

2. ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap manajemen 

laba  

 

4 Vniyan Yamaditya 

Raharja  

(2014) 

Pengaruh 

Asimetri 

Informasi, 

Leverage,  dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap Praktik 

Manajemen Laba. 

Variabel Y : 

Manajemen Laba 

 

Variabel X : 

X1 : Asimetri 

Informasi,  

X2 : Ukuran 

Perusahaan, dan 

X3 :  Leverage. 

Berpengaruh : 

 

1. Asimetri Informasi 

dan ukuran 

Perusahaan 

berpengaruh terhadap 

Manajemen Laba 

sedanagkan  

 

Tidak Berpengaruh : 

 

1. Leverage  tidak 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

 

5 Dandy Rachmadani 

(2016) 

Pengaruh 

perencanaan pajak 

terhadap 

manajemen laba 

pada perusahaan 

nonmanufaktur  

Yang terdaftar di 

bursa efek 

Indonesia 

Variabel Y:  

manajemen laba 

 

Variabel X:  

X1 : Perencanaan 

pajak 

Berpengaruh :  

 

Perencanaan Pajak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Manajemen Laba  

 

6 Lucy Citra Fitriany 

(2016) 

Pengaruh Aset 

Pajak Tangguhan, 

Beban Pajak 

Tangguhan dan 

Perencanaan 

Pajak terhadap 

Manajemen Laba 

Variabel Y:  

Manajemen Laba 

 

Variabel X:  

X1 : Aset Pajak 

Tangguhan,  

X2 : Beban Pajak 

Tangguhan  

X 3 : Perencanaan 

Pajak 

Berpengaruh :  

 

1. Aset pajak 

tangguhan terbukti 

berpengaruh 

signifikan dan positif 

terhadap manajemen 

laba 

2. Perencanaan pajak 

terbukti berpengaruh 

signifikan dan positif 

terhadap manajemen 

laba 
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Tidak Berpengaruh : 

 

1. Beban pajak 

tangguhan terbukti 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba 

 

7 A.A Gede Raka 

Plasa Negara dan 

I.D.G. Dharma 

Suputra 

(2017) 

Pengaruh 

Perencanaan 

Pajak dan Beban 

Pajak Tangguhan 

Terhadap 

Manajemen Laba 

Variabel Y:  

Manajemen Laba 

 

Variabel X:  

X1 : Perencanaan 

pajak  

X2: Beban Pajak 

Tangguhan 

Berpengaruh : 

 

1. Perencanaan pajak 

berpengaruh positif 

terhadap manajemen 

laba 

 

2. Beban pajak 

tangguhan memiliki 

pengaruh positif 

terhadap  

probabilitas 

perusahaan melakukan 

manajemen laba 

 

8 Dwi Pratiwi Tyarni 

(2017) 

Pengaruh Asset 

Pajak Tangguhan, 

Beban Pajak 

Tangguhan dan 

Tax Palnning 

terhadap Parktik 

Manajemen Laba 

Variabel Y:  

Manajemen Laba 

 

Variabel X:  

X1 : Asset Pajak 

Tangguhan,  

X2 : Beban Pajak 

Tangguhan  

X3 : Tax Planning 

Berpengaruh : 

 

1. Beban pajak 

tangguhan dan tax 

planning berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap praktik 

manajemen laba  

 

Tidak Berpengaruh : 

 

2.  aset pajak 

tangguhan tidak 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap praktik 

manajemen laba. 

 

9 Kresnanda 

Rahmanto (2017) 

Pengaruh Beban 

Pajak Tangguhan, 

Leverage 

Terhadap 

Manajemen Laba 

Variabel Y:  

Manajemen laba 

 

Variabel X:   

X1 : Beban pajak 

Berpengaruh : 

 

1. Leverage memiliki 

pengaruh negatif 

terhadap pada 
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Riil tangguhan  

X2 : Leverage 

manajemen laba  

melalui manipulasi 

aktifitas riil. 

 

Tidak Berpengaruh : 

 

1. Beban pajak 

tangguhan tidak 

memiliki pengaruh 

signifikan  

pada manajemen laba 

dengan manipulasi 

aktifitas riil. 

 

10 Pipit Widhi Astuti 

(2017) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Leverage dan 

Kualitas Audit 

Terhadap 

Manajemen Laba 

Variabel Y : 

Manajemen Laba 

 

Variabel X : 

X1 : Profitabilitas, 

X2 : Ukuran 

Perusahaan,  

X3 : Leverage  

X4 : Reputasi 

Auditor 

Berpengaruh : 

 

1. profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

2. ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

manajemen laba, 

 

Tidak berpengaruh : 

  

1. leverage tidak 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba, dan  

2. kualitas audit tidak 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba.  
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2.10 Kerangka Pemikiran  

 Penjelasan mengenai pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak 

Tangguhan, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Manajemen Laba dapat 

dilihat secara singkat melalui kerangka pemikiran berikut.  

Gambar 2.1 

Model Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 H1 

 

  

 H2 

 

 

 H3 

 

 H4 

 

 

 

 

 H5 

 

Keterangan  : 

  

Parsial          :  

Simultan       : 

 

 

 

Beban Pajak 

Tangguhan  

(X2) 

 Perencanaan Pajak 

(X1) 

Ukuran Perusahaan  

(X3) 

Manajemen Laba 

 (Y) 

Leverage  

(X4) 
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2.11 Pengembangan Hipotesis 

2.11.1 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba 

 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. Manajemen laba merupakan upaya untuk 

mengubah, menyembunyikan, dan merekayasa angka-angka dalam laporan 

keuangan dan mempermainkan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan 

perusahaan (Sulistyanto, 2008 dalam Gede dan Darma, 2017). 

 Perencanaan pajak memiliki pengaruh, yakni semakin bagus perencanaan 

pajak maka semakin besar perusahaan melakukan manajemen laba. Salah satu 

perencanaan pajak adalah dengan cara mengatur seberapa besar laba yang 

dilaporkan, sehingga masuk dalam indikasi adanya praktik manajemen laba.   

Untuk menghindari hal tersebut maka perusahaan akan melakukan manajemen 

laba agar laba yang dilaporkan kepada fiscal lebih rendah sehingga akan 

mengurangi beban pajak yang akan ditanggunganya, (Scott, 2003 dalam Citra 

2016). 

 Pada penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh perencanaan pajak 

terhadap manajemen laba dapat di temukan dalam penelitian (Citra, 2016) 

menyatakan bahwa Perencanaan pajak terbukti berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap manajemen laba karena semakin bagus perencanaan pajaknya maka 

semakin besar perusahaan melakukan manajemen laba. Kemudian pada penelitian 
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Gede dan Dharma (2017)  membuktikan bahwa Perencanaan pajak berpengaruh 

positif terhadap manajemen laba, yang artinya semakin tinggi perencanaan pajak 

maka semakin besar peluang perusahaan melalukan manajemen laba, begitu pula 

sebaliknya. Walaupun pengaruhnya lemah, artinya masih banyak faktor lain yang 

menentukan terjadinya manajemen laba. Namun dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Aditama dan Purwaningsih (2014) menyatakan bahwa Perencanaan Pajak 

tidak berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba. 

 Berdasarkan uraian diatas dan didukung oleh beberapa penelitian 

terdahulu, maka hipotesis penelitian ini adalah : 

H0 : Perencanaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Manajemn Laba 

H1 : Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Manajemen Laba  

2.11.2 Pengaruh Beban Pajak tangguhan terhadap Manjemen Laba 

 Menurut Hamanto (2013:115) dalam Cahya (2017) 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)”. Penelitian Phillips et. Al 

(2003) dalam 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. 

 Citra (2017) menyatakan bahwa perbedaan antara laba akuntansi dengan 

laba fiskal memiliki hubungan positif dengan insentif pelaporan keuangan seperti 
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financial distress dan pemberian bonus,dengan adanya hal tersebut maka 

dimungkinkan manajer dapat melakukan rekayasa laba atau manajemen laba 

dengan memperbesar atau memperkecil jumlah beban pajak tangguhan yang 

diakui dalam laporan laba/rugi. Selisih negative antara laba akuntansi dan laba 

fiscal mengakibatkan terjadinya beban pajak tangguhan. 

 Pada penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh beban pajak 

tangguhan terhadap manajemen laba dapat di temukan dalam penelitian Gede dan 

Dharma (2017)  yang menemukan 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. 

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Rachmad (2015) yang 

menyatakan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen 

laba. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Kresnanda Rahmanto (2017) 

menyatakan bahwa Beban pajak Tangguhan tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Manajemen Laba dengan manipulasi aktifitas rill. 

 Berdasarkan uraian diatas dan didukung oleh beberapa penelitian 

terdahulu, maka hipotesis penelitian ini adalah : 

H0 : Beban Pajak Tangguhan tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba 

H2 : Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Manajemen Laba  
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2.11.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

Ukuran perusahaan merupakan  nilai yang menunjukkan besar kecilnya 

perusahaan. Menurut Vaniyan Yamaditya (2014) perusahaan besar akan 

cenderung memerlukan dana yang lebih besar dibanding perusahan yang lebih 

kecil.tambahan dana tersebut dapat diperoleh dari penerbitan saham baru atau 

penambahan hutang. Motivasi untuk mendapatkan dana tersebut akan mendorong 

pihak manajemen untuk melakukan praktik manjemen laba, sehingga dengan 

pelaporan laba yang tinggi maka calon investor maupun kreditur akan tertarik 

untuk menanamkan danaya. Dalam penelitian Ketut Gunawan dkk (2015) 

menyatakan bahwa perusahaan besar mempunyai insentif yang cukup besar untuk 

melakukan manajemen laba, karena salah satu alasan utamanya adalah perusahaan 

besar harus mampu memenuhi ekspetasi dari investor atau pemegan sahamnya. 

Dari hasil penelitian Vaniyan Yamaditya (2014) menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen laba.  Sedangkan 

dalam penelitian Ketut Gunawan (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba. 

 Berdasarkan uraian diatas dan didukung oleh beberapa penelitian 

terdahulu, maka hipotesis penelitian ini adalah : 

H0 : Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba 

H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Laba  
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2.11.4 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 (Kurniasih dan Sari, 2013 dalam Nurfaidah, Henny, 

Merry dan Hastri, 2017). 

Gunawan, Ari dan Ayu (2015) menyatakan bahwa semakin besar rasio 

leverage menunjukkan semakin besar tingkat ketergantungan perusahaan terhadap 

pihak eksternal (kreditur) dan semakin besar pula beban biaya hutang (biaya 

bunga) yang harus dibayar oleh perusahaan. 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 penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh leverageterhadap 

manajemen laba dapat di temukan dalam penelitian Chivan dan Marsono (2013) 

menyatakan bahwa  hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel leverage 

berpengaruh terhadap manajemen  laba. Kemudian pada penelitian yang 

dilakukan oleh Permata (2016) menyatakan bahwa Leverage berpengaruh 

signifikan positif terhadap manajemen laba yang berarti semakin tinggi leverage, 

semakin tinggi manajemen laba. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Sivilia dan Titik (2014) menyatakan bahwa Leverage tidak berpengaruh positif 

signifikan terhadap Manajemen Laba. 
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 Berdasarkan uraian diatas dan didukung oleh beberapa penelitian 

terdahulu, maka hipotesis penelitian ini adalah : 

H0 : Leverage tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba 

H4 : Leverage berpengaruh terhadap Manajemen Laba  

2.11.5 Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Ukuran Perusahaan 

dan Leverage berpengaruh secara simultan terhadap Manajemen 

Laba 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang mendukung hipotesis-

hipotesis parsial dan teori-teori yang memperkuatnya maka hipotesis terakhir 

dalam penelitian ini adalah 

H0 : Perencanaan Pajak, Beban Pajak tangguhan, Ukuran Perusahaan dan 

Leverage Tidak berpengaruh secara simultan terhadap Manajemen  Laba. 

H5 : Perencanaan Pajak, Beban Pajak tangguhan, Ukuran Perusahaan dan 

Leverage berpengaruh secara simultan terhadap Manajemen Laba. 

 

 

  

  


