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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi suatu 

negara. Pajak juga bermanfaat bagi pertumbuhan pembangunan yang diutamakan 

bagi kesejahteraan rakyat. Pajak salah satu sumber penerimaan terbesar yang 

dominan dibandingkan dengan penerimaan lainnya. Berdasarkan data realisasi 

penerimaan negara yang tercatat pada tahun 2016 telah diketahui bahwa total 

penerimaan pajak telah mencapai sebesar Rp1.105 triliun, atau sebesar 81,54 persen 

dari target penerimaan pajak di APBN perubahan 2016 sebesar Rp 1.355 triliun. 

Penerimaan total itu tumbuh sekitar 4,13% dibandingkan tahun 2015 

(www.liputan6.com). Hal ini tentu menjadi perihal utama bagi pemerintah untuk 

terus meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, penerimaan 

pajak terus dioptimalkan dan hingga saat ini target penerimaan pajak di Indonesia 

ditingkatkan tahun 2017  menjadi Rp 1.339,8 triliun atau 91% dari target yang 

ditetapkan di Anggaran Belanja Negara Perubahan (APBNP) ditahun yang sama 

mematok di kisaran Rp 1. 450,9 triliun (www.detikfinance.com). 

Pajak menurut perusahaan merupakan biaya yang dikeluarkan bagi 

perusahaan yang mana pajak tersebut dapat mengurangi laba perusahaan. Pajak yang 

http://www.liputan6.com/
http://www.detikfinance.com/
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di anggap sebagai elemen dalam mengurangi laba perusahaan juga dianggap sebagai 

faktor yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan. 

Kinerja  perusahaan dapat di ukur  dengan  menggunakan informasi keuangan 

dengan melakukan kegiatan dan usahanya sesuai dengan aturan pelaksanaan 

keuangan  secara baik dan benar. Kinerja perusahaan adalah hasil dari serangkaian 

proses bisnis yang mana dengan pengorbanan  berbagai  macam sumber daya, apabila 

kinerja perusahaan meningkat, bisa dilihat dari gencaranya kegiatan perusahaan 

dalam rangka untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan 

atau laba yang dihasilkan  tentu  akan berbeda tergantung dengan ukuran  perusahaan 

yang bergerak Moerdiyanti (2010). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahawa 

kinerja perusahaan adalah  suatu usaha yang  dapat dilakukan  dengan memanfaatkan 

sumber daya pengelolahan  yang  ada dengan   hasil yang dapat di gambarkan  

melalui alat analisis  keuangan  sebagai  tolak ukur  keberhasilan dalam memperoleh 

laba dan dapat  menggambarkan prospek usaha dimasa yang  akan  datang  dari  suatu  

perusahaan.  Laba perusahaan dapat menjadi dasar dalam  pengambilan  keputusan  

manajemen perusahaan ataupun investor. Laba mempunyai  keterkaitan  yang  sangat 

erat dengan pajak sebab besarnya pajak yang dibayarkan dipengaruhi oleh besarnya 

laba atau keuntungan yang diterima oleh suatu perusahaan, sehingga laba yang 

memiliki peningkatan akan mengakibatkan meningkatnya jumlah pajak yang akan 

dibayarkan. 
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Salah satu alat analisis keuangan yang dapat menilai kinerja perusahaan 

adalah laporan keuanga. Laporan keuangan berisi suatu gambaran yang menunjukkan 

pencapaian kinerja  keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Menurut 

Yadiati (2007). Laporan keuangan terbagi dua yaitu laporan keuangan  komersial dan  

laporan  keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial atau bisnis lebih ditunjukan 

untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan 

laporan keuangan fiskal lebih di tunjukan untuk menghitung pajak. Untuk 

kepentingan komersial dan bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan standar 

akuntansi keuangan (SAK). Sedangkan untuk kepentingan fiskal berdasarkan 

peraturan Undang-undang  perpajakan. Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan 

keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan  laba (rugi) suatu entitas ( 

siti resmi, 2014). Karena terdapat perhitungan entitas tersebut, perlu  melakukan  

rekonsiliasi fiskal. Perbedaan  laba sebelum  pajak dan setelah kenak pajak dalam 

perhitungan tersebut dikarenakan perbedaan standar  akuntansi keuangan dengan 

peraturan perpajakan di sebut dengan  book tax difference yang akhirnya  

meningkatkan beban pajak tangguhan (Chistian dkk, 2010). Melalui  laporan 

keuangan setiap aktivitas perusahaan  maupun proses akuntansi dapat digambarkan  

secara lebih jelas dan  terinci hasil dari laporan keuangan tersebut dapat digunakan 

sebagai alat pengukur kinerja perusahaan kualitas laporan  keuangan  tersebut sangat 

penting bagi para pengguna laporan  keuangan karena untuk pengambilan keputusan 

investasi dan tujuan kontrak (Schipper dan Vincent, 2003).  
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Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat 

beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk 

meminimalkan pembayaran pajak. Upaya meminimalisir beban pajak ini disebut 

dengan perencanaan pajak (tax planning) (Suandy, 2008). Perencanaan pajak 

merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak yang tujuan akhir proses 

perencanaan  pajak ini  menyebabkan  utang pajak, baik pajak penghasilan maupun 

pajak-pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin. Perusahaan yang 

melakukan perencanaan pajak dengan baik tercermin dari adanya perbedaan yang 

tidak terlihat terlalu besar antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Hal tersebut dapat 

dilihat  pada  rasio laba pajak terhadap laba akuntansi (tax to book ratio) (Ferry dan 

Anna, 2014). Tax to book ratio adalah  perbandingan antara rasio penghasilan kena 

pajak (taxable income) terhadap laba akuntansi (book income) dimana penjelasan 

tentang  rasio pajak terdapat pada catatan atas laporan keuangan suatu perusahaan 

(Hadimukti, 2012). 

Fenomena kinerja perusahaan terjadi pada perusahaan manufaktur yang 

kurang gemilang. Fenomena  kinerja perusahaan  terdapat pada PT Mayora Indah 

Tbk (MYOR), salah  satu perusahaan consumer mencatatkan kinerja kurang gemilang  

pada 2014. Laba bersih turun 59,56 persen   menjadi Rp 409,82 miliar  pada 2014 

dari periode sama tahun sebelumnya Rp 1,01 triliun. Meski laba bersih turun, 

penjualan bersih naik 17,9 persen menjadi Rp 14,16 triliun. Beban pokok penjualan 

naik 27,98 persen menjadi Rp 11,63 triliun. Demikian mengutip dari keterbukaan  
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informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Perseroan  mencatatkan laba bruto merosot 

13,22 persen dari Rp 2,92 triliun pada 2013 menjadi Rp 2,53 triliun pada 2014. 

Kinerja laba bersih merosot ini dipicu dari kerugian selisih kurs mencapai Rp 18,52 

miliar pada 2014 dari  periode  sama  sebelumnya untung Rp 308,44 miliar. Selain 

itu, perseroan  mencatatkan kenaikan di sejumlah pos beban. Beban penjualan naik 

0,6 persen dari Rp 1,27 triliun pada 2013 menjadi Rp 1,28 triliun pada 2014. Beban 

umum dan administrasi naik menjadi Rp 359,97 miliar. 

Hal itu membuat laba usaha perseroan tergelincir 31,61 persen dari Rp 1,3 

triliun pada 2013 menjadi Rp 891,29 miliar pada 2014. Beban bunga naik 39,55 

persen  menjadi Rp 358,43 miliar  pada 2014 dari  periode sama tahun sebelumnya 

Rp 256,84 miliar. Dengan melihat kinerja itu, laba per  saham turun menjadi 451 

pada 2014 dari periode sama tahun sebelumnya 1.115. Total liabilitas naik 6,43 

persen menjadi Rp 6,19 triliun pada 31 Desember 2014 dari periode 31 Desember 

2013 sebesar Rp 5,81 triliun. Ekuitas tumbuh 5,3 persen menjadi Rp 4,1 triliun pada 

31 Desember 2014. Perseroan mengantongi kas sebesar Rp 712,92 miliar. Pada 

perdagangan saham Kamis, 2 April 2015, saham PT Mayora Indah Tbk turun 0,34 

persen menjadi Rp 28.900 per saham. Harga saham PT Mayora Indah Tbk 

ditransaksikan di kisaran Rp 28.800-Rp 29.000 per saham. (Ahm/).  

(Sumber:http://bisnis.liputan6.com). 

Produsen bir dan minuman ringan, PT  Multi Bintang Indonesia Tbk mencatat 

pelemahan kinerja sepanjang 2015 setelah membukukan penurunan laba bersih 
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hingga 37,49 persen menjadi Rp 496,71 miliar pada 2014 karena penuranan 

penjualan bersih. Berdasarkan laporan keuangan PT Multi Bintang Indonesia 

penjualan bersih  perusahaan turun 9,77% menjadi Rp 2,69 triliun sepanjang 2015 

dari 2,98 triliun tahun sebelumnya. Sementara  itu beban pokok penjualan multi 

bintang tercatat turun 4,06 persen menjadi Rp 1,13 triliun pada 2015 dari 1,18 triliun 

pada  tahun  sebelumnya.  Atas akumulasi  penjualan dan  beban  pokok tersebut  laba 

kotor  multi  bintang  merosot 13,51% menjadi Rp 1,56 triliun pada 2015 dari Rp 1,8 

triliun pada 2014 . 

Pelemahan kinerja perusahaan  itu masih ditambah adanya rugi lain-lain 

bersih yang melompat   hingga 5,998%  menjadi Rp 220,75 miliar  pada 2015 dari Rp 

3,62 miliar di tahun 2014.  Hasil  itu membuat  laba sebelum   pajak perusahaan   

turun 37,75%  persen menjadi Rp 675,57 miliar di tahun lalu dari Rp 1,07 triliun pada 

tahun 2014. Sementara itu liabilitas perseroan turun hingga 20,44 persen menjadi 

Rp1,33 triliun, dari Rp 1,67 triliun pada 2014. Manajemen menyatakan turunnya 

jumlah liabilitas perseroan  tersebut disebabkan oleh penurunan utang usaha jangka 

pendek hingga 54 persen menjadi Rp101,28 miliar dari Rp218,04 miliar karena 

turunnya pembelian bahan baku dan bahan kemasan serta terjadi penurunan biaya 

transportasi terkait turunnya volume penjualan. (https://www.cnnindonesia.com) 

Dari fenomena tersebut terbukti bahwan kinerja perusahaan dapat diukur 

melalui informasi laporan keuangan yang sangat terkait dengan laba karena  

kelangsungan hidup perusahaan itu tergantung dari besar kecilnya laba akuntansi 

https://www.cnnindonesia.com/
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suatu perusahaan. Besarnya laba akuntansi tersebut juga menentukan besarnya pajak 

yang di keluarkan perusahaan dalam membayar pajak. Pajak bagi perusahaan 

merupakan  beban  yang dapat  mengurangi  pendapatan perusahaan, bagi perusahaan 

– perusahaan yang sudah go public laba merupakan hal yang sangat penting karena 

laba atau pendapatan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi oleh sebab itu 

menejer dalam melakukan kebijakan-kebijakannya menekankan beban pajak 

tangguhannya seminimal mungkin.  

Dengan  adanya  efek kebijakan  manajemen  dalam  mengelola beban pajak  

yang pengaruhnya pada laba fiskal untuk pembayaran pajak sehingga perbedaan laba 

akuntansi dengan laba fiskal pun dibuat untuk tujuan yang berbeda. Besar kecilnya 

perbedaan tersebut dapat terlihat dari pajak tangguhan dan tax to book ratio. 

Hadimukti (2012) dan Septyana (2011) menyatakan besarnya perbedaan laba 

akuntansi dengan laba pajak (laba akuntansi > laba pajak) yang terlihat pada semakin 

besarnya pajak tangguhan bernilai positif pada perusahaan menunjukkan semakin 

besar pula kemungkinan pihak manajemen melakukan tindakan manajemen laba. 

Tindakan tersebut dapat mengakibatkan laba akuntansi yang di sajikan menjadi tidak 

berkualitas sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja peusahaan di masa 

yang akan datang. Namun sebaliknya semakin kecil perbedaan laba akuntansi dengan 

laba pajak (laba akuntansi < laba pajak) maka yang terlihat pajak tangguhan akan 

bernilai negatif yang mana hal tersebut menujukan bahwa semakin rendah 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang mengakibatkan semakin besar 
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pula kemungkinan perusahaan untuk default karena ketidakmampuannya membayar 

kewajiban jangka panjang di masa yang akan datang. 

Berdasarkan beberapa penelitian, kinerja perusahaan juga dapat dipengaruhi 

oleh  pajak tangguhan, kualitas audit dan tax to book ratio. Pajak tangguhan dapat 

mempengaruhi kinerja perusahaan karena pengakuan atas beban (manfaat) pajak 

tangguhan yang merupakan akun dalam beban pajak penghasilan termasuk komponen 

dalam laporan laba rugi perusahaan yang juga dinilai dapat mengurangi laba. 

Sedangkan kualitas audit juga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan karena secara 

langsung kualitas audit bertanggung jawab atas laporan keuangan yang berkualitas.    

Laporan keuangan yang baik dan akurat sangat dibutuhkan didalam sebuah 

perusahaan. Laporan keuangan tersebut harus memiliki kredibilitas yang tinggi 

sehingga informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan dapat 

memberikan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan.  

Selain itu, Tax to Book Ratio  juga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan 

karena rasio tersebut merupakan hasil perhitungan dari laba fiskal terhadap laba 

akuntansi, yang digunakan sebagai rasio perbandingan dalam menentukan tingkat 

pembayaran pajak pada suatu perusahaan. Rasio pajak (tax to book ratio) inilah yang 

juga merupakan hasil dari perbandingan antara kedua laba tersebut dan yang 

digunakan sebagai penilaian atas kinerja perusahaan, dimana penjelasan tentang rasio 

pajak terdapat pada catatan atas laporan keuangan. 
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Manajer memiliki kebijakan untuk melaporkan pendapatan yang lebih tinggi 

untuk tujuan pelaporan keuangan yang ada kaitannya untuk ikatan perjanjian, kontrak 

kompensasi, persyaratan modal, dll. Sedangkan untuk tujuan pajak, manajer memiliki 

kebijakan untuk melaporkan penghasilan kena pajak yang lebih rendah. Mengingat 

bahwa manajer menerapkan kebijakan yang berbeda dalam pelaporan secara 

akuntansi dan penghasilan kena pajak, hal ini memicu adanya asimetri informasi 

terhadap laporan keuangan. Rahmawati, dkk. (2006)  menyatakan asimetri informasi 

adalah suatu keadaan dimana agent mengetahui informasi lebih banyak tentang 

perusahaan serta gambaran perusahaan di masa mendatang jika dibandingkan dengan 

principal. 

 Adanya asimetri informasi dapat  memicu terjadinya  praktek manajemen 

laba di perusahaan oleh pihak manajer. Hanlon (2005) menyatakan bahwa “red flag” 

bagi pengguna laporan keuangan akan terjadi jika terdapat perbedaan antara laba 

akuntansi dengan laba fiskal yang besar. Pengguna  laporan keuangan pihak eksternal 

maupun internal akan dirugikan jika manajemen tidak mengungkapkan informasi 

laba yang sebenarnya. 

Penelitian terdahulu di lakukan oleh I Made Dwi Hermani dan Ketut Alit 

Suardana (2014). Hasil penelitian tersebut menunjukuan hasil yaitu beban pajak 

tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan sedangkan 

Tax to Book Ratio tidak berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan.  
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Penelitian ini mengacu oleh I Made Dwi Hermana dan Ketut Alit Suardana 

(2014). Perbedaannya terletak pada indikator variabel dependen, dimana peneliti 

sebelumnya menggunakan indikator ROI (Return On Investment), sedangkan penulis 

menggunakan indikator Net Profit Margin (NPM). Net Profit Margin merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan, rasio ini akan 

menggambarkan penghasilan bersih perusahaan berdasarkan total penjualan. 

Pengukuran rasio dapat dilakukan dengan cara membandingkan laba bersih setelah 

pajak dengan penjualan bersih (Irham Fahmi, 2015:136). Adapun alasan dipilihnya 

net profit margin dari beberapa rasio profitabilitas yang ada karena net profit margin 

menunjukan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari nilai laba bersih 

dengan total penjualan. Laba bersih merupakan salah satu keyakinan bahwa perhatian 

jangka panjang manajemen adalah terhadap laba bersih dan para pengguna laporan 

keuangan biasanya melihat pada angka paling akhir. Selain itu penjualan merupakan 

salah satu sumber pendapatan suatu perusahaan dari adanya transaksi jual dan beli, 

dalam suatu perusahaan apabila semakin besar penjualan maka akan semakin besar 

pula keuntungan perusahaan tersebut, oleh karena itu nilai penjualan sangat penting 

dimana nilai itu berpengaruh nantinya terhadap laba yang diperoleh perusahaan, 

dimana laba tersebut nantinya menjadi perhatian para calon investor dalam 

menanamkan saham nya diperusahaan tersebut.  

Penelitian ini meneliti perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. Alasan peneliti 
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mengambil perusahaan manufaktur sector  industri barang  konsumsi berdasarkan 

pemilihan variabel adalah karena penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja perusahaan telah banyak dilakukan, namun hasil dari 

penelitian tersebut tidak memberikan konsistensi yang signifikan pada faktor- faktor 

yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : PENGARUH  PAJAK  

TANGGUHAN, KUALITAS AUDIT, TAX TO BOOK RATIO TERHADAP 

KINERJA PERUSAHAAN. (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor 

Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

(2014-2016). 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pajak tangguhan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ? 

2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ? 

3. Apakah Tax to Book Ratio berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

4.  Apakah pajak tangguhan, kualitas audit, Tax to book ratio berpengaruh 

secara simultan terhadap kinerja perusahaan ? 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui apakah pajak tangguhan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja perusahaan. 

2. Untuk mengetahui apakah kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan  

3. Untuk mengetahui apakah tax to book ratio berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. 

4. Untuk mengetahui apakah pajak tangguhan, kualitas audit, tax to book 

ratio berpengaruh secara simultan terhadap kinerja perusahaan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.  Bagi akademis 

Sebagai sumber informasi bagi penelitian-penelitian yang akan datang, 

serta memberikan kontribusi keilmuan bagi semua aktivitas akademik 

dalam bidang akuntansi. 

2. Bagi penulis 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang pengaruh 

Pajak Tangguhan, Kualitas Audit, Tax to Book Ratio terhadap Kinerja 

Perusahaan. 
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1.5 Sistematika Penulisan  

 Penelitian ini disajikan dalam sistematika penulisan untuk mengetahui 

gambaran menyeluruh terhadap isi dari penelitian ini, maka penulisan dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Berisi Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, 

serta Sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Landasan teori, Penyusunan Hipotesis, Penelitian terdahulu Kerangka 

pemikiran. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Menjelaskan jenis dan sumber, metode pengumpulan data populasi dan 

sampel penelitian, definisi operasionalnya, serta metode analisis penelitian data 

yang dipakai. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memaparkan pengujian hipotesis penelitian yang tersusun atas deskripsi objek 

penelitian, analisis atas data, serta interpretasi hasil. 

BAB V : PENUTUP 

Memberikan kesimpulan dan hasil penelitian. 

      DAFTAR PUSTAKA 


