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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 2.1 Teori Agensi  

 

Eisenhardt (1989) mengemukakan bahwa teori keagenan (agency theory) 

dapat menjelaskan kesenjangan antara manajemen sebagai agent dan para pemegang 

saham sebagai principal atau pendelegator. Principal (pemegang saham) 

mendelegasikan tanggung jawabnya termasuk pendelegasian otoritas pengambilan 

keputusan kepada agent (manajemen) untuk melakukan tugas pekerjaan yang sesuai 

dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama.  

Teori keagenan menunjukkan bahwa kondisi informasi yang tidak lengkap 

dan penuh ketidakpastian akan memunculkan masalah keagenan dimana posisi 

principal tidak mendapatkan informasi secara cermat mengenai kinerja manajemen 

yang telah menetapkan pembayaran gaji bagi agent (manajemen) atau program 

kompensasi lain dan kondisi principal tidak mendapatkan kepastian bahwa agen telah 

berupaya bekerja maksimal untuk kepentingan pemilik. Principal memiliki motivasi 

guna mensejahterakan dirinya sendiri dengan adanya profitabilitas perusahaan yang 

selalu meningkat sedangkan agent memiliki motivasi guna membuat hasil yang 

maksimal dalam memenuhi kebutuhan ekonomis dan psikologis dari principal. 

Adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang artinya 

perusahaan yang mempunyai manajemen pajak yang baik maka dapat meningkatkan 
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kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan 

mendapatkan laba atau disebut dengan profitabilitas. 

2.2 Pajak Tangguhan 

Menurut Waluyo (2014:276)  merupakan jumlah beban (penghasilan) pajak 

tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas liabilitas atau asset pajak 

tangguhan. Pajak tangguhan sebagai jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada 

priode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh di kurangkan dari 

sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak 

terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih (netto) sebagai akibat adanya 

kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan. 

Pengakuan terhadap aset dan liabilitas pajak tangguhan berlandaskan fakta 

kemungkinan pemulihan aset atau pelunasan liabilitas pembayaran yang menjadi 

lebih kecil yang mana sebenarnya perusahaan memiliki potensi hutang pajak yang 

lebih besar di masa mendatang dan sebaliknya  bisa saja perusahaan membayar 

pajaknya lebih besar saat ini tetapi  memiliki potensi hutang pajak lebih kecil di masa 

mendatang sebagai akibat pemulihan aset atau liabilitas yang tidak memiliki 

konsekuensi pajak hal inilah yang disebut pajak tangguhan . 

2.2.1 Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal 

Akuntansi Komersial menyajikan informasi kuantitatif mengenai peristiwa-

peristiwa ekonomi suatu entitas yang disusun untuk memenuhi kebutuhan manajemen 

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sementara akuntansi fiskal 
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merupakan bagian dari bidang akuntansi yang menyajikan informasi keuangan yang 

disusun sesuai dengan Standar Akuntansi yang diterima oleh perpajakan (Undang-

undang Pajak Penghasilan).  Suandy (2011), perbedaan antara akuntansi komersial 

dengan akuntansi fiskal adalah sebagai berikut 

Table 2.1 

Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Finansial 

               Akuntansi  komersial Akuntansi finansial 

Masa manfaat : 

A.masa manfaat ditentukan asset 

berdasarkan taksiran umur ekonomis 

maupun umur teknis  

B.ditelaah ulang secara langsung secara 

periodik 

C.nilai residu bisa diperhitungkan  

Masa manfaat : 

A.ditetapkan berdasarkan keputusan 

menteri keuangan 

B.nilai residu untuk diperhitungan  

Harga perolehan : 

A.untuk pembelian menggunakan harga 

sesungguhnya 

B.untuk pertukaran asset tidak sejenis 

menggunakan harga wajar. 

C.untuk pertukaran sejenis berdasarkan 

harga nilai buku asset yang dilepas  

D.asset sumbangan berdasarkan harga 

pasar. 

 

Harga perolehan : 

A.untuk transaksi yang tidak 

mempunyai hubungan istimewa 

berdasarkan harga yang 

sesungguhanya 

B.untuk transaksi yang mempunyai 

hubungan istimewa berdasarkan 

harga pasar. 

C.untuk transaksi tukar menukar 

berdasarkan harga pasar. 

D.dalam rangka likuidasi, peleburan, 
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pemekaran, pemecahan atau 

penggabungan adalah harga pasar 

kecuali ditentukan lain oleh menteri 

keuangan. 

E.jika direvaluasi adalah sebesar nilai 

setelah nilai revaluasi  

 

 

Metode penyusutan : 

A.garis lurus  

B.jumlah angka tahunan 

C.saldo menurun/ menurun ganda  

D.unit produksi  

E.anuitas  

F.sistem persediaan 

Perusahaan dapat memilih salah satu 

metode yang dianggp sesuai, namun harus 

diterapkan secara konsisten dan harus 

ditelaah secara periodik.  

Metode penyusutan : 

A.untuk asset tetap bangunan adalah 

garis lurus. 

B.untuk asset tetap bukan bangunan 

wajib pajak dapat memilih garis lurus 

atau saldo menurun ganda asal di 

terapkan secara taat asas  

Sistem penyusutan: 

A.penyustan individual  

B.penyusutan gabungan / kelompok 

 

Sistem penyusutan: 

A.Penyusutan secara individual kecuali 

untuk peralatan kecil, boleh secara 

golongan. 

Saat di mulainya penyusutan : 

A.Saat perolehan  

B.saat penyelesaian  

Saat di mulainya penyusutan : 

A.saat perolehan  

B.dengan izin menteri keuangan   
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Adapun perbedaan menurut menurut Waluyo (2000:45), perbedaan antara 

akuntansi  komersial dengan akuntansi fiskal adalah sebagai berikut: 

a. Dasar penyusunan 

Dasar penyusunan laporan keuangan komersial adalah Standar 

Akuntansi Keuangan, sedangkan dasar penyusunan laporan keuangan 

fiskal adalah Standar Akuntansi Keuangan yang dipilih/ditentukan oleh 

wajib pajak disesuaikan dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. 

b. Konsep 

Konsep laporan keuangan komersial terdiri dari: 

1. Dasar akrual (accrual basic). Pengaruh transaksi dan peristiwa lain 

diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas 

diterima atau dibayar dan dicatat dalam catatan akuntansi serta 

dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan. 

2. Mempertemukan beban dengan pendapatan yang paling tepat 

(proper matching cost and revenue) melibatkan pengakuan 

penghasilan dan beban atau bersamaan yang dihasilkan secara 

langsung dari transaksi atau peristiwa lain yang sama 

3. Konservatif (conservative), yaitu konsep hati-hati, kemungkinan 

rugi yang ditaksir sudah diakui sebagai kerugian dengan 

membentuk penyisihan (cadangan) pada akhir tahun atau dengan 

membuat penyesuaian 
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4. Materialitas digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar/tidak 

wajar dalam penilaian laporan keuangan komersial. 

Konsep laporan keuangan fiskal terdiri dari: 

1. Akrual stelsel (stelsel accrual). Pengaruh transaksi diakui 

penghasilan  pada saat diperoleh penghasilan, walaupun 

penghasilan tersebut belum diterima tunai, dan mengurangkannya 

dengan biaya-biaya pada saat biaya tersebut terutang. 

2. Mempertemukan antara biaya untuk mendapat, menagih, dan 

memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan 

( proper matching taxable income and deductible expense) sesuai 

dengan prinsip 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara) 

penghasilan, beban (expense) yang dapat dikurangkan atas 

penghasilan kena pajak (taxable income) adalah beban yang timbul 

dalam hubungannya dengan penghasilan (match and link). 

3. Konservatif tidak digunakan. 

4. Materialitas digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar/tidak 

wajar dalam penilaian laporan keuangan komersial tidak 

digunakan (selain bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, 

hanya diperkenankan dengan metode langsung. 
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c. Tujuan  

Tujuan laporan keuangan komersial adalah menghitung laba bersih, 

mengukur kinerja, mengukur keadaan posisi keuangan, mengukur keadaan 

kekayaan, dan laporannya ditujukan untuk pihak ketiga dan manajemen. 

Sedangkan tujuan laporan keuangan fiskal adalah menghitung besarnya 

pajak yang terutang dan laporannya ditujukan kepada pihak fiskus. 

5. Akibat penyimpangan 

Akibat penyimpangan dari laporan keuangan komersial, misalnya 

pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh manajemen, adanya opini 

yang buruk terhadap laporan keuangan yang berhubungan langsung 

dengan kreditor, investor, dan pemilik perusahaan. Sedangkan akibat 

penyimpangan dari laporan keuangan fiskal adalah dikenakannya sanksi di 

bidang perpajakan antara lain, sanksi administrasi yang berupa denda, 

bunga kenaikan, sedangkan sanksi pidananya berupa kurungan atau 

penjara. 

2.2.2 Kewajiban Pajak Tangguhan dan Aktiva Pajak Tangguhan  

 Menurut Waluyo (2014:277) beban pajak penghasilan terbagi menjadi dua 

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

Beban pajak tangguhan akan menimbulkan liabilitas pajak tangguhan dan sebaliknya 

pendapatan pajak tangguhan akan menimbulkan asset pajak tangguhan. Liabilitas 

pajak tangguhan dapat terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi negatif 
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yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih besar dibandingkan 

beban pajak menurut fiskal, liabilitas pajak tangguhan ini sebagai jumlah pajak 

terutang untuk priode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak. 

Sedangkan asset pajak tangguhan dapat terjadi apabila perbedaan waktu dapat 

menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi 

komersial lebih kecil dibandingkan beban pajak menurut  Undang- undang pajak. 

Asset pajak tangguhan yaitu jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode 

mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa 

kompensasi kerugian.   

Kewajiban pajak tangguhan, maupun aset pajak tangguhan dapat terjadi dalam 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Apabila penghasilan sebelum pajak (pretax accounting income) lebih 

besar dari penghasilan kena pajak (taxable income), maka beban pajak 

(tax expense) pun akan lebih besar dari pajak terutang (tax payable), 

sehingga akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan (deferred tax 

liability). Kawajiban pajak tangguhan dapat dihitung dengan mengalikan 

perbedaan temporer dengan tarif pajak yang sesuai.  

2. Sebaliknya apabila Penghasilan Sebelum Pajak lebih kecil dari 

penghasilan kena pajak, maka beban pajaknya akan juga lebih kecil dari 

pajak terutang, sehingga akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan. 

Aktiva pajak tangguhan adalah sama dengan perbedaan temporer dengan  
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tarif pajak pada saat perbedaan tersebut dipulihkan”.  

2.2.3 Koreksi Fiskal 

Menurut Muljono (2009:59) koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak 

yang di akibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, massa manfaat dan 

umur, dalam perhitungan laba secara komersial dengan laba secara fiskal. 

Perhitungan secara komersial adalah perhitungan yang di akui secara standar 

akuntansi keuangan yang lazim. Sedangkan secara fiskal menurut peraturan  Undang 

– undang perpajakan. 

 Koreksi fiskal harus dilakukan oleh wajib pajak ketika menghitung besarnya 

PPh terutang pada akhir tahun. Apabila koreksi fiskal tidak dilakukan oleh wajib 

pajak, perhitungan besarnya PPh terutang sangat dimungkinkan akan mengalami 

kesalahan karena banyak ketentuan pengakuan atau cara perhitungan pada akuntansi 

komersial yang di perlakukan secara khusus pada ketentuan perpajakan. Koreksi 

fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan fiskal, 

perbedaan tersebut dapat berupa  perbedaan tetap dan perbedaan waktu.   

a. Beda Tetap  

 Menurut Agoes (2013:238) Beda tetap ini terjadi apabila perbedaan 

pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya 

penghasilan dan beban yang di akui menurut akuntansi namun tidak di akui menurut 

fiskal, ataupun sebaliknya beda  tetap mengakibatkan laba atau rugi menurut 

akuntansi yang berbeda secara tetap dengan laba rugi menurut fiskal. 
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Beda tetap biasanya terjadi karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-

hal berikut dikeluarkan dari perhitungan PhKP. 

1. Penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat fianal ( pasal 4 ayat 2) 

2. Pengasilan yang bukan objek pajak  (pasal 4 ayat 2) 

3. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, 

yaitu mendapatkan, menagih memelihara penghasilan serta pengeluaran 

yang sifatnya memakai penghasilan atau yang jumlahnya melebihi 

kewajaran ( pasal 9 ayat 1 ). 

4. Beban yang di gunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek 

pajak dan penghasilan yang telah di kenakan pajak PPh bersifat final.  

5. Pergantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan  dalam 

bentuk natura. 

6. Sanksi perpajakan. 

b. Beda waktu/ sementara 

Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang 

sifatnya temporer. Artinya secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi 

maupun  perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda alokasi setiap tahunnya.  

 Beda waktu timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara fiskal 

dengan akuntansi dalam hal : 

1. Akrual dan realisasi  

2. Penyusutan dan amortisasi 
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3. Penilaian persediaan  

4. Kompensasi kerugian fiskal. 

2.2.4. Koreksi Positif dan Koreksi Negatif dari Rekonsiliasi Fiskal 

Dengan adanya koreksi fiskal maka besarnya penghasilan kenak pajak yang di 

jadikan dasar perhitungan secara komersial dan secara fiskal akan dapat berbeda. 

Perbedan karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi negatif dan 

koreksi positif  

a. Koreksi Positif  

Adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang 

telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial menjadi semakin kecil apabila 

di lihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan penghasilan 

kena pajak. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya  

1. Beban yang tidak di akui menurut pajak pasal 9 ayat 1. 

2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. 

3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. 

4. Penyusuian fiskal positif lainya.  

b. Koreksi Negatif. 

Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya 

penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial 

menjadi semakin lebih besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan 
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mengakibatkan pengurangan penghasilan kenak pajak. Koreksi negatif bisa dilakukan 

akibat adanya hal-hal berikut: 

1. Penghasilan yang bukan objek pajak pasal 4 ayat 3 UU PPh. 

2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final pasal 4 ayat 2 UU PPh. 

3. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal. 

4. Amortisasi komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal  

5. Penghasilan yang di tangguhkan pengakuannya. 

6. Penyusutan fiskal negatif lainnya.   

2.2.5 Penyajian Pajak Tangguhan di Neraca  

Penyajian pajak tangguhan di neraca menurut  Sari (2014:317) adalah:  

“Akun pajak tangguhan dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva pajak tangguhan dan 

kewajiban pajak tangguhan yang diklasifikasi sebagai jumlah lancar neto (net current 

amount) dan jumlah tidak lancar neto (net noncurrent amount). Masing-masing 

aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan tersebut diklasifikasikan 

sebagai current atau noncurrent didasarkan kepada keterkaitan dengan klasifikasi 

aktiva atau kewajiban yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Dianggap ada 

keterkaitan apabila terdapat reduksi aktiva atau kewajiban yang akan menyebabkan 

timbulnya perbedaan waktu pemulihan atau sebaliknya. 

Apabila terdapat pajak tangguhan yang tidak terkait dengan aset atau 

kewajiban yang spesifik, maka klasifikasinya apakah termasuk akun lancar atau akun 
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tidak lancar akan sangat tergantung pada antisipasi jangka waktu pemulihan atas 

perbedaan temporer tersebut: 

1. Apabila pemulihannya diperkirakan dalam jangka waktu setahun atau 

kurang, maka diklasifikasikan sebagai akun lancar. 

2. Apabila pemulihannya diperkirakan dalam jangka waktu lebih dari 

setahun, maka diklasifikasikan sebagai akun tidak lancar.  

Sebelum disajikan di neraca antara aktiva pajak tangguhan dengan kewajiban 

pajak tangguhan dilakukan saling menghapus (offset) terlebih dahulu sehingga akan 

menghasilkan (1) net current atau (2) net noncurrent dengan catatan antara akun 

lancar (current account) dan akun tidak lancar (noncurrent account) tidak dapat 

saling menghapus”. 

Menurut Tampubolon (2017:261) yaitu sebagai berikut: “Perhitungan aset 

pajak tangguhan dengan pendekatan neraca dilakukan dengan menggunakan akun-

akun yang terdapat pada neraca, yaitu saldo yang terdapat pada aktiva dan kewajiban 

yang mengandung unsur koreksi fiskal temporer, seperti saldo aktiva yang dapat 

disusutkan dan kewajiban utang guna usaha. Tekniknya adalah demikian:  

1. Jika nilai harta akuntansi lebih kecil dari nilai buku harta fiskal,  

perbedaannya akan menimbulkan deffered tax assets. Jumlahnya adalah 

sebesar nilai perbedaannya dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.  

2. Jika nilai harta akuntansi lebih besar dari nilai buku harta fiskal, 

perbedaannya akan menimbulkan deffered tax liabilities. Jumlahnya 
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adalah sebesar nilai perbedaannya dikalikan dengan tarif pajak yang 

berlaku.  

3.  Jika nilai buku kewajiban akuntansi lebih besar dari nilai buku kewajiban 

fiskal, perbedaannya akan menimbulkan deffered tax assets. Jumlahnya 

adalah sebesar nilai perbedaannya dikalikan dengan tarif pajak yang 

berlaku. 

4. Jika nilai buku kewajiban akuntansi lebih kecil dari nilai buku kewajiban 

fiskal, perbedaannya akan menimbulkan deffered tax liabilities. Jumlahya 

adalah sebesar nilai perbedaannya dikalikan dengan tarif pajak yang 

berlaku”.  

2.2.6 Penyajian Pajak Tangguhan di Laporan Laba Rugi  

Penyajian pajak tangguhan di laporan laba rugi menurut Tampubolon 

(2017:257) adalah sebagai berikut:“Beda temporer dapat berupa koreksi fiskal positif 

dan koreksi fiskal negatif. Dalam menghitung pajak tangguhan koreksi fiskal positif 

menimbulkan adanya pengakuan income dan koreksi fiskal negatif menimbulkan 

adalah pengakuan expense. Rugi fiskal yang terdapat pada SPT PPh Badan masih 

dapat dikompensasi kepada perhitungan PPh badan tahun berikutnya, diperlukan 

untuk menambah aktiva pajak tangguhan”.  

Penyajian pajak tangguhan di laporan laba rugi menurut Sari (2014:320) 

adalah sebagai berikut:  
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“Beban atau keuntungan pajak penghasilan disajikan dalam laporan laba rugi, harus 

dipecah atas dua dokumen:  

a. Pajak kini (pajak penghasilan terutang) 

b. Bagian dari pajak tangguhan (bagian yang diperhitungkan sebagai beban 

pajak yang dihitung berdasarkan perbedaan temporer dikalikan dengan 

tarif)  

Beban/keuntungan pajak hendaknya dialokasikan pada operasi yang berlanjut,  

operasi yang tidak berlanjut, hal-hal yang luar biasa, pengaruh kumulatif perubahan 

akuntansi dan penyesuaian pada periode sebelumnya. Pendekatan ini adalah semacam 

pendekatan alokasi pajak intraperiod. Dapat ditambahkan, bahwa komponen-

komponen yang signifikan yang terkait dengan beban pajak yang diakibatkan oleh 

operasi yang berlanjut, dapat diungkapkan sebagai berikut:  

1. Beban/keuntungan pajak kini  

2.   Beban/keuntungan pajak tangguhan, terpisah dari komponen lain yang 

tercatat  

3.   Kredit pajak investasi 

4.   Bantuan pemerintah (pada tingkat tertentu merupakan pengurangan beban 

pajak penghasilan)  

5.  Keuntungan karena kompensasi kerugian (juga mengakibatkan 

pengurangan beban pajak penghasilan)  
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6.   Beban pajak yang dihasilkan dari alokasi keuntungan pajak tertentu, baik 

terhadap modal yang disetor maupun menurunkan nilai goodwill atau aset 

tidak berwujud noncurrent lainnya dari entitas yang bersangkutan.  

7.   Penyesuaian kewajiban pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan akibat 

perubahan dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan atau 

perubahan status perusahaan yang bersangkutan.  

8. Penyesuaian saldo penyisihan penilaian pada awal tahun akibat perubahan 

keadaan yang menyebabkan perubahan pertimbangan terhadap kemampuan 

realisasi aset pajak tangguhan dimasa-masa yang akan datang.  

 Perhitungan seluruh beban pajak penghasilan didasarkan kepada penghasilan 

sebelum pajak (pretax accounting income) dalam laporan keuangan komersial yang 

dikalikan dengan tarif orisinal tidak termasuk perbedaan tetap dengan catatan bahwa 

perusahaan juga diminta untuk menyusun rekonsiliasi (dengan presentase atau 

dengan mata uang yang berlaku) antara beban pajak yang berkenaan dengan operasi 

berkelanjutan dengan penghasilan sebelum pajak yang dikalikan dengan tarif yang 

juga terkait dengan operasi berkelanjutan. Jumlah yang diperkirakan dan sifat dari 

setiap rekonsiliasi yang signifikan harus diungkapkan” 

2.3 Kualitas  Audit 

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidak selarasan informasi 

yang terdapat pada manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak 

luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan (Meutia 2004 dalam; 
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Christina dan Nugrahanti, 2014). Akuntan publik sebagai auditor eksternal yang 

relatif lebih independen dari manajemen dibandingkan auditor internal sejauh ini 

diharapkan dapat meminimalkan kasus rekayasa laba dan meningkatkan kredibilitas 

informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Laporan keuangan audit yang 

berkualitas, relevan dan reliabel dihasilkan dari audit yang dilakukan secara efektif 

oleh auditor yang berkualitas. Pemakai laporan keuangan yang sudah diaudit oleh 

auditor yang dianggap berkualitas tinggi dibandingkan dengan auditor yang kurang 

berkualitas karena mereka menganggap bahwa untuk mempertahankan 

kredibilitasnya, auditor akan lebih berhati-hati dalam melakukan proses audit untuk 

mendeteksi salah satu atau kecurangan yang akan terjadi. 

Untuk dapat mengembalikan kepercayaan pihak pemakai laporan keuangan 

sangat diharapkan kualitas audit yang baik (Lughiatno 2010, dalam Christiana dan 

Nugrahanti 2014). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa laporan keuangan 

perusahaan akan diaudit oleh auditor yang memiliki kualitas yang berbeda-beda. 

Kantor akuntan publik yang lebih besar, kualitas audit yang dihasilkan juga lebih 

baik. Perbedaan kualitas jasa yang ditawarkan kantor akuntan publik menunjukkan 

identitas kantor akuntan publik tersebut. Indepedensi dan kualitas auditor dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan bahwa auditor yang reputasi baik dapat mendeteksi 

kemungkinan adanya manajemen laba secara lebih dini sehingga dapat mengurangi 

tingkat manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Penggunaan 

auditor yang berkualitas tinggi juga akan mengurangi kesempatan perusahaan untuk 
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berlaku curang dalam menyajikan informasi yang tidak akurat kepada masyarakat 

(Meutia 2004; dalam Christiante dan Christiawan 2013). Dengan demikian calon 

investor mempunyai informasi yang tidak menyesatkan mengenai prospek 

perusahaan di masa yang akan datang. Audit yang berkualitas tinggi (high-quality 

auditing) bertindak sebagai pencegah manajemen laba yang efektif. 

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 150 tentang Standar Audit (IAPI, 

2011) menjelaskan bahwa kualitas profesional auditor tidak hanya berkaitan dengan 

pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan dalam laporan, namun 

dengan standar auditing. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh 

Institut Akuntan Publik Indonesia adalah sebagai berikut. 

a.Standar Umum  

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, indepedensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

b. Standar Pekerjaan Lapangan 

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan 

asisten harus disupervisi dengan semestinya. 
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2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk 

merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian 

yang akan dilakukan. 

3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar 

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang 

diaudit. 

c. Standar Pelaporan 

1. laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. 

2. Laporan auditor harus menunjukan atau menyatakan, jika ketidak 

konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan 

keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip 

akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 

4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa 

pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara 

keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan. 
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Kualitas audit sebagai probabilitas gabungan untuk mendeteksi dan 

melaporkan kesalahan yang material dalam laporan keuangan. Kualitas audit 

dipandang sebagai kemampuan untuk mempertinggi kualitas pelaporan keuangan 

perusahaan. Dengan kualitas audit yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan 

kepercayaan investor (De Angelo 1981; dalam Christiani dan Nugrahanti 2014). 

Argumen tersebut berarti bahwa auditor yang berkualitas baik (skala besar) lebih 

cenderung mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dan melaporkan masalah going 

concern apabila klien terbukti memiliki masalah untuk melangsungkan usahanya.   

Kantor akuntan (auditor) skala besar yang berkualitas dan memiliki reputasi baik 

akan dipilih perusahaan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Kantor 

akuntan (auditor) skala besar adalah kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan 

kantor akuntan Big Four Worldwide Accounting Firm (Big 4). Dalam Christiani dan 

Nugrahanti (2014) kategori KAP The Big Four di Indonesia yaitu: 

1. KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerja sama dengan KAP 

Tanudireja, Wibisana dan rekan. 

2. KAP Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) Internasional, yang 

bekerja sama dengan KAP Sidharta dan Wijaya. 

3. Kap Ernest dan Young Global, yang bekerja sama dengan KAP 

Purwantoro, Suherma dan Surja. 

4. KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerja sama dengan KAP 

OsmanBing Satrio dan rekan. 
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Kualitas audit diproksikan menggunakan ukuran KAP (The Big Four dan Non 

The Big Four). Pengukuran variabel ukuran KAP menggunakan variabel dummy, 

nilai 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP The Big Four, dan 0 jika lainnya. 

Keterangan mengenai jasa KAP yang digunakan dapat dilihat dan laporan auditor 

independen yang dilampirkan pada laporan keuangan perusahaan pertamabangan  

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode (2014-2016) Kualitas audit diproksi 

menggunakan ukuran KAP (KAP The Big Four). 

2.4 Tax To Book Ratio 

Menurut Hadimukti (2012) dalam Harmana dan Suardana (2014:472) 

pengertian tax to book ratio yaitu: “Tax to book ratio  adalah perbandingan antara 

ratio penghasilan kena pajak (taxable income) terhadap Laba Akuntansi (Book 

Income) dimana penjelasan tentang rasio pajak terdapat pada catatan atas laporan 

keuangan suatu perusahaan”.  

Menurut Suparman (2011:13) pengertian tax to book ratio adalah sebagai 

berikut: “Persepsi Rasio Pajak adalah perbandingan antara rasio penghasilan kena 

pajak terhadap Laba Akuntansi dimana penjelasan tentang rasio pajak terdapat atas 

catatan laporan keuangan. 

2.5  Kinerja Perusahaan  

Menurut Moeheriono (2012:95) pengertian kinerja adalah sebagai 

berikut:“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 
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program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi 

perusahaan yang dituangkan melalui perancangan strategis suatu perushaan”.  

Kinerja perusahaan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat 

mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba (sucipto,2003) 

menurut Febriyani dan Zulfaldin (2003)  dalam Cornelius (2007) kinerja perusahaan 

merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan dimana pun, karena 

kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan 

mengalokasikan seumber dayanya.  

Kinerja rasio keuangan merupakan alat utama untuk menganalisa keuangan. 

Ada dua kelompok yang menganggap rasio keuangan berguan, pertama terdiri dari 

menejer yang di gunakannya untuk mengukur  dan melacak kinerja peusahaan 

sepanjang waktu. Kedua, pengguna rasio keuangan mencangkup para analisis yang 

merupakan pihak eksternal bagi perusahaan . berikut ini adalah rasio keuangan  yang 

diguankan untuk mengukur kinerja keuangan dalam hubungannya dengan keputusan 

yang diambil oleh perusahaan, analisis rasio ini bertujuan untuk menilai efektivitas 

keputusan yang telah diambil oleh perusahaan dalam rangka menjalankan aktivitas 

usahanya. Untuk dapat menilai efektivitas ketiga keputusan tersebut, yang pada 

akhirnya dapat memperoleh informasi mengenai kekuatan dan kelemahan 

perusahaan, maka analisis laporan keuangan perlu diarahkan pada lima area analisis 

Likuiditas, Solvabilitas Return on Investment, Pemanfaatan Aktiva,.Kinerja operasi 

yang mengukur efisiensi operasi perusahaan. 



36 
 

2.5.1 Pengukuran Kinerja Perusahaan  

Menurut Wibowo (2009:7) pengukuran kinerja dapat didefinisikan sebagai 

berikut :  

“Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah proses menghitung efisiensi 

atau efektifitas suatu kegiatan”.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian pengukuran kinerja 

adalah suatu usaha formal yang dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi dan 

efektivitas dari aktifitas perusahaan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan 

standar yang telah ditetapkan pada suatu periode tertentu. Menurut  Fahmi 

(2015:136), pengukuran kinerja perusahaan dapat diukur dengan:   

1. Profit margin (profit margin on sales)  

Profit margin on sales atau ratio profit margin atau margin laba atas 

penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur 

margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan 

membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. 

Rasio ini dikenal juga dengan nama profit margin.  

Net Profit margin= 
                 

     
 

2. Return on Investment (ROI)  

Hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama Return 

on Investment (ROI) atau return on total assets merupakan rasio yang 

menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam 
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perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas 

manajemen dalam mengelola investasinya.  

Return on Investment = 
                              

            
 

3. Return on equity (ROE)  

Hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau rentabilitas 

sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak 

dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan 

modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini. Semakin baik. Artinya posisi 

pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.  

Rumus untuk mencari Return on equity (ROE) 

Return on equity (ROE) = 
                              

      
 

4. Laba per lembar saham.    

Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku 

merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam 

mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah 

berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang 

saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang 

saham meningkat. Dengan pengertian lain, tingkat pengembalian yang 

tinggi. Dengan demikian dapat di rumusakan sebagai berikut: 

Rumus Laba per saham = 
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2.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Perusahaan  

Menurut Tangkilisan (2005:181) mengemukakan bahwa kinerja organisasi 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, secara lebih lanjut kedua faktor 

tersebut diuraikan sebagai berikut :  

a. Faktor Eksternal, yang terdiri dari :  

1. Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan, 

kekuasaan negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban, 

yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya 

secara maksimal. 

2. Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang 

berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli 

untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai suatu sistem 

ekonomi yang lebih besar.  

3. Faktor social, yaitu orientasi nilai yang berkembang di masyarakat, 

yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang 

dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi.  

b. Faktor Internal, yang terdiri dari :  

1.  Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin di 

produksi oleh suatu organisasi. 

2. Struktur organisasi, sebagai hasil desain antara fungsi yang akan di 

jalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada.  
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3. Sumber daya manusia, yaitu kuliatas dan pengelolaan anggota 

organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan”. 

2.6 Pajak dalam Pandangan Islam 

Dalam bahasa arab pajak dikenal dengan nama Al-Usyr ( Lihat lisanul arab 

9/217-218 Al - Mu‟jam Al- Wasith hal.602, Al- islamiyah dan mukhtar ash-shahih 

hal 182. Atau di sebut dengan adh-dharibah yang artinya pungutan yang ditarik dari 

rakyat  oleh penarik pajak. 

Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini, pajak ialah apa yang 

diwajibkan oleh penguasa (pemerintah muslim) keoada orang-orang kaya dengan 

menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan 

masyarakat secara umum) ketika tidak ad akas di dalam baitul mal. (Syafa‟ul Ghalil 

hal.234, dan Ghiyats Al-Umam Min Iltiyats Azh-Zhulmi hal.275). 

Adapun pajak menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas 

Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan 

tiadak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan 

norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif 

untuk mencapai kesejahteraan umum. 

Ada beberapa istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau Adh-Dharibah 

diantaranya adalah: 
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1. Al-Jizyah ( upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintah 

islam) 

2. Al-Kharaj (pajak bumi yang dimiliki oleh Negara islam) 

3. Al-„Usyur ( bea cukai bagi para pedangang non muslim yang masuk 

ke Negara islam). 

Adapun ayat yang berkaitan tentang pajak didalam Al-Quran terdapat dalam 

surah (QS At-Taubah:41) 

ۚ َذِٰلُكْم َخْيٌس َلُكْم  اْوِفُسوا ِخَفاًفا َوِثَقاًلا َوَجاِهُدوا ِبَأْمَىاِلُكْم َوَأْوُفِسُكْم ِفي َسِبيِل الَّلِه

 ِإْن ُكْىُتْم َتْعَّلُمىَن

“Artinya : berangkatlah kamu baik dalam keadaan masih ringan ataupun merasa 

berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu dijalan Allah. Yang demikian itu 

adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” 

 

َيا َأُيَها اَلِريَه آَمُىىا َلا َتْأُكُّلىا َأْمَىاَلُكْم َبْيَىُكْم ِباْلَباِطِل ِإَلا َأْن َتُكىَن ِتَجاَزًة َعْه 

 َتَساٍض ِمْىُكْم ۚ َوَلا َتْقُتُّلىا َأْوُفَسُكْم ۚ ِإَن الَّلَه َكاَن ِبُكْم َزِحيًما

“Artinya : Wahai orang-orang yang berimaan jangan lah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan cara yang batil…”(QS An-Nissa:29) 

 
Dalam ayat tersebut Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya 

dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu yang batil   apabila dipungut 

tidak sesuai dengan aturan. Adapun dalil secara khusus yang mengancam apabila pajak tidak 

dipungut dengan benar di antaranya bahwa Rasulullah bersabda yang artinya: 
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 ِإَن َصاِحَب اْلَمكِس ِفْي الَىاِز

“Sesungguhnya pelaku atau pemungut pajak (diadzab) di neraka (HR Ahmad 4/109, 

Abu Dawud kitab Al-Imran:7) 

2.7  Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 

Beberapa Penelitian tentang Kinerja Perusahaan  

NO Nama penelitian  Judul penelitian  Variabel  Hasil penelitian  

1 

 

Serli ike ari 

suasanti  

(2007)  

 

 

Kualitas corporate 

governance, kualitas 

audit, dan earning 

management terhadap 

kinerja perusahaan 

Variabel 

independen: 

kualitas audit (X) 

Variabel 

dependen: 

kinerja 

perusahaan(Y) 

Kualitas audit 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. 

 

2. I made dwi 

Harmana dan ketut 

alit swardana 

(2014) 

 

 

 

Pengaruh  pajak 

tangguhan, tax to book 

ratio terhadap kinerja 

perusahaan  

 Variabel 

independen: 

pajak tangguhan 

,tax to book ratio 

(X) 

Variabel 

independen: 

-Pajak tangguhan 

memiliki pengaruh 

positif signifikan 

terhadap kinerja 

perusahaan   

-tax to book ratio tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan. 
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 kinerja 

perusahaan(Y) 

3 
 

Fitri Aprilina 

 (2015)  

 

 

Analisis Pengaruh 

Pajak Tangguhan 

Terhadap Kinerja 

Perusahaan  

 

Variabel 

independen: 

Pajak tangguhan 

(X) 

Variabel 

independen: 

Kinerja 

perusahaan (Y) 

 

Pajak tangguhan 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

perusahaan  

 

  

4 Elyzabet 

I.mapuang, lauw 

tjun tjun (2016) 

 

Pengaruh pajak 

tangguhan dan tax to 

book ratio terhadap 

kinerja perusahaan 

Variabel 

independen: 

pajak tangguhan 

dan tax to book 

ratio (X) 

Variabel 

independen: 

 Tax to book ratio 

tidak   memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kinerja perusahaan 

secara persial, pajak 

tangguhan tidak 

memiliki pengaruh 
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kinerja 

perusahaan(Y) 

 

yang signifikan 

terhadap kinerja 

perusahaan secara 

persial.  

-Tax to book ratio dan 

pajak tangguhan tidak 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan 

terhadap kinerja 

perusahaan secara 

simultan. 

5 Rima Riadhita 

(2017) 

Pengaruh pajak 

tangguhan, tax to book 

ratio terhadap kinerja 

perusahaan  

Variabel 

independen: 

Pajak tangguhan, 

tax to book ratio 

(X) 

Variabel 

independen: 

Kinerja 

perusahaan(Y) 

-Pajak tangguhan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

perusahaan  

-tax to book ratio 

berpengaruh 

signifiakan terhadap 

kinerja perusahaan  

 

Sumber: Olahan 2018 
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2.8 Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka kerangka teoritis 

dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

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

Kinerja Perusahaan 

 

                  

 

       

 

 

 

 

Pesial       =    

Simultan  =    

Sumber data: Olahan 2018 

Pajak Tangguhan (X1) 

Kualitas Audit (X2) 

Tax to Book Ratio (X3) 

Kinerja Perusahaan (Y) 
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2.9 Pengembangan Hipotesis 

2.9.1 Pengaruh Pajak Tangguhan terhadap Kinerja Perusahaan  

Purba (2005) mengungkapkan bahwa pengakuan pajak tangguhan dapat 

berdampak terhadap berkurangnya laba bersih atau berkurangnya rugi bersih. 

Pengakuan pajak tangguhan yang dapat mempengaruhi laba bersih perusahaan maka 

pajak tangguhan juga dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. 

 Profitabilitas perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan 

mendapatkan laba dimana dapat diukur  menggunakan net profit margin yang didapat 

dari pembagian laba bersih dengan total penjualan. Dengan demikian hal tersebut 

menunjukan bahwa jika semakin besar profitabilitas perusahaan maka kinerja 

perusahaan pun akan semakin produktif itu artinya semakin tinggi profitabilitas 

perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan  I made dwi  hermana dan ketut ali 

swaradana  (2014) menyatakan bahwa bahwa pajak tangguhan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja perusahaan,  

Berdasarkan argumen diatas maka rumus hipotesis sebagai berikut. 

H1 : Diduga Pajak Tangguhan Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja 

Perusahaan. 

2.9.2  Pengaruh Kualitas Audit terhadap Kinerja Perusahaan   

Kualitas audit dipandang sebagai kemampuan untuk mempertinggi kualitas 

pelaporan keuangan perusahaan. Dengan kualitas audit yang tinggi diharapkan 
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mampu meningkatkan kepercayaan investor (De Angelo 1981; dalam Christiani dan 

Nugrahanti 2014). Argumen tersebut berarti bahwa auditor yang berkualitas baik 

(skala besar) lebih cenderung mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dan 

melaporkan masalah going concern apabila klien terbukti memiliki masalah untuk 

melangsungkan usahanya.   Kantor akuntan (auditor) skala besar yang berkualitas dan 

memiliki reputasi baik akan dipilih perusahaan untuk meningkatkan kredibilitas 

laporan keuangan. Beberapa penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh serli ike ari 

susanti (2007) yang menunjukan hasil bahwa kualitas audit berpengaruh negatif 

terhadap kunerja perusahaan. Lennox (1999) membuktikan bahwa auditor dari kantor 

akuntan big eight lebih akurat dibanding auditor darikantor akuntan non big eight. 

Berarti bahwa kualitas audit mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. DeAngelo 

(1981) menunjukkan bahwa KAP yang besar akan berusaha untuk menyajikan 

kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan KAP yang kecil. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2003) menguji pengaruh 

independensi dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. Hasil penelitian 

ini mendukung hipotesis bahwa spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap 

integritas laporan keuangan dan hal ini sangat menentukan kinerja perusahaan. 

Berdasarkan argumen tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Diduga Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 
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2.9.3 Pengaruh Tax to Book Ratio terhadap Kinerja Perushaan  

Tax to book ratio merupakan rasio perbandingan antara laba akuntansi dan 

laba fiskal dimana laba akuntansi berdasarkan pada standar akuntansi keuangan yang 

berlaku di Indonesia sedangkan laba fiskal berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Menurut Resmi (2009) koreksi 

positif terjadi saat pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi 

atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi, 

sedangkan koreksi negatif terjadi saat pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada 

menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui 

menurut akuntansi. 

 Terjadinya koreksi positif dimana laba fiskal bertambah yang berarti 

penghasilan kena pajak akan semakin besar dibandingkan dengan laba akuntansi, 

sehingga pajak yang akan dibayar oleh perusahaan juga akan semakin besar dan 

berdampak pada laba bersih setelah pajak berkurang. Koreksi negatif yaitu laba fiskal 

berkurang dimana pajak yang dikenakan akan semakin kecil, sehingga laba bersih 

perusahaan akan semakin besar. Laba bersih perusahaan berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan yang akan menggambarkan keberhasilan perusahaan bahwa 

Perusahaan yang memiliki perbedaan temporer kena pajak besar (large positive book-

tax differences) cenderung memiliki pre-tax income yang tidak persisten. 

H3 : Diduga Tax to book ratio berpengaruh signifikan  terhadap kinerja 

perusahaan. 
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2.9.4  Pengaruh Pajak Tangguhan , Kualitas Audit, Tax to Book Ratio terhadap  

Kinerja Perusahaan. 

berdasarkan hipotesis di atas yang memiliki pengaruh signifikan maka rumus 

hipotesis dapat di tuliskan di bawah ini: 

H4 : Pajak tangguhan, Kualitas audit, Tax to book ratio terhadap Kinerja 

Perusahaan 

 


