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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Perusahaan merupakan Wajib Pajak Badan (selanjutnya disebut 

dengan WP Badan) yang memiliki kewajiban setiap tahun untuk membayar 

Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut dengan PPh) kepada Pemerintah 

(pihak fiskus) atas Penghasilan Kena Pajak (selanjutnya disebut dengan PKP). 

Antara WP dan Pemerintah mempunyai perbedaan kepentingan dalam hal 

pembayaran pajak. Bagi WP Badan, membayar pajak berarti akan mengurangi 

kemampuan ekonomis WP, oleh karena itu WP Badan akan berusaha untuk 

membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan Pemerintah memerlukan dana 

dari penerimaan pajak untuk menyelenggarakan pemerintahan.  

Pajak yang harus disetor oleh Wajib Pajak Badan bergantung dari laba 

yang dihasilkan setiap tahunnya. Informasi yang terkandung dalam 

manajemen labamemiliki peran penting dalam menilai kinerja perusahaan. 

Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba 

(sustainable earnings) di masa depan dan dapat mencerminkan kinerja 

keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Melihat betapa penting peran laba 

bagi investor maupun pihak lain sebagai pengguna laporan keuangan, tidak 

mengherankan pihak manajemen perusahaan melakukan manajemen laba 

demi menarik investor. 

Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan perpajakan 

disebabkan karena dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi 



 2 

lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan 

estimasi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan menurut peraturan 

perpajakan. Semakin besarnya motivasi manajemen untuk melakukan 

manajemen laba akan menyebabkan semakin besarnya perbedaan antara laba 

akuntansi dengan laba perpajakan.  

Menurut UU No. 28 pasal 28 tersebut maka setiap badan usaha wajib 

melakukan pembukuan atau membuat laporan. Oleh karena itu perusahaan go 

public harus membuat laporan keuangan komersial dan laporan keuangan 

fiskal. Laporan keuangan komersial digunakan sebagai dasar untuk membuat 

laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial dibuat berdasarkan 

Standar Akuntansi Keuangan untuk menunjukkan kinerja perusahaan, 

sedangkan laporan keuangan fiskal dibuat berdasarkan peraturan perpajakan 

untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan.  

Penyusunan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal 

menggunakan dasar yang berbeda. Sehingga dapat menyebabkan adanya 

perbedaan laba antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan 

fiskal. Perbedaan tersebut dikarenakan terdapat perbedaan dalam konsep 

pelaporan penghasilan atau pendapatan, pengakuan biaya, metode penyusutan 

dan penilaian persediaan. Perbedaan tersebut dikelompokan menjadi dua yaitu 

beda waktu dan beda tetap. 

Perbedaan dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan 

fiskal menimbulkan peluang terjadinya manajemen laba. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Tang (2006) bahwa perbedaan laporan komersial dan laporan 

keuangan fiskal menimbulkan peluang terjadinya manajemen laba yang akan 
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mempengaruhi kualitas laba perusahaan dan memberikan informasi mengenai 

kualitas laba. Menurut Setiawati dan Na’im dalam Rahmawati dkk (2006), 

manajemen laba adalah campur tangan dalam proses pelaporan keuangan 

eksternal dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Manajemen laba 

merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan 

keuangan, manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat 

mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil 

rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa. 

Kasus manajemen laba yang terjadi pada PT Ultra Jaya Tbk 

melakukan mark-up atas laba bersihnya untuk periode 2014 sebesar 32,6 

milyar. Pada saat itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) Hans Tuanakota & 

Mustofa melaporkan laba bersih sebesar 132 milyar, kemudian setelah 

dilakukan audit ulang pada tanggal 3 Oktober 2015 atas permintaan 

Kementrian BUMN dan Bapepam, maka tersaji kembali laba bersihnya hanya 

sebesar Rp 99,56 miliar. Sumber: (Budi Setyawan, 2014) 

Seperti yang diungkapkan oleh Scott (2000) bahwa salah satu motivasi 

perusahaan melakukan manajemen laba adalah motivasi perpajakan. Pincus 

dan Rego (2003) menemukan bahwa beban pajak tangguhan dan akrual secara 

signifikan dapat mendeteksi manajemen laba yang dilakukan perusahaan 

dengan tujuan menghindari kerugian dan penurunan laba. Di Indonesia, 

Yulianti (2005) meneliti perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dan 

menemukan bahwa beban pajak tangguhan dan akrual secara signifikan dapat 

mendeteksi manajemen laba yang dilakukan perusahaan dengan tujuan 

menghindari kerugian saja.  
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Rasio likuiditas juga digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya tepat 

pada waktunya dengan aktiva lancar yang dimilikinya. Biasanya manajer 

memanipulasi aktiva lancar yang dimiliki perusahaan agar likuiditas 

perusahaan terlihat baik. Rasio likuiditas dapat menjadi indikator dalam 

menunjukkan adanya tindakan manajemen laba yang dilakukan perusahaan. 

Hasil penelitian Fauziyah (2010) dan Chrosia (2009) menyimpulkan bahwa 

likuiditas berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan 

besar atau kecilnya perusahaan dengan berbagai cara, antara lain total aktiva, 

log size dan nilai pasar saham (Azlina, 2010 dalam Yamaditya, 2014). 

Penelitian yang dilakukakan Sri Handayani dan Agustono Dwi Rachadi (2009) 

tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba  

menyimpulkan bahwa perusahaan sedang dan besar lebih agresif melakukan 

manjemen laba melalui mekanisme pelaporan laba positif untuk menghindari 

penurunan laba dibandingkan perusahaan kecil. Dan penelitian yang dilakukan 

Wibisana dan Ratnaningsih (2014) menyatakan ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Faktor lain adalah perencanaan pajak (tax planning) merupakan proses 

mengorganisasi usaha wajib pajak yang tujuan akhir proses perencanaan pajak 

ini menyebabkan utang pajak, baik PPh maupun pajak-pajak lainnya berada 

dalam posisi seminimal mungkin, sepanjang hal ini masih berada di dalam 

bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perencanan pajak 

(tax planning) merupakan tindakan yang legal karena diperbolehkan oleh 
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pemerintah selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di 

Indonesia. Penelitian yang dilakukam Sumomba dan Hutomo (2012) yang 

meneliti apakah perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap manajemen 

laba dan ditemukan bukti bahwa perencanaan pajak memimiliki pengaruh 

terhadap manajemen laba. 

Pajak merupakan salah satu sumber yang penting bagi penerimaan 

negara guna pembiayaan pembangunan negara.Salah satu sektor pajak yang 

paling besar diperoleh negara adalah pajak penghasilan. Mulai tahun pajak 

2009, tarif PPh Badan menganut sistem tarif tunggal atau single tax yaitu 28% 

dan telah menjadi 25% pada tahun 2010 dan berjalan hingga saat ini. Jadi 

berapapun penghasilan kena pajaknya, tarif yang dikenakan adalah satu yaitu 

25%. Selain itu, bagi perusahaan yang masuk bursa (go public) diberikan 

penurunan tarif sebesar 5% dari tarif normal dengan syarat lainnya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas  penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Beban Pajak 

Tangguhan, Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan Perncanaan Pajak 

terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor 

Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2012 - 2016 ”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba? 

2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap manajemen laba? 
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3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba? 

4. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba? 

5. Apakah beban pajak tangguhan, likuiditas, ukuran perusahaan dan 

perencanaan pajak terhadap manajemen laba? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

penulisan penelitian ini bertujuan sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis bukti empiris pengaruh beban pajak tangguhan 

terhadap manajemen laba. 

2.  Untuk menganalisis bukti empiris pengaruh likuiditas terhadap 

manajemen laba. 

3. Untuk menganalisis bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

manajemen laba. 

4. Untuk menganalisis bukti empiris pengaruh perencanaan pajak terhadap 

manajemen laba. 

5. Untuk menganalisis bukti empiris pengaruh beban pajak tangguhan, 

likuiditas, ukuran perusahaan dan perencanaan pajak terhadap manajemen 

laba. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini ditunjukan untuk perusahaan, pemerintah dan 

para akademisi agar lebih mengetahui mengenai manajemen laba yang 

dilakukan perusahan. 
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1. Perusahaan  

Memberikan masukan dalam mencermati perilaku manajemen 

dalam aktivitas manajemen laba yang berkaitan dengan pencapaian tujuan 

perusahaan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan 

pedoman bagi peneliti selanjutnya dan meningkatkan perkembangan 

terhadap teori – teori yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu teori 

keuangan. 

3. Investor  

Mencermati laporan keuangan yang terdapat diperusahaan go 

public terutama yang berkaitan dengan beban pajak tangguhan , likuiditas, 

ukuran perusahaan dan perencanaan pajak. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah: 

BAB I  PENDAHULUAN  

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan       

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai acuan 

bagi penelitian dasar dalam melakukan analisis.Disini penulis 

menelaah literatur serta penelitian terdahulu kemudian membentuk 

kerangka pemikiran dan hipotesis. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini, menguraikan populasi dan sampel, data dan sumber 

data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel serta 

metode analisis data dan uji hipotesis. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 

pembahasannya sehingga dapat diketahui hasil analisis yang 

diteliti dari studi empiris yang dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan teori-teori yang ada dan data-data yang sudah ada. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan kesimpulan dari penulisan ilmiah yang 

memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah dikemukakan di 

Bab I. 

DAFTAR PUSTAKA 

 


