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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Landasan Teori 

2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori agensi menjelaskan mengenai adanya hubungan antara pihak 

pemberi kewenangan (principal) dengan pihak yang diberi kewenangan 

(agent) (Nugraha, 2015). Nugraha (2015) berpendapat Teori agensi muncul 

ketika ada sebuah perjanjian hubungan kerja antara principle yang memiliki 

wewenang dengan agent atau pihak yang diberi kewenangan untuk 

menjalankan perusahaan. 

Menurut Nugraha (2015) Namun terkadang manajer tidak melaporkan 

keadaan perusahaan seperti apa yang sebenarnya. Hal ini bisa saja dilakukan 

untuk menguntungkan manajer dan menutupi kelemahan kinerja 

manajer.Tindakan manajer yang seperti ini biasanya dilakukan karena adanya 

perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer sehingga dapat 

menimbulkan berbagai masalah keagenan seperti pengeluaran yang 

berlebihan, keputusan investasi suboptimal dan asimetris informasi.Asimetris 

informasi terjadi ketika manajer memiliki lebih banyak informasi 

dibandingkan informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Terdapat 

beberapa cara untuk mengontrol tindakan agent terkait dengan kegiatan 

manajemen pajak yang dilakukan, yaitu dengan mengevaluasi hasil laporan 

keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan dibandingkan 

dengan tindakan agresivitas pajak yang mungkin dilakukan agent. 
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2.2.Pajak 

2.2.1.Pengertian pajak 

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 bahwa:  

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang 

dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 

Definisi pajak menurut Soemohamijaya dalam Sari (2013:35) 

dikemukakan sebagai berikut: “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau 

barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna 

menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai 

kesejahteraan umum. 

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

yang melekat pada pengertian pajak adalah:  

1. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara. 

2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya 

dapat dipaksakan.  

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan secara langsung adanya 

timbal balik (kontraprestasi) individual oleh pemerintah.  

4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah.  

5. Pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah. 
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2.2.2.  Fungsi Pajak  

Menurut Mardiasmo (2011) ada dua fungsi pajak yaitu fungsi 

penerimaan dan fungsi mengatur. Berdasarkan fungsi penerimaan (budgetair), 

pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya. Sedangkan fungsi mengatur (reguleren), pajak sebagai alat 

untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang 

sosial dan ekonomi. 

2.2.3. Jenis-jenis Pajak  

Agus dan Trisnawati (2013) menggolongkan pajak menjadi 3 macam, 

yaitu menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya: 

1. Menurut golongannya  

a. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dilimpahkan 

oleh pihak lain dan menjadi beban langsung wajib pajak yang 

bersangkutan. Contoh: pajak penghasilan (PPh)  

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: pajak pertambahan nilai 

(PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).  

2. Menurut sifatnya  

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh: pajak penghasilan.  

b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: 

pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah 
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(PPnBM), pajak bumi dan pajak bangunan (PBB), dan bea materai 

(BM).  

3. Menurut lembaga pemungutnya  

a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contoh: 

pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak 

penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan 

(PBB), dan bea materai (BM).  

b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh: 

pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, dan pajak kendaraan bermotor. 

 

2.3. Manajemen Laba 

2.3.1 Pengertian Manajemen Laba 

Manajemen laba adalah upaya untuk mengubah, menyembunyikan, 

dan merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan dan mempermainkan 

metode dan prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan (Sri 

Sulityanto,2008) dalam (Rahmi Aulia,2013). Widyaningdyah (2001) membagi 

definisi earnings management menjadi dua, yaitu:  

1) Definisi Sempit 

Earnings management dalam hal ini hanya berkaitan dengan 

pemilihan metode akuntansi.Earnings management dalam arti sempit 

didefinisikan sebagai perilaku manajer untuk “bermain” dengan komponen 

discretionary accrual dalam menentukan besarnya pendapatan. 



 13 

2) Definisi luas  

Earnings management merupakan tindakan manajer untuk 

meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit 

dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan 

(penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut. 

Informasi laba menjadi bagian dari laporan keuangan yang dianggap 

paling penting, karena informasi tersebut secara umum dipandang sebagai 

representasi kinerja manajemen pada periode tertentu. Menurut Ahmed dan 

Belkaoui (2000) dalam Handayani dan Rachadi (2009), informasi laba penting 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

2.3.2. Faktor Penyebab Perusahaan Melakukan Manajemen Laba 

Secara akuntansi ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu 

perusahaan berani melakukan earnings management. Menurut Irham Fahmi 

(2013) ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani 

melakukan earnings management (manajemen laba) yaitu: 

1. Standar akuntansi keuangan (SAK) memberikan fleksibilitas kepada 

manjemen untuk memilih prosedur dan metode akuntansi untuk mencatat 

suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, seperti mempergunakan 

metode LIFO dan FIFO dalam menetapkan harga pokok persediaan, 

metode depresiasi aktiva tetap dan sebagainya. 

2. SAK memberikan fleksibilitas kepada pihak manajemen dapat 

menggunakan judgement dalam menyusun estimasi. 

3. Pihak manajemen perusahaan berkesempatan untuk merekayasa transaksi 

dengan cara menggeser pengukuran biaya dan pendapatan. 
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Faktor lain timbulnya manajemen laba adalah hubungan yang bersifat 

asimetris informasi yang pada awalnya didasarkan karena conflict of interest 

antara agent dan parsial. Agent adalah manajemen perusahaan (internal) dan 

parsial adalah komisaris perusahaan (eksternal).Pihak parsial disini adalah 

tidak hanya komisaris perusahaan tetapi juga termasuk kreditur, pemerintah 

dan lainnya. 

 

2.3.3. Teknik Manajemen Laba 

Manajemen laba menurut Setiawati dan Na‟im (2000) dalam (Muliati, 

2011) dapat dilakukan dengan tiga teknik, yaitu:  

a) Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi.  

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgment 

(pertimbangan) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat 

piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau 

amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain. 

b) Mengubah metode akuntansi.  

c) Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu  

transaksi. Seperti: mengubah metode persediaan dari metode FIFO  

menjadi metode AVERAGE. 

d) Menggeser periode biaya atau pendapatan.  

Salah satu contoh teknik penggeseran periode biaya atau pendapatan 

seperti, mempercepat atau menunda biaya untuk penelitian dan  

pengembangan hingga periode berikutnya agar laba yang diperoleh  tahun ini 

lebih besar dan berbagai contoh lainnya.  
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2.3.4.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba 

Manajemen laba dapat terjadi karena adanya kepentingan yang 

berbeda antara principal (pemilik perusahaan) dengan agent (pengelola 

perusahaan). Hal ini terjadi karena pengelola (manajer) mempunyai informasi 

mengenai perusahaan yang tidak dimiliki oleh pemegang saham dan 

dipergunakannya untuk meningkatkan utilitasnya. 

 

2.4.Beban Pajak Tangguhan 

2.4.1.Pengertian Beban Pajak Tangguhan 

Menurut PSAK 46 dalam Mohammad Zain (2007:70) mendefinisikan 

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

“Jumlah agregat pajak kini (current tax) dan pajak tangguhan (deferred 

tax) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada satu 

periode”. 

 

Menurut Harnanto (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)”. 

 

Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak dari PPh dimasa 

yang akan datang yang disebabkan perbedaaan temporer (waktu) antara 

perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat 

dikompensasikan di masa datang (tax losscarry forward) yang perlu disajikan 

dalam laporan keuangan suatu periode tertentu. Dampak PPh di masa yang 

akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam 

laporan keuangan, naik laporan posisi keuangan maupun laporan laba 
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komprehensif. Bila dampak pajak di masa datang tersebut tidak tersaji dalam 

laporan posisi keuangan dan laporan laba komprehensif, maka bisa saja laporan 

keuangan menyesatkan pembacanya. Perbedaan yang terjadi perhitungan laba 

akuntansi fiskal disebabkan laba fiscal didasarkan pada undang-undang 

perpajakan, sedangkan laba akuntansi didasarkan pada standar akuntansi. 

Beban pajak tangguhan ini mencerminkan besarnya beda waktu yang 

telah dikalikan dengan suatu tarif pajak marginal. Beda waktu timbul karena 

adanya kebijakan akrual (discretionary accruals) tertentu yang diterapkan 

sehingga terdapat suatu perbedaan waktu pengakuan penghasilan atau biaya 

antara akuntansi dengan pajak. Mengingat bahwa kebijakan akrual tersebut 

merupakan cara manajer melakukan manajemen laba dan beban pajak 

tangguhan ini merefleksikan kebijakan akrual tersebut dengan besaran beda 

waktu yang dihasilkan, maka beban pajak tangguhan ini dijadikan suatu ukuran 

dalam mendeteksi manajemen laba. 

2.4.2.Deferral Method ( Metode Pajak Tangguhan ) 

Menurut Kieso dan Weygant, (2010:76) Deferred method (Metode 

Penangguhan): 

“Metode ini menggunakan pendekatan laba rugi (income statement 

approach) yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi 

dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan 

suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi 

komersial maupun fiskal.Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan 

waktu dan perbedaan permanen. Hasil hitungan dari pendekatan ini 

adalah pergerakan yang akan diakui sebagai pajak tangguhan pada 

laporan laba rugi. Metode ini lebih menekankan matching principle 

pada periode terjadinya perbedaan tersebut.Namun, perkembangan 

dunia bisnis dan akuntansi telah sedemikian pesatnya sehingga 

muncul transaksi-transaksi yang tidak diakui dalam laporan laba rugi 

tetapi langsung diakui sebagai bagian dari ekuitas misalnya 
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keuntungan atau kerugian dari surat berharga yang siap untuk dijual 

kapan saja. Apabila menggunakan pendekatan laba rugi transaksi 

seperti itu tidak dapat terdeteksi, sehingga pendekatan ini dipandang 

kurang relevan.” 

 

 

2.5.Likuiditas 

Masalah Likuiditas berhubungan dengan masalah kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera 

dipenuhi. Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan untuk membayar 

kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas 

perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar yaitu aktiva yang 

mudah untuk diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, dan 

persediaan.  

Menurut Agus Sartono (2010:116) mengatakan likuiditas adalah: 

“Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan untuk membayar 

kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya, likuiditas 

perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar yaitu aktiva yang 

mudah untuk diubah menjadi kas, surat berharga, piutang, dan persediaan.” 

Likuiditas merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek. Likuiditas sangat penting bagi suatu perusahaan 

dikarenakan berkaitan dengan mengubah aset menjadi kas. Berdasarkan 

pengertian-pengertian tersebut diatas, sampai pada pemahaman penulis bahwa 

likuiditas perusahaan dapat ditunjukkan oleh besar kecilnya aset lancar, yaitu 

aset yang mudah untuk diubah menjadi kas, surat berharga, piutang, 

persediaan. Tingkat likuiditas yang tinggi pada sebuah perusahaan 

menunjukkan bahwa peusahaan tersebut dapat memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya dengan baik, sedangkan tingkat likuiditas yang rendah 
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menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya dengan baik. 

2.5.1. Tujuan Likuiditas 

Perhitungan rasio likuiditas memberikan cukup banyak tujuan dan 

manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pihak 

yang paling berkepentingan adalah pemilik perusahaan dan manajemen 

perusahaan untuk menilai kinerja perusahaannya. Ada pihak luar perusahaan 

juga yang memiliki kepentingan, seperti pihak kreditor atau penyedia dana bagi 

perusahaan, misalnya perbankan atau juga distributor maupun supplier. Oleh 

karena itu, perhitungan rasio likuidtas tidak hanya berguna bagi perusahaan, 

namun juga bagi pihak luar perusahaan. 

Berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil 

rasio likuiditas menurut Kasmir (2013:131) :  

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang 

yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk 

membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas 

waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu); 

2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka 

pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya, jumlah 

kewajiban yang berumur satu tahun atau sama dengan satu tahun, 

dibandingkan dengan aktiva lancar;  

3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka 

pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. 

Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang yang dianggap 

likuiditasnya lebih rendah;  
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2.6.Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai dimana perusahaan 

dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, log size, nilai 

saham, dan lain sebagainya.Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total 

aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar.Jika semakin besar total aktiva, 

penjualan dan kapitalisasi pasarnya maka semakin besar pula ukuran 

perusahaan tersebut. Ketiga indikator tersebut dapat digunakan untuk 

menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar ukuran 

perusahaan tersebut, misal semakin besar aktiva maka akan semakin banyak 

modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak 

perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka akan semakin 

besar pula perusahaan itu dikenal dalam masyarakat.  

Salah satu faktor yang memotivasi manajer melakukan manajemen 

laba adalah political motivations (motivasi politik). Political motivations 

dalam akuntansi positif menjelaskan manajemen dalam menyiasati berbagai 

regulasi pemerintah. Perusahaan yang terbukti menjalankan praktik 

pelanggaran terhadap regulasi anti trust dan anti monopoli, manajernya 

melakukan manajemen laba dengan menurunkan laba yang dilaporkan. 

Perusahaan juga melakukan manajemen laba untuk menurunkan laba dengan 

tujuan untuk menghindari pembayaran pajak penghasilan yang terlalu tinggi. 

Pemilihan metode akuntansi alam pelaporan laba akan memberikan hasil yang 

berbeda terhadap laba yang dipakai sebagai dasar perhitungan pajak (Scott 

2003 dalam Wibisana dan Ratnaningsih, 2014:6).  
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Ukuran perusahaan sangat berpengaruh kepada struktur pendanaan 

dengan didasarkan pada kenyataan bahwa semakin besar ukuran perusahaan 

maka akan ada kecenderungan untuk menggunakan jumlah pinjaman yang 

lebih besar pula. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar memiliki 

kebutuhan dana yang besar. Dan salah satu pemenuhan dana yang tersedia 

adalah dengan pendanaan eksternal. Pendanaan eksternal ini dapat diperoleh 

dari penerbitan saham, penerbitan obligasi dan hutang, sehingga dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pendanaan tersebut perusahaan akan lebih 

meningkatkan kualitas implementasi corporate governance dalam 

menjalankan perusahaan.  

 

2.7.Perencanaan Pajak 

2.7.1.Pengertian Perencanaan Pajak 

Pengertian perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Chairil Anwar 

(2013:18) adalah sebagai berikut: 

”Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang 

pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan 

berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam 

koridor ketentuan peraturan perpajakan (loopholes), agar perusahaan dapat 

membayar pajak dalam jumlah minimum”. 

 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak 

adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang 

akan dibayarkan kepada pemerintah dengan tidak melanggar peraturan 

perpajakan. 

2.6.2.Tujuan Perencanaan Pajak 

Tujuan dari perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak 

(tax burden) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan 
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yang ada untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return), 

karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk 

dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali 

(Suandy, 2011). 

2.7.3. Manfaat Perencanaan Pajak 

Menurut Chairil Anwar Pohan (2015:20), beberapa manfaat yang biasa 

diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat: 

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

dapat dilurangi. 

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 

2.8.Pandangan Islam 

Pembayaran pajak di Indonesia adalah untuk membiayai pembangunan 

dalam sektor pertahanan keamanan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan 

pegawai dan lain-lain. Dengan adanya kesadaran masyarakat membayar pajak 

dengan motivasi iman dan keyakinan sebagai ibadah maka pendapatan Negara 

akan meningkat sehingga biaya pembangunan akan meningkat pula. Apabila 

pemerintah telah melaksanakan kewajibannya yaitu melindungi hak-hak 

warga Negara maka mereka wajib pula melaksanakan kewajibannya yaitu 

patuh dan membantu pemerintah.  

Seperti firman Allah yang tertera dalam surat An-Nisa ayat 59 yang 

berbunyi: 
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 

Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), 

jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian 

itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. An-

nisa:59). 

 

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah memerintahkan untuk taat 

kepada Nya dan rasul Nya dengan melaksanakan perintah keduanya yang 

wajib dan yang sunnah serta menjauhi larangan keduanya. Allah juga 

memerintahkan untuk taat kepada para pemimpin, mereka itu adalah orang-

orang yang memegang kekuasaan atas manusia, yaitu para penguasa. Dalam 

hal kehidupan didunia yaitu taat pada pemimpin antara lain taat pada aturan 

pemerintah dalam hal perpajakan yaitu membayar pajak. 

Dan Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda: 

                                                                                      

                                   

Artinya: “Janganlah kalian berbuat zhalim (beliau mengucapkannya tiga 

kali, pent). Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim 

kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.” (HR. Imam Ahmad 

V/72 no.20714, dan di-shahih-kan oleh Al-Albani dalam Shahih 

wa Dha‟if Jami‟ush Shagir no.7662, dan dalam Irwa‟al Ghalil 

no.1761 dan 1459) 

 

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah melarang manusia 

mengambil keuntungan dengan jalan yang lain kecuali perniagaan atau 

perdagangan, dan dalam perniagaan tersebut apabila ingin mengambil 

keuntungan hendakdanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh islam. 
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2.9.Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang pengaruh beban pajak tangguhan, likuiditas, ukuran 

perusahaan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2016, ini merupakan rujukan dari beberapa penelitian 

sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil  Penelitian 

1.  Rr. Sri 

Handayani 

dan  

Agustono 

Dwi 

Rachadi 

(2009) 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Manajemen Laba 

Variabel independen: 

Ukuran Perusahaan 

 

Variabel Dependen: 

Manajemen Laba 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

hipotesis yang diajukan 

baik H1 maupun H2,  

tidak dapat diterima. 

Artinya perusahaan 

sedang dan besar, tidak 

terbukti lebih agresif 

dalam melakukan 

manajemen laba melalui 

mekanisme pelaporan 

laba positif, baik untuk 

menghindari earnings 

losses maupun earnings 

decreases. Seperti halnya 

Size Hypothesis, bahwa 

semakin besarperusahaan 

akan cenderung untuk 

menurunkan praktik 

manajemen laba, karena 

perusahaan besar secara 

politis lebih mendapat 

perhatian dari institusi 

pemerintahan di 

bandingkan dengan 

perusahaan kecil.  
2.  

 

 

Subagyo 

(2011)  

PengaruhDiscreti

onary Accrual dan 

Beban Pajak 

Variabel Independen:  

1. Discretionary 

Accrual  

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

discretionary accrual 
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Tangguhan 

Terhadap 

Manajemen Laba  

 

2. Beban Pajak 

Tangguhan  

3. Size  

4. Leverage  

5. Growth  

Variabel Dependen:  

Manajemen Laba 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

manajemen laba, Beban 

pajak tanggungan  

berpengaruh negatif 

terhadap manajemen 

laba, beban pajak 

tanggungan dan 

discretionary accrual 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

3. 

 

 

Dewi & 

Feni (2011) 

 

Pengaruh aset 

pajak 

tangguhan,diskres

ioner akrual, 

tingkat hutang, 

dan ukuran 

perusahaan 

terhadap 

manajemen laba 

pada perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia  

Variabel Independen:  

1. Aset pajak 

tangguhan  

2. diskresioner akrual  

3. Tingkat hutang  

4. Ukuran perusahaan  

 

Variabel Dependen:  

Manajemen Laba 

 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Aset pajak tangguhan, 

discretionary accrual, 

dan tingkat hutang tidak 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap 

Manajemen laba. Hanya 

ukuran perusahaan yang 

mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba.  

  

4.  Ulfah (2013)  Pengaruh beban 

pajak tangguhan 

dan perencanaan 

pajak terhadap 

praktik 

manajemen laba  

Variabel Independen:  

1. Deferred tax 

expense,  

2. Tax planning  

 

Variabel Dependen:  

Manajemen Laba  

Hasil penelitian ini 

menunjukkan Bahwa 

beban pajak tangguhan 

berpengaruh positif 

terhadap manajemen 

laba, perencanaan pajak 

berpengaruh positif 

terhadap manajemen 

laba.  

5.  Budiman 

(2013)  

Pengaruh beban 

pajak tangguhan 

dan akrual 

terhadap indikasi 

adanya praktik 

manajemen laba 

(Studi Empiris 

Pada Perusahaan 

Manufaktur Di 

Bursa Efek 

Indonesia (BEI)  

Variabel Independen:  

Beban Pajak 

Tanggungan  

Akurual  

 

Variabel Dependen:  

Manajemen Laba  

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Beban pajak tangguhan 

berpengaruh terhadap 

adanya indikasi praktik 

manejemen laba, akrual 

berpengaruh terhadap 

adanya indikasi praktik 

manajemen laba.  
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6.  Budi 

Setyawan 

(2014) 

 

Pengaruh Beban 

Pajak Tangguhan,  

Profitabilitas, Dan 

Perencanaan 

Pajak Terhadap 

Manajemen Laba  

Variabel Independen: 

1. Beban Pajak 

tangguhan 

2.  Profitbilitas 

3.  Perencanaan 

Pajak 

 

Variabel Dependen: 

Manajemen Laba 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

beban pajak tangguhan 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

manajemen laba,  

perencanaan pajak 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

manajemen laba, dan 

profitabilitas 

berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen 

laba, 

 

7. Rika 

Ambarwati 

(2014) 

Analisis Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaan,  

Profitabilitas, 

Siklus Operasi 

Perusahaan,  

Likuiditas,  

Leverage,  

Dan Klasifikasi 

Industri  

Terhadap 

Manajemen Laba 

Variabel Independen: 

1.  Ukuran 

Perusahaan 

2.  Profitabilitas 

3.  Siklus Operasi 

Perusahaan 

4.  Likuiditas 

5.  Leverage 

6.  Klasifikasi 

Industri 

 

Variabel Dependen: 

Manajemen Laba 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel profitabilitas, 

siklus operasi 

perusahaan, likuiditas, 

dan klasifikasi industri 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

Sedangkan variabel  

Ukuran perusahaan dan  

Leverage tidak 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba 

 

8.  Ayu Yuni 

Astuti, Elva 

Nuraina, 

Anggita 

Langgeng 

Wijaya 

(2016) 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan Dan 

Leverage 

Terhadap 

Manajemen Laba 

Variabel Independen: 

1.  Ukuran 

Perusahaan 

2.  Leverage 

 

Variabel Dependen: 

Manajemen Laba 

Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen 

laba. Leverage 

berpengaruh positif 

terhadap manajemen 

laba. Ukuran perusahaan 

dan leverage secara 

bersama-sama 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 
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2.10. Kerangka Pemikiran 

Rerangka pemikiran dalam penelitian ini mereplikasi kembali 

penelitian Phillips, Pincuss, Rego (2003), Sumomba & Hutomo dan 

Widyaningsih dan Purnamawati (2012) yang bertujuan untuk menguji 

besarnya pengaruh beban pajak tangguhan, likuiditas, ukuran perusahaan dan 

perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Berdasarkan kajian pustaka dan 

penelitian terdahulu, maka dapat digambarkan model rerangka pemikiran 

teoritis model penelitian pada Gambar 2.1 berikut ini: 

 

Gambar 2.1 

Model Kerangka Pemikiran 

 

 

     H1 

 

     H2     

 

     H3 

 

     H4 

 

      

      H5     

Keterangan: 

  : Hubungan Secara Parsial 

  : Hubungan Secara Simultan 

Beban Pajak Tangguhan  

(X1) 

Likuiditas   

(X2) 

Ukuran Perusahaan   

(X3) 

Perencanaan Pajak 

(X4) 

Manajemen Laba 

(Y) 
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2.11. Hipotesis Penelitian 

2.11.1. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba 

Pajak tangguhan dapat dipahami sebagai akibat dari perbedaan 

temporer yang boleh dikurangkan dengan sisa kerugian perusahaan (PSAK 

46).Dalam kaitannya dengan manajemen laba, perusahaan memiliki 

kecenderungan untuk mengurangi laba yang dilaporkan dalam rangka 

penundaan pajak. Philips, Pincus & Rego (2003) menganalisis penggunaan 

beban pajak tangguhan dalam mengidentifikasi manajemen laba yang 

dilakukan untuk mencapai tiga tujuan pelaporan laba, yaitu menghindari 

kerugian, menghindari penurunan laba dan menghindari kegagalan memenuhi 

prediksi laba oleh analis, dan terbukti bahwa beban pajak tangguhan dapat 

digunakan dapat digunakan untuk mendeteksi manajemen laba.  

Lalu Sumomba dan Hutomo (2012) juga menggunakan beban pajak 

tangguhan untuk mendeteksi manajemen laba dimana hasilnya juga terbukti 

beban pajak tangguhan dapat mendeteksi manajemen laba.Namun 

Widyaningsih dan Purnamawati (2012) yang juga meneliti penggunaan beban 

pajak tangguhan terhadap manajemen laba menemukan bukti bahwa beban 

pajak tangguhan tidak dapat mendeteksi manajemen laba. Berdasarkan 

penjelasan di atas, maka hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian 

ini adalah: 

H1: Beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba 

2.11.2. Pengaruh Likuiditas Terhadap Manajemen Laba  

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang segera jatuh tempo 
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dengan sumber daya jangka pendek untuk memenuhi kewajibannya (Hanafi 

dan Halim 2009:75). Semakin tinggi rasio likuiditas suatu perusahaan maka 

semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutang jangka 

pendeknya. Likuiditas dapat dipandnag sebagai ukuran kinerja manajer dalam 

mengelola keuangan perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat 

likuiditas rendah cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi kepada 

pihak eksternal sebagai upaya untuk menjelaskan lemahnya kinerja 

manajemen (Luciana, 2007:4 dalam Fitri, 2012). 

Menurut Prasetya (2013) semakin tinggi rasio lancar menunjukkan 

perubahan laba yang tinggi sehingga dengan perubahan laba yang tinggi dapat 

menunjukkan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba. perusahaan 

melakukan manajemen laba dengan cara meratakan laba maupun 

memanipulasi rsio lancar perusahaan, dengan nilai rasio yang yang tinggi 

memberikan kesan kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka 

pendeknya. 

H2: Likuiditas berpengaruh terhadap manajemen laba 

2.11.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

Perusahaan yang lebih besar umumnya akan mendapatkan lebih 

banyak perhatian dari pihak eksternal, seperti investor, analis, maupun 

pemerintah. Oleh sebab itu perusahaan akan menghindari fluktuasi laba yang 

terlalu drastis, sebab kenaikan laba yang drastis akan menyebabkan 

pertambahan kewajiban seperti pajak. Perusahaan besar akan cenderung 

berusaha untuk melaporkan perolehan laba yang stabil setiap tahunnya.  
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Siregar dan Utama (2005) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

ukuran perusahaan terhadap manajemen laba dan menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian 

tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuryaman 

(2008), Jao dan Pagalung (2011), Prambudi dan Sumantri (2014), 

Makaombohe dkk (2014), serta Wibisana dan Ratnaningsih (2014) yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. Berdasarkan keterkaitan yang dijelaskan diatas, maka 

hipotesis yang diajukan adalah: 

H3: Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 

2.11.4. Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba 

Perencanaan pajak dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan 

dalam meminimalkan pembayaran pajaknya sepanjang masih dalam aturan 

perpajakan yang berlaku.Perusahaan yang dapat membuat perencanaan pajak 

dengan baik berdampak pada penurunan laba melalui kewajiban 

perpajakannya. Yin & Cheng (2004) meneliti apakah manajemen laba 

perusahaan yang mengalami keuntungan dan mengalami kerugian memiliki 

hubungan dengan insentif pajak atau insentif non pajak, dan ternyata didapati 

manajemen laba perusahaan yang memiliki keuntungan memiliki hubungan 

signifikan dengan insentif pajak dan insentif non pajak, sedangkan manajemen 

laba perusahaan yang mengalami kerugian hanya memiliki hubungan dengan 

insentif non pajak. Dan mereka berpendapat bahwa perusahaan yang 

meminimalkan pembayaran pajaknya dibatasi oleh perencanaan 

pajaknya.Sumomba dan Hutomo (2012) yang juga meneliti apakah 
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perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba dan 

ditemukan bukti bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap 

manajemen laba. Oleh karena itu dirumuskan hipotesis keempat sebagai 

berikut:  

H4: Perencanaan pajak tidak berpengaruh  terhadap manajemen laba 

2.11.5. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Likuiditas, Ukuran Perusahaan 

dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba 

Beban pajak tangguhan diartikan sebagai beban yang timbul akibat 

perbedaan temporer antara laba akuntansidengan laba fiskal. Kenaikan 

kewajiban pajak tangguhan konsisten dengan perusahaan yang mengakui 

pendapatan lebih awal atau menunda biaya untuk tujuan pelaporan keuangan 

komersial pada periode tersebut dibanding tujuan pelaporan pajak. Tindakan 

perusahaan mengakui pendapatan lebih awal dan menunda biaya 

mengindikasikan bahwa manajemen melakukan manajemen laba pada laporan 

keuangan komersial. Semakin tingginya praktik manajemen laba, maka 

semakin tinggi kewajiban pajak tangguhan yang diakui oleh perusahaan 

sebagai beban pajak tangguhan Phillips et al., 2003 dalam Arif  Rahman 

(2015). 

Likuiditas merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek. Likuiditas sangat penting bagi suatu perusahaan 

dikarenakan berkaitan dengan mengubah aset menjadi kas. Tingkat likuiditas 

yang tinggi pada sebuah perusahaan menunjukkan bahwa peusahaan tersebut 

dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik, sedangkan tingkat 

likuiditas yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya dengan baik. 
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Maria dan Kurniasih (2013) Perusahaan besar lebih cenderung 

memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya daripada menggunakan 

pembiayaan yang berasal dari utang. Perusahaan besar akan menjadi sorotan 

pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer 

perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh. Perusahaan berukuran besar 

cenderung memiliki sumber daya yang besar dan sumber daya manusia yang 

potensi. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih 

mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya.  

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 

pemerintah selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di 

Indonesia. Berdasarkan keterangan di atas di turunkan hipotesis sebagai 

berikut: 

H5: Beban Pajak Tangguhan, Likuiditas, Ukuran Perusahaan  dan 

Perencanaan Pajak Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba 

 

 


