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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Salah satu ukuran kinerja perusahaan yang sering digunakan 

sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis adalah laba yang dihasilkan 

perusahaan.Informasi laba merupakan hal yang krusial bagi pihak-pihak 

yang menggunakannya karena memiliki nilai prediktif.Manajer berusaha 

untuk melakukan manajemen laba agar kinerja perusahaan tampak baik 

oleh pihak eksternal.Manajemen laba merupakan perilaku yang dilakukan 

oleh menejer perusahaan untuk meningkatkan atau menurunkan laba 

dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk 

menguntungkan dirinya sendiri (Belkaoui, 2007).  

Manajemen laba yang dibuat oleh perusahaan dapat dilakukan 

dengan memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi dan 

pemilihan metode akuntansi.SAK mengizinkan manajemen untuk 

melakukan judgement terhadap estimasi akuntansi, seperti estimasi 

piutang tak tertagih, masa manfaat aset tetap dan nilai sisa dari aset tetap 

tersebut serta kurun waktu amortisasi aset tak berwujud.Sedangkan dalam 

peraturan perpajakan, estimasi piutang tak tertagih tidak diizinkan sebagai 

pengurang pendapatan dalam menghitung laba fiskal.Peraturan perpajakan 

juga sudah mengatur masa manfaat aset tetap dan aset tak berwujud serta 
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tarif penyusutannya yang dibedakan berdasarkan pengelompokan aset 

tersebut. 

Beberapa fenomena mengenai manajemen laba yang terjadi pada 

perusahaan besar  di Indonesia diantaranya kasus yang terjadi pada PT 

Inovisi Infracom (INVS), dan PT Agis. Kasus yang terjadi pada PT. 

Inovisi Infracom terjadi pada tahun 2015, dalam kasus ini Bursa Efek 

Indonesia (BEI) menemukan indikasi salah saji dalam laporan keuangan 

INVS pada periode September 2014. Perusahaan ini harus memperbaiki 

delapan item dalam laporan keuangannya .BEI meminta INVS untuk 

merevisi nilai aset tetap, laba bersih per saham, laoran segmen usaha, 

kategori instrument keuangan, dan jumlah kewajiban dalam informasi 

segmen usaha.Selain itu, BEI juga menyatakan manajemen INVS salah 

saji item pembayaran kas kepada karyawan dan penerimaan (pembayaran) 

bersih utang pihak berelasi dalam laporan arus kas. Pada periode semester 

pertaman tahun 2014, pembayaran gaji pada karyawan Rp 1,9 triliun. 

Namun padakuartal ketiga 2014, angka pembayaran gaji pada karyawan 

turun menjadi  Rp 59 milyar. Sebelumnya, manajemen INVS telah 

merevisi laporan keuangannya untuk periode Januari hingga September 

2014. Dalam revisinya tersebut, beberapa nilai pada laporan keuangan 

mengalami perubahan nilai, salah satu contohnya adalah penurunan nilai 
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aset tetap menjadi Rp1,16 triliun setelah revisi dari sebelumnya diakui 

sebesar Rp1,45 triliun.PT Inovisi juga mengakui laba bersih per saham 

berdasarkan laba periode berjalan.Praktik ini menjadikan laba bersih per 

saham INVS tampak lebih besar.Padahal, seharusnya perseroan 

menggunakan laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik 

entitas induk. (www.bareksa.com25 Februari 2015). 

Fenomena manipulasi laporan keuangan juga terjadi pada PT Agis, 

Pada kasus PT Agis berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam (Badan 

Pengawas Pasar Modal, 2007) AGIS terbukti telah memberikan informasi 

yang secara material tidak besar terkait dengan pendapatan dari 2 (dua) 

perusahaan yang diakuisisi yaitu PT Akira Indonesia dan PT TT 

Indonesia, dimana dinyatakanbahwa pendapatan kedua perusahaan 

tersebut adalah sebesar Rp 800 miliar, namun demikian berdasarkan 

Laporan Keuangan kedua perusahaan yang akan diambil alih tersebut per 

31 Maret 2007 total pendapatannya hanya sebesar kurang lebih Rp 466,8 

miliar. AGIS juga melakukan pelanggaran terkait Laporan Keuangan 

AGIS yang merupakan konsolidasi dari anak-anak perusahaan yang salah 

satunya adalah PT AGIS Eletronik. Dalam Laporan Laba Rugi 

Konsolidasi AGIS diungkapkan Pendapatan Lain-Lain Bersih sebesar Rp 

29,4 miliar yang berasal dari Laporan Keuangan AGIS Elektronik sebagai 

http://www.bareksa.com/
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anak perusahaan AGIS yang tidak didukung dengan bukti-bukti kompeten 

dan kesalahan penerapan prinsip akuntansi. Dengan demikian pendapatan 

lain-lain dalam Laporan Keuangan AGIS Elektronik adalah tidak wajar 

yang berakibat Laporan Keuangan Konsolidasian AGIS juga tidak wajar. 

(www.bapepam.co.id 17 Desember 2017). 

Suranggane (2007) menyatakan bahwa banyak manajer yang 

memanfaatkan celah dari peraturan pajak atau akuntansi untuk 

merekayasa angka laba (manajemen laba).Manajemen laba yang 

dilakukan oleh manajer tidak hanya dengan cara menaikkan angka laba 

tetapi juga dengan menurunkan angka laba. Diantara peraturan pajak yang 

dimanfaatkan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan perencanaan 

pajak untuk dapat meminimalkan angka pajak yang akan dibayarkan. 

Suandy (2008) mendefinisikan perencanaan pajak (tax planning) sebagai 

proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak 

sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak 

yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. 

Selain perencanaan pajak, pajak tangguhan diduga juga dapat 

mempengaruhi manajemen laba.Pajak tangguhan ini diantaranya aset 

pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan.Aset pajak tangguhan adalah 

aset yang terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif 

http://www.bapepam.co.id/
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yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil 

dibanding beban pajak menurut Undang-Undang pajak (Waluyo,2008). 

Selanjutnya beban pajak tangguhan,hal ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Watt dan Zimmerman dalam Widyaningsih dan 

Purnamawati ( 2012) bahwa alasan penghematan atau penundaan pajak 

(pajak tangguhan) melalui kecendrungan perusahaan untuk mengurangi 

laba yang dilaporkan merupakan salah satu dari tiga hipotesis sehubungan 

dengan teori akuntansi positif, yaitu Political Cost Hypothesis sehingga 

beban pajak tangguhan dapat mempengaruhi manajemen laba sebagai 

motivasi penghematan pajak. Menurut Harnanto (2003), 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). 

Selanjutnya basis akrual memberikan indikasi yang lebih baik 

dalam laporan keuangan karena transaksi dan peristiwa keuangan diakui 

pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau 

dibayar) dan dicatat dalam catan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan 

keuangan pada periode yang bersangkutan (IAI 2013).Namun konsep 

akrual tersebut memiliki kelemahan yaitu dapat dimanfaatkan untuk 

rekayasa angka-angka dalam laporan keuangan, sehingga dapat digunakan 
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untuk mengubah angka laba yang dihasilkan apabila standar akuntansi 

memungkinkan melalui praktik manajemen laba. 

Banyak penelitian yang digunakan untuk mendeteksi manajemen 

laba diantaranya yang dilakukan oleh Sumombo (2010) tentang pengaruh 

beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak trhadap manajemen laba 

yang menghasilkan bahwa hanya pajak tangguhan yang memiliki 

pengaruh positif terhadap manajemen laba, sedangkan perencanaa pajak 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba, selain 

itu, penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2016) tentang pengaruh aset 

pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap 

manajemen laba yang menemukan hasil bahwa aset pajak tangguhan dan 

perencanaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

manajemen laba, sedangkan beban pajak tangguhan tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Selanjutnya penelitian 

yang dilakukan oleh Amnda dan Febrianti (2015) tentang analisis 

pengaruh beban pajak kini, beban pajak tangguhan, dan basis akrual 

terhadap manajemen laba yang menemukan hasil bahwa ketiga variabel 

tersebut berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurmansyah (2014) tentang analisis 

beban pajak tangguhan, aktiva pajak tangguhan dan akrual sebagai 
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predikator manajemen laba pada perusahaan manufaktur menemukan 

bahwa beban pajak tangguhan dan akrual memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan aktiva pajak tangguhan 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Adanya hasil penelitian yang tidak konsisten pada penelitian 

terdahulu, menjadi alasan peneliti untuk melakukan pengujian kembali, 

namun objek penelitian yang peneliti gunakan adalah perusahaan 

nonmanufaktur karena perusahaan manufaktur sudah banyak sekali 

digunakan sebagai objek penelitian terdahulu. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

dengan ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul: 

“Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning),Aset Pajak 

Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, dan Basis Akrual Terhadap 

Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Nonmanufaktur 

yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016)”. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahannya dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba? 

2. Apakah aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba? 
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3. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajamen 

laba?  

4. Apakah basis akrual berpengaruh terhadap manajemen laba? 

5. Apakah perencanaan pajak, aktiva pajak tangguhan, beban pajak 

tangguhan dan basis akrual berpengaruh terhadap manajemen laba? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang masalah yang 

telah dijabarkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

memperoleh bukti empiris tentang : 

1. Menguji hubungan perencanaan pajak terhadap manajemen laba. 

2. Menguji hubungan aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba.  

3. Menguji hubungan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.  

4. Menguji hubungan basis akrual terhadap manajemen laba.  

5. Menguji hubungan perncanaan pajak, aktiva pajak tangguhan, beban 

pajak tangguhan dan basis akrual terhadap manajemen laba. 

 

1.4.Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

beberapa pihak, yaitu : 
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1) Bagi manajemen 

Memberikan petunjuk bagi manajemen perlunya kemampuan bagi 

manajemen mengelola perencanaan pajak sedemikian rupa 

sehingga laba akuntansi tetap direspon positif oleh investor dan 

pihak pemerintah. 

2) Bagi akuntan publik 

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan untuk 

meyajikan salah satu pengungkapan dan penjelasan memadai 

tntang pajak tangguhan yang dilaporkan suatu perusahaan. 

3) Bagi akademis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pemahaman 

mengenai perencanaan pajak, pajak tangguhan dan akrual dapat 

digunakan untuk menilai kinerja manajemen. 

 

1.5.Sistematika penulisan 

Agar pembahasan ini lebih sistematis dan terarah, maka penulisan 

membagi pembahasan dalam 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab akan 

membahas masalah-masalah sebagai berikut: 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

batasan masalah, serta sistematika penulisan. 

BAB II  : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini berisi grand theory, teori-teori pendukung, 

dan kerangka berfikir. 

BAB III   : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang jenis data yang digunakan, 

sumber data,  ruang populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV  : PEMBAHASAN 

Bab ini memuat uraian tentang hasil penelitian, 

penganalisisan, pengujian hipotesis, dan pembahasan 

penelitian.  

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran 

bagi peneliti selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 


