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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang            

Salah satu alat komunikasi yang digunakan oleh pihak internal maupun 

eksternal untuk mengetahui kondisi perusahaan adalah informasi yang terkandung 

dalam laporan keuangan. Hal ini karena laporan keuangan akan menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 

keuangan suatu  perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna 

dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi mengenai kinerja ini penting 

terutama mengenai profitabilitas yang tercermin dalam laba. 

Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan suatu 

organisasi. Laporan keuangan diterbitkan oleh suatu perusahaan untuk 

mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. 

Menurut PSAK no. 1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), “ Laporan keuangan adalah 

suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu 

entitas. Pelaporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab emiten kepada 

investor dan kreditor dalam pengelolaan sumber dana yang digunakan suatu 

perusahaan. 

Pada teori akuntansi, hubungan antara pihak internal dan eksternal dikenal 

dengan agency theory (teori keagenan) yang melibatkan dua pihak yaitu pihak 

internal (agent) dan eksternal (principal). Pertentangan dapat terjadi antara pihak 

eksternal dan internal. Konflik kepentingan semakin meningkat ketika principal 
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tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent karena 

ketidakmampuan principal memonitori aktivitas agent dalam perusahaan. 

Sementara itu, agent mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, 

lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang 

mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh agent dan 

principal yang dikenal dengan istilah asimetri informasi. 

 Manajamen laba merupakan upaya yang dilakukan pihak manajemen untuk 

melakukan intervensi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan 

tujuan untuk menguntungkan diri sendiri . Book tax differences dapat digunakan 

untuk mendeteksi adanya manajemen laba.Logika yang mendasari adalah adanya 

sedikit kebebasan akuntansi yang diperbolehkan dalam pengukuran penghasilan 

kena pajak sehingga book tax differences dapat memberikan informasi tentang 

management discretion dalam proses akrual. Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa book tax differences dapat digunakan untuk mendeteksi adanya manajemen 

laba. Lestari (2011) menyatakan bahwa salah satu cara mendeteksi adanya 

manajemen laba adalah dengan menggunakan book tax differences.  

Book Tax Differences adalah perbedaan antara besaran laba akuntansi (laba 

komersial) dengan besaran laba fiskal. Berawal dari perbedaan pedoman dalam 

penyusunan laporan komersial dan laporan fiskal, maka timbul istilah laba 

komersial (laba akuntansi) dan laba fiskal. Perbedaan dasar penyusunan dalam 

perhitungan laba antara komersial dengan perpajakan maka menimbulkan 

perbedaan besaran jumlah atas penghasilan sebelum pajak (laba akuntansi) dan 

penghasilan kena pajak (laba fiskal) atau book tax differences. 
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Memahami Pengaruh Book-tax differences merupakan hal yang penting 

karena informasi tersebut dapat memberikan bukti mengenai kegunaan 

penghasilan kena pajak dalam menentukan nilai perusahaan Book-tax differences 

timbul dari perbedaan yang sifatnya sementara (temporary differences) dan 

sifatnya tetap (permanent differences). Book tax differences memiliki tiga 

indikator, yaitu Large Positive Book TaxDifferences (LPBTD), Large Negative 

BookTax Differences (LNBTD) dan Small BookTax Differences(SBTD). 

Penelitian ini hanya menggunakan LPBTD dan LNBTD karena SBTD 

mencerminkan kualitas laba yang lebih baik sehingga tidak mengindikasi adanya 

manajemen laba. 

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang telah meneliti kemungkinan 

perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal (book tax differences) yang dapat 

menjadi sumber informasi yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan. 

Beberapa penelitian diluar negeri membuktikan adanya indikasi praktik 

manajemen laba suatu perusahaan dapat dilihat dari book tax differences 

(Chunwei, 2014).  

Disamping itu Pemerintah dalam tindakannya mengurangi praktek manajemen 

laba yang dilakukan perusahaan terkait pemungutan pajak, pemerintah 

mengeluarkan Aturan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2007 dan di pertegas dengan peraturan Menteri Keuangan 

PMK-238/PMK.03/2008 pemerintah telah merevisi beberapa undang-undang 

perpajakan. Salah satunya adalah merevisi undang-undang pajak penghasilan. 

Alasan pemerintah merevisi undang-undang perpajakan adalah untuk mengurangi 
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praktek manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. UU PPh No. 36 Tahun 

2008 telah terjadi perubahan tarif pajak badan yang semula menganut sistem tarif 

pajak berlapis (10%, 15%, dan 30%) menjadi tarif tunggal yaitu sebesar 28% yang 

mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2009 dan tarif 25% yang mulai berlaku 

efektif pada 1 Januari 2010.  

Berubahnya tarif PPh Badan dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam 

mengelola keuangannya. Perubahan tarif PPh Badan ini dapat memberikan 

peluang kepada perusahaan untuk melakukan manajemen laba dengan 

memperkecil laba kena pajak (taxable income), sehingga beban pajak perusahaan 

tersebut akan semakin kecil (Wijaya dan Martini, 2011). Diberlakukannya UU 

No. 36 Tahun 2008, diharapkan memberi keringanan beban pajak bagi 

perusahaan, tetapi perusahaan tetap menganggap pajak menjadi sebuah beban. 

 Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat 

beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk 

meminimalkan pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini 

sering disebut dengan perencanaan pajak (tax planning) atau tax sheltering. 

Beberapa fenomena manajemen laba yang terjadi pada perusahaan besar 

adalah pada PT.Toshiba Pada bulan Mei 2015, Toshiba mengejutkan seluruh 

dunia saat menyatakan bahwa perusahaannya tengah melakukan investigasi atas 

skandal akuntansi internal dan harus merevisi perhitungan laba dalam 3 tahun 

terakhir. Pengumuman tersebut sangat tidak disangka karena Toshiba telah 

menjadi lambang perusahaan Jepang yang sangat kuat. Setelah diinvestigasi 

secara menyeluruh, diketahuilah bahwa Toshiba telah kesulitan mencapai target 
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keuntungan bisnis sejak tahun 2008 di mana pada saat tengah terjadi krisis global. 

Krisis tersebut juga melanda usaha Toshiba hingga akhirnya Toshiba melakukan 

suatu kebohongan melalui accounting fraud senilai 1.22 milyar dolar Amerika. 

Tindakan ini dilakukan dengan berbagai upaya sehingga menghasilkan laba yang 

tidak sesuai dengan realita.Pada akhir tahun 2015, Toshiba telah merugi sebesar 8 

milyar dolar Amerika. 

Terbongkarnya kasus ini diawali saat audit pihak ketiga melakukan 

investigasi internal terhadap keuangan perusahaan. Berdasarkan informasi 

tersebut diketahui bahwa manajemen perusahaan menetapkan target laba yang 

tidak realistis sehingga saat target tersebut tidak tercapai, pemimpin divisi 

terpaksa harus berbohong dengan memanipulasi datalaporan keuangan. Hal ini 

merupakan salah satu praktek manajemen laba yang dilakukan oleh Toshiba. 

Yaitu dengan cara memanipulasi laporan keuangan dengan cara meninggikan laba 

supaya banyak yang mau bekerja sama dengan perusahaannya lagi. 

Fenomena adanya praktik manajemen laba juga  pernah terjadi di pasar 

modal Indonesia, khususnya pada emiten manufaktur di Bursa Efek Jakarta. 

Contoh kasus terjadi pada PT Kimia Farma Tbk. Berdasarkan hasil pemeriksaan 

Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal, 2002), diperoleh bukti bahwa terdapat 

kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk., berupa 

kesalahan dalam penilaian persediaan barang jadi dan kesalahan pencatatan 

penjualan, dimana dampak kesalahan tersebut mengakibatkan overstated laba 

pada laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp32,7 
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miliar. Laba yang terlalu tinggi yang disajikan oleh Kimia Farma Tbk ini 

merupakan salah satu praktik manajemen laba. 

Kasus yang sama juga pernah terjadi pada PT Indofarma Tbk. Berdasarkan 

hasil pemeriksaan Bapepam terhadap PT Indofarma Tbk. (Badan Pengawas Pasar 

Modal, 2004), ditemukan bukti bahwa nilai barang dalam proses diniliai lebih 

tinggi dari nilai yang seharusnya dalam penyajian nilai persediaan barang dalam 

proses pada tahun buku 2001 sebesar Rp28,87 miliar. Akibatnya penyajian terlalu 

tinggi (overstated) persediaan sebesar Rp28,87 miliar, harga pokok penjualan 

disajikan terlalu rendah (understated) sebesar Rp28,8 miliar dan laba bersih 

disajikan terlalu tinggi overstated dengan nilai yang sama. 

 Kasus kasus tersebut merupakan kasus praktik manajemen laba yang 

dilakukan oleh beberapa perusahaan, baik itu perusahaan dalam negeri maupun 

luar negeri. 

Dari beberapa fenomena diatas, banyak peneliti yang melakukan penelitian 

seputar manajemen laba. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Deni & Anna 

(2014),menunjukkan bahwaBook tax Differences yang terdiri dariLarge positive 

Book Tax Differences(LPBTD) dan Large Negative Positive Book Tax Differences 

(LNBTD) berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan 

adanya intervensi manajemen dalam menentukan besarnya laba akuntansi dengan 

memanfaatkan celah yang ada dalam standar akuntansi keuangan.  

 Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh  Dewa & Made (2016) 

menunjukkan bahwa perencanaan pajak ternyata juga berpengaruh positif 

terhadap manajamen laba, semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar 
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peluang perusahaan melakukan praktik manajemen laba. Berubahnya tarif PPh 

badan dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam mengelola keuangannya 

dengan memperkecil jumlah laba kena pajak, sehingga perusahaan dapat menekan 

jumlah pajak yang dibayarkan. 

Sampai saat ini manajemen laba merupakan area yang paling kontroversial 

dalam akuntansi keuangan.Oleh karena itu, terkait dengan topik yang telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya mengenai hubungan Book Tax 

Differences dengan manajemen laba maupun hubungan perencanaan pajak 

terhadap manajemen laba. Maka di sini penulis mencoba untuk 

mengkombinasikan kedua variable tersebut, yaitu hubungan Book Tax 

Differences dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba.  

Hal ini menarik untuk diteliti karena masalah ini merupakan isu yang belum 

lama terjadi pada beberapa tahun ini dan pajak merupakan hal yang sangat 

kompleks peraturannya . Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, 

penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Book-Tax Differences dan  

Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan bahwa 

masalah yang dapat diteliti dalam penelitian ini adalah 

1. Apakah perusahaan dengan Large Positive Book Tax Differences 

berpengaruh terhadapManajemen Laba? 
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2. Apakah perusahaan dengan Large Negative Book Tax Differences 

berpengaruh terhadap Manajemen Laba? 

3. Apakah Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Manajamen Laba? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh dari Large positive Book Tax Differences 

terhadap Manajemen Laba. 

2. Untuk mengetahui pengaruh dari Large Negative Book Tax Differences 

terhadap Manajemen Laba. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen 

Laba. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan antara lain : 

A. Bagi penulis 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh book-tax 

differences terhadap tax planning dan manajemen laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 

B. Bagi manajemen,  

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada 

manajemen dalam meningkatkan persepsi positif para pengguna laporan 
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keuangan terhadap kualitas laba akuntansi yang dilaporkan melalui 

pengelolaan perbedaan temporer. 

C. Bagi akademisi,  

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada konsentrasi 

akuntansi keuangan mengenai manajemen laba. 

D. Bagi peneliti selanjutnya,  

Dapat dijadikan sebagai referensi yang dapat memberikan informasi 

teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian 

lebih lanjut 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran penelitian secara 

garis besar. Bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori – teori yang digunakan sebagai 

landasan penelitian serta penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Selain itu 

juga diuraikan dan digambarkan kerangka penelitian dan 

kemudian dilanjutkan dengan perumusan hipotesis yang 

akan diuji. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang 

meliputi definisi variabel operasional, populasi, penentuan 

sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data serta metode analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS DATA  

Pada bab ini berisi tentang deskripsi dari objek penelitian, 

kemudian hasil analisis data dari pengujian – pengujian 

statistik dan diakhiri dengan interpretasi hasil berupa 

penolakan atau penerimaan hipotesis yang diuji.  

BAB V : PENUTUP  

Pada bab ini berisi kesimpulan atas hasil analisis pada bab 

sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi 

penelitian berikutnya. 

 


