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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Teory Agency 

Agency theory telah menjadi dasar teori bagi banyak penelitian mengenai 

akuntansi.Teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent 

di mana diasumsikan bahwa tiap – tiap individu semata – mata termotivasi oleh 

kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara 

principal dan agent . 

Hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu : (a) 

terjadinya informasi asimetris (information asymmetry), dimana manajemen 

secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang 

sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik; dan (b) terjadinya konflik 

kepentingan (conflict of interest) akibat ketidak samaan tujuan, dimana 

manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Teori 

keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) buah asumsi yaitu : 

a. Asumsi tentang sifat manusia  

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat 

untuk mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki keterbatasan rasionalitas 

(bounded rationality), dan tidak menyukai risiko (risk aversion).  

b. Asumsi tentang keorganisasian  
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Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, 

efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya Asymmetric Information (AI) 

antara prinsipal dan agen.  

c. Asumsi tentang informasi.  

Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang 

komoditi yang bisa diperjual belikan.  

Teori keagenan (agency theory) mengimplikasikan adanya asimetri 

informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik (dalam hal ini adalah 

pemegang saham) sebagai prinsipal. Asimetri informasi muncul ketika manajer 

lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan 

datang dibandingkan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Dikaitkan dengan 

peningkatan nilai perusahaan, ketika terdapat asimetri informasi, manajer dapat 

memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada investor guna 

memaksimalkan nilai saham perusahaan. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan 

melalui pengungkapan (disclosure) informasi akuntansi.  

Standar akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

mengijinkan pihak manajemen untuk mengambil suatu kebijakan dalam 

mengaplikasikan metode akuntansi guna menyampaikan informasi mengenai 

kinerja perusahaan kepada pihak eksternal. Pemberian fleksibilitas bagi 

manajemen untuk memilih satu dari seperangkat kebijakan akuntansi membuka 

peluang untuk perilaku oportunis dan kontrak efisien. Artinya, manajer yang 

rasional, akan memilih kebijakan akuntansi yang sesuai dengan kepentingannya.  



13 
 

Dengan kata lain, manajer memilih kebijakan akuntansi yang dapat 

memaksimalkan expected utility-nya dan atau nilai pasar perusahaan. Perilaku 

oportunis dan kontrak efisien ini, mendorong manajer untuk melakukan 

manajemen laba.  

2.1.2.  Book Tax Differences 

Perbedaan antara standar akuntansi dengan ketentuan pajak mengharuskan 

manajemen untuk menyusun dua macam laporan laba rugi pada setiap akhir 

periode, yaitu laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal.Laporan 

laba rugi komersial merupakan pelaporan laba yang dibuat berdasarkan standar 

akuntansi keuangan dan menghasilkan laba bersih sebelum pajak (laba akuntansi). 

Laporan laba rugi fiskal dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak 

(taxable income) atau laba fiskal. Variabel book tax differences mewakili 3 

subsampel , yaitu 

A. Large Positive Book Tax Differences 

Large Positive Book Tax Differences (Perbedaan besar positif) merupakan 

selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal, dimana laba akuntansi lebih besar 

dari pada laba fiskalnya. Large Positive Book Tax Differences terjadi akibat 

adanya perbedaan temporer dalam pengakuan pendapatan dan beban antara 

standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan , Rizki (2014). 

Large Positive Book Tax Differences timbul apabila perbedaan temporer 

atau perbedaan waktu menyebabkan terjadinya koreksi fiskal negatif adalah 

penyesuaian terhadap penghasilan netto komersial (laba akuntansi sebelum pajak 
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penghasilan) dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan 

undang-undang pajak penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat 

mengurangi penghasilan dan atau menambah biaya-biaya komersial tersebut, 

sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar dari pada beban pajak 

menurut peraturan perpajakan sehingga large positive book tax differences akan 

menimbulkan beban pajak tangguhan (deffered tax expenses) dilaporan laba rugi 

dan kewajiban pajak tangguhan (deffered tax liabilities) di neraca. Kewajiban 

pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) untuk 

periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. 

Menurut Rizki (2014) secara garis besar penyebab timbulnya large book 

tax differences ada dua, yaitu: 

1. Terdapatnya pendapatan atau keuntungan tertentu yang telah diakui 

dalam laporan keuangan tahun berjalan, sebagai contoh, keuntungan 

yang belum direalisasikan atas investasi dalam efek yang 

dierdagangkan dalam periode terjadinya. Kenaikan nilai tersebut 

diakui dalam laporan laba rugi. Sedangkan dalam perhitungan pajak 

keuntungan tersebut belum diakui. Pajak baru mengakui keuntungan 

tersebut apabila keuntungan tersebut telah terealisasikan yaitu pada 

saat efek tersebut dijual. 

2. Terdapatnya beban atau kerugian tertentu yang dikurangkan untuk 

perhitungan pajak tahun berjalan, tetapi baru akan dikurangkan dalam 

tahun mendatang untuk tujuan pelaporan keuangan. Sebagai contoh, 

beban penyusutan yang timbul akibat perbedaan masa manfaat aktiva 
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lebih pendek dibandingkan estimasi masa manfaat aktiva yang 

dilakukan oleh manajemen, sehingga beban penyusutan menurut pajak 

lebih besar perhitungan dal laporan keuang komersial. Akibatnya laba 

komersial sebelum pajak lebih besar dari pada laba fiskal. 

B. Large Negative Book Tax differences 

Large negative book tax differences (perbedaan besar negatif) adalah 

selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal, dimana laba akuntansi lebih kecil 

dari laba fiskal. Karena adanya perbedaan temporer dalam pengakuan pendapatan 

dan beban antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan jadi terbentuk 

large negative book tax differences . Large negative book tax differences timbul 

apabila perbedaan temporer atau perbedaan waktu menyebabkan terjadinya 

koreksi fiskal positif dalam laporan rekonsiliasi fiskal. 

Koreksi fiskal positif terjadi ketika penyesuaian terhadap penghasilan netto 

komersial (laba akuntansi sebelum pajak) dalam rangka menghitung penghasilan 

kena pajak berdasarkan undang undang pajak penghasilan beserta peraturan 

pelaksananya, yang bersifat menambah penghasilan dan atau mengurangi biaya-

biaya komersial tersebut, sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil dari 

pada beban pajak menurut peraturan perpajakan, sehingga large negative book tax 

differences akan menimbulkan manfaat pajak tangguhan (deffered tax benefit) 

dilaba rugi dan aktiva pajak tangguhan (deffered tax asset) dineraca.  

Large negative book tax differences timbul akibat dua hal, yaitu: 

1. Terdapatnya penghasilan atau keuntungan kena pajak belum diakui 

dilaporan keuangan tetapi telah diakui dilaporan perpajakan. Sebagai 
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contoh pendapatan sewa yang diterima dimuka diakui sebagai 

pendapatan untuk tujuan perpajakan umum diakui pada periode 

periode dimasa depan untuk tujuan laporan keuangan. 

2. Terdapatnya beban atau kerugian tertentu yang dikurangkan untuk 

perpajakan pada tahun mendatang, tetapi dikurangkan pada tahun 

berjalan untuk tujuan pelporan keuangan. Sebagai contoh, beban 

garansi dan beban piutang tak tertagih boleh dikurangkan untuk tujuan 

perpajakan hanya ketika benar-benar terjadi atau kerugian benar-benar 

terealisasi, tetapi biaya tersebut diperhitungkan dimuka untuk tujuan 

pelaporan keuangan. 

C. Small Book Tax Differences 

Small book tax differences (perbedaan kecil) adalah merupakan perbedaan 

antara laba akuntansi dan laba fiskal, dimana mempunyai nilai perbedaan antara 

laba akuntansi dan laba fiskal yang relatif kecil, sehingga mengindikasi kualitas 

laba yang dihasilkan laba lebih baik . Biasanya Small Book Tax differences ini 

digunakan untuk melihat persistensi laba , maka dari itu dipenelitian ini hanya 

fokus ke LPBTD dan LNBTD . 

2.1.3. Perencanaan Pajak 

 Perencanaan pajak (taxplanning) merupakan bagian manajemen pajak dan 

merupakan langkah awal di dalam melakukan manajemen pajak. 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. 
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Seminimal mungkin dalam hal ini dilakukan sepanjang hal ini masih berada di 

dalam peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga kegiatan perencanaan pajak 

(tax planning) ini dilegalkan oleh pemerintah. Pada tahap awal perencanaan pajak 

ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan-peraturan 

perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang dapat dilakukan.  

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk 

meminimalkan beban pajak, di antaranya yaitu:  

1) Pergeseran pajak (tax shifting) adalah pemindahan atau mentransfer beban 

pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Dengan demikian, orang atau 

badan yang dikenakan pajak dimungkinkan sekali tidak menanggung beban 

pajaknya.  

2) Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak 

yang akan dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli.  

3) Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan 

dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.  

4) Penggelapan pajak (tax evasion) adalah penghindaran pajak yang dilakukan 

secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang 

berlaku. Penggelapan pajak (tax evasion) dilakukan dengan cara 

memanipulasi secara ilegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian 

dari penghasilan, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak terutang yang 

sebenarnya.  

5) Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) adalah usaha wajib pajak untuk 

meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif 
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yang riil yang dapat diterima oleh fiskus. Suandy (2016) menyebutkan 

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) adalah rekayasa “tax affairs” yang 

masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan yang ada. 

2.1.4. Manajemen Laba 

 Manajemen laba adalah intervensi manajemen dalam proses penyusunan 

laporan keuangan eksternal sehingga dapat menaikkan atau menurunkan laba 

akuntansi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, Yulianti ( 2004). Penyebab 

manajemen laba adalah kelemahan yang melekat (inheren) dalam akuntansi itu 

sendiri dan informasi asimetri antara manajer dengan pihak luar.  

2.1.4.1.Pola manajemen laba 

 Pola manajemen laba antara lain : 

a. Taking a Bath  

Manajer mencoba mengalihkan expected future cost ke masa kini agar 

memiliki peluang yang lebih besar mendapatkan laba di masa mendatang. 

Biasanya dilakukan bila perusahaan mengadakan restrukturisasi atau 

reorganisasi. Konsekuensinya, manajemen melakukan “pembersihan diri” 

denganmembebankan perkiraan-perkiraan biaya mendatang.  

b. Income Minimization  

Manajer mencoba memindahkan beban ke masa kini agar memiliki 

peluang yang lebih besar untuk mendapatkan laba di masa mendatang. 

Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan atas barang modal dan 

aset tidak berwujud, pembebanan biaya iklan, biaya riset, dan pengembangan. 
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Tujuan penghapusan ini adalah untuk mencapai suatu tingkat return on asset 

yang dikehendaki.  

c. Income Maximization  

Manajer mencoba meningkatkan laba masa kini dengan memindahkan 

beban ke masa mendatang. Biasanya dilakukan manajer dalam rangka 

memperoleh bonus tahunan.  

d. Income Smoothing  

Tindakan dimana manajer memperhalus fluktuasi laba dari periode ke 

periode dengan cara memindahkan laba dari periode yang memiliki laba 

tinggi ke periode yang memiliki laba rendah.  

Sedangkan motif manajemen laba, menurut Scott (2003) dalam Yulianti 

(2004) adalah motivasi bonus (bonus scheme), kontrak utang jangka panjang, 

motivasi politik, motivasi pajak, pergantian CEO (Chief of Executive Officer), 

IPO (Initial Public Offering), dan untuk menyampaikan informasi kepada 

investor. 

2.1.4.2.Motivasi Manajemen Laba 

Terdapat beberapa motivasi yang mendorong manajer untuk melakukan 

manajemen laba, yaitu motivasi bonus, motivasi kontraktual lainnya, 

motivasi politik, motivasi pajak, pergantian CEO, Initial Public Offering, 

dan pemberian informasi kepada investor. Berikut ini akan diuraikan setiap 

motivasi dari praktik manajemen laba.  

a. Motivasi Bonus (Bonus Purpose)  
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Perusahaan berusaha memacu dan meningkatkan kinerja karyawan (dalam hal 

ini manajemen) dengan cara menetapkan kebijakan pemberian bonus setelah 

mencapai target yang ditetapkan. Sering kali laba dijadikan sebagai indikator 

dalam menilai prestasi manajemen dengan cara menetapkan tingkat laba yang 

harus dicapai dalam periode tertentu. Oleh karena itu, manajemen berusaha 

mengatur laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang akan 

diterimanya.  

b. Motivasi Kontraktual Lainnya (Other Contractual Motivation)  

Manajer memiliki dorongan untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat 

memenuhi kewajiban kontraktual termasuk perjanjian utang yang harus dipenuhi 

karena bila tidak perusahaan akan terkena sanksi. Oleh karena itu, manajer 

melakukan manajemen laba untuk memenuhi perjanjian utangnya.  

c. Motivasi Politik (Political Motivation)  

Perusahaan besar dan industry strategicakan menjadi perusahaan monopoli. 

Dengan demikian, perusahaan malakukan manajemen laba untuk menurunkan 

visibility-nya dengan cara menggunakan prosedur akuntansi untuk menurunkan 

laba bersih yang dilaporkan.  

d. Motivasi Pajak (Taxation Motivation)  

Manajemen termotivasi melakukan praktik manajemen laba untuk 

mempengaruhi besarya pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara 

menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar.  

e. Pergantian CEO (Chief Executive Officer)  
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Motivasi manajemen laba akan ada di sekitar waktu pergantian CEO. CEO 

yang akan diganti melakukan pendekatan strategi dengan cara memaksimalkan 

laba supaya kinenjanya dinilai baik.  

f. Initial Public Offering (IPO)  

Perusahaan yang pertama kali akan go public belum memiliki nilai pasar. 

Oleh karena itu, manajemen akan melakukan manajemen laba pada laporan 

keuangannya dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.  

g. Pemberian Informasi Kepada Investor (Communicate Information 

toInvestors)  

Manajemen melakukan manajemen laba agar laporan keuangan perusahaan 

terlihat lebih baik. Hal ini dikarenakan kecenderungan investor untuk melihat 

laporan keuangan dalam menilai suatu perusahaan. Pada umumnya investor lebih 

tertarik pada kinerja keuangan perusahaan di masa datang dan akan menggunakan 

laba yang dilaporkan pada saat ini untuk meninjau kembali kemungkinan apa 

yang akan terjadi di masa yang akan datang. 

2.1.4.3.Teknik Manajemen Laba  

Motivasi dan peluang yang dimiliki oleh manajer, membuat manajer 

melakukan praktik manajemen laba pada laporan keuangan perusahaan. Namun 

dalam melakukan praktik manajemen laba, manajer harus melakukan dengan 

cermat agar tidak mudah diketahui oleh pihak lain. Setiowati (2007) menyatakan 

bahwa ada tiga teknik manajemen laba yang dapat dilakukan oleh manajemen, 

antara lain:  

a. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi 
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Cara manajemen laba untuk mempengaruhi laba melalui judgement terhadap 

estmasi 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  

Manajemen memiliki kesempatan untuk merubah metode akuntansi 

perusahaan yang sesuai dengan kondisi peperusahaan pada periode tersebut. 

Perubahan dalam metode akuntansi harus diungkapkan dengan jelas beserta 

alasannya yang rasional dalam catatan pelaporan keuangan. Contoh: merubah 

depresiasi aktiva tetap dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi 

garis lurus.  

c. Menggeser periode biaya atau pendapatan  

Di dalam SAK mengharuskan perusahaan menggunakan dasar akrual dalam 

pencatatan laporan keuangan (kecuali laporan arus kas), sehingga memberikan 

kesempatan bagi manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan 

perusahaan.Contohnya adalah mempercepat atau menunda pengeluaran untuk 

penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya, mempenccpat 

atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya. 

2.1.4.4.Pengukuran Manajemen Laba 

Manajemen laba biasanya diteliti dengan cara pembentukan hipotesa oleh 

peneliti kemudian manajemen laba kemungkinan bisa muncul dan menguji 

kemungkinan tersebut dengan penggunaan metode yang tepat. Secara umum ada 

tiga pendekatan untuk mendeteksi manajemen laba yakni: 
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a. Model berbasis aggregate accrual, yakni model yang digunakan untuk 

mendeteksi aktivitas rekayasa ini dengan menggunakan discretionary 

accruals sebagai proksi manajemen laba. Model ini dikembangkan oleh 

Healy (1985), DeAngelo (1986),Jones (1991), Dechow, Sloan dan 

Sweeney (1995). 

b. Model yang berbasis specific accruals, yakni pendekatan yang menghitung 

akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item laporan 

keuangan tertentu dari industri tertentu pula, contohnya cadangan kerugian 

piutang dari industri asuransi. Model ini pertama kali dikembangkan oleh 

McNichols dan Wilson (1988). 

c. Model berbasis distribution of earnings after management, yakni 

pendekatan dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap 

komponen-komponen laba untuk mendeteksi faktor-faktor yang 

mempengaruhi pergerakan laba. Model ini pertama kali dikembangkan 

oleh Burgtahler dan Dichev (1997).  

2.1.5. Prespektif Islam terhadap Manajemen Laba 

 Pola yang dilakukan dalam manajemen laba yakni dengan cara melakukan 

pelaporan dengan teknik tertentu agar laporan keuangan yang disajikan dapat 

dijadikan sarana dalam memperoleh keuntungan atau memuluskan strategi 

keuangan dari seorang manajer. Hal ini tidaklah sesuai dengan prinsip syariah 

mengenai cara memperoleh keuntungan dalam bisnis diantaranya sebagai berikut: 

1) Niat yang ikhlas karena Allah 
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 Suatu perbuatan, walaupun terkesan baik, jika tidak dilandasi keikhlasan 

karena Allah, maka perbuatan itu tidak dikatakan sebagai amal sholeh. Niat yang 

ikhlas hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman perhatikan firman Allah 

dalam surat Al-Bayyinah : 52  

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan 

ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agam dengan lurus,dan supaya mereka 

mendirikan sholat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang 

lurus”. 

2) Tata cara pelaksanaannya sesuai dengan syariat. 

 Suatu perbuatan yang baik tetap tidak sesuai dengan ketentuan syariat, maka 

tidak dikatakan sebagai amal sholeh. 

3) Dilakukan dengan penuh kesungguhan. 

 Perbuatan yang dilakukan asal-asalan tidak termasuk aman sholeh. Sudah 

menjadi anggapan umum bahwa karena ikhlas (sering disebut dengan istilah 

lillahi ta’ala), maka suatu pekerjaan dilaksanakan dengan asal-asalan, tanpa 

kesungguhan. Keikhlasan seseorang dapat dilihat dari kesungguhannya dalam 

melakukan perbuatannya.  

Salah satu kebiasaan Nabi adalah memberikan reward atas kreativitas dan 

prestasi yang ditunjukkan stafnya. Menurut Hidayat, manajemen Islam pun 

tidak mengenal perbedaan perlakuan (diskriminasi) berdasarkan suku,agama, atau 

pun ras. Nabi Muhammad SAW bahkan pernah bertransaksi bisnis dengan kaum 

Yahudi. Ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan pluralitas dalam bisnis 
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maupun manajemen. Hidayat mengungkapkan ada empat pilar etika manajemen 

bisnis menurut islam seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW: 

1. Tauhid artinya memandang bahwa segala aset dari transaksi bisnis yang 

terjadi didunia adalah milik Allah, manusia hanya mendapatkan amanah 

untuk mengelolanya. 

2. Adil artinya segala keputusan menyangkut transaksi dengan lawan bisnis 

atau kesepakatan kerja harus dilandasi dengan akad saling setuju. 

3. Kehendak bebas artinya manaejemn islam mempersilahkan umstnys untuk 

menumpahkan kreativitas dalam melakukan transaksi bisnis yang 

sepanjang memenuhi asas hukum ekonomi islam, yaitu halal. 

4. Pertanggung jawaban artinya semua keputusan seorang pimpinan harus 

dipertanggung jawabkan oleh yang bersangkutan 

Pilar-pilar tersebut akan membentuk konsep etika manajemen yang jelas 

ketika melakukan kontrsk kerja dengan perusahaan lalin ataupun antara pimpinan 

dengan bawahan. HJM Anowar (konsultan manajemen internasional), melihat 

ciri-ciri manajemen oislam adalah amanah. “jabatan merupakan amanah yang 

harus dipertanggungjawabkan kepada Allah,” katanya. Beliau juga mengatakan 

bahwa seorang manajer, harus memberikan hak-hak orang lain, baik mitra bisnis 

nya maupun karyawannya dimana pimpinan harus memberikan hak untuk 

beristirahat dan hak untuk berkumpul dengan keluarganya kepada bawahannya. 

Ini merupakan nilai-nilai yang diajarkan dalam manajemen islam. 

Penjelasan Al-Qur’an dan Hadis mengenai larangan mengambil keuntungan 

dengan jalan menipu, diantaranya surat An-Nisa ayat 29: 
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 “Wahai orang-orang yang beriman,janganlah kalian memakan harta-harta 

kalian diantara kalian diantara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan 

perdagangan yang kalian saling ridho. Dan janganlah kalian membunuh diri 

kalian , sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang pada kalian” 

Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai hukum transaksi secara umum,lebih 

khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli, dan transaksi muamalah 

yang berhubungan dengan harta seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. 

Dalam ayat ini Allah mengharam kan orang beriman untuk memakan, 

memanfaatkan menggunakan (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang 

lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan syariat. Kita boleh 

melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdangan dengan 

rasa saling ridho saling ikhlas.  

Dan dalam ayat ini Allah juga melarang bunuh diri, baik membunuh diri 

sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai 

wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha pengasih perlakuan 

manajemen laba dengan Taking a bath, Income minimization, Income smothing 

tidaklah sesuai dengan syariat islam. Dalam surat An-Nisa ayat 29, diterangkan 

bahwa transaksi bisnis tidak boleh dilakukan dengan jalan yang batil dan adanya 

keridhoan dalam melakukan transaksi.  

Sedangkan dalam manajemen laba , manajer keungan melakukan pelaporan 

keuangan yang telah dimodifikasi agar memperoleh keuntungan. Misalnya dengan 

menurunkan jumlah laba yang akan dilaporkan padahal perusahaan memperoleh 
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tingkat profitabilitas yang tinggi dengan maksud untuk memperoleh perhatian 

secara politis.hal tersebut tidaklah diperbolehkan karena tidak mengandung unsur 

kejujuran didalamnya. Walaupun praktek manajemen laba diatur dalam prinsip-

prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU/GAAP). Hal tersebut telah 

dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 188 : 

 

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain 

diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 

harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta 

benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padah kamu mengetahui.” (Al-

Baqarah:188) 

2.2.Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Deni & Anna (2014),menunjukkan 

bahwa LPBTD dan 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. Ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang mengakibatkan timbulnya 

beban pajak tangguhan sebagai akibat dari adanya book tax differences.  

 Penelitian yang dilakukan oleh  Dewa & Made (2016) Perencanaan pajak 

memiliki pengaruh positif, semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar 

peluang perusahaan melakukan praktek manajemen laba. Berubahnya tarif PPh 

badan dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam mengelola keuangannya 
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dengan memperkecil jumlah laba kena pajak, sehingga perusahaan dapat menekan 

jumlah pajak yang dibayarkan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Chunwei et al (2015) berfokus pada dua jenis 

tindakan manajerial yang sering mengakibatkan perbedaan buku-pajak: kegiatan 

perencanaan pajak dan kegiatan manajemen laba. Secara umum, perilaku 

perencanaan pajak cenderung untuk mengelola pendapatan menurun, sedangkan 

perilaku manajemen laba cenderung untuk mengelola laba atas.  

Perbedaan buku-pajak yang besar tidak selalu sinyal dari kualitas laba yang 

rendah. Hal ini tergantung pada apakah Book-Tax lebih terkait dengan manajemen 

laba atau pajak perencanaan . Blaylock et al. (2012) menunjukkan bahwa 

persistensi laba dan respon pendapatan koefisien di beberapa perusahaan dengan 

perbedaan positif buku-pajak yang besar (large positive book-tax differences) dan 

melaporkan bahwa persistensi laba dan respon laba koefisien lebih tinggi untuk 

perusahaan dengan tingkat yang lebih tinggi dari perencanaan pajak sedangkan 

persistensi laba dan respon pendapatan koefisien  lebih rendah untuk perusahaan 

dengan tingkat yang lebih tinggi dari manajemen laba. Dengan demikian, 

perbedaan buku-pajak yang timbul dari strategi perencanaan pajak lebih mungkin 

untuk meningkatkan nilai perusahaan. Tapi perbedaan buku-pajak yang timbul 

dari manajemen laba lebih cenderung memiliki konsekuensi negatif kepada 

pemegang saham, seperti meningkatkan beban keuangan dan penurunan 

persistensi laba. 

 

 

http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/ARJ-12-2013-0088
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Deni & Anna 

(2014) 

Pengaruh Book-Tax 

Difference Terhadap 

Manajemen Laba 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

LPBTD dan LNBTD secara bersama-

sama berpengaruh terhadap manajemen 

laba. Untuk uji parsial menunjukkan 

bahwa LPBTD berpengaruh positif 

terhadap manajemen laba. LNBTD 

berpengaruh positifterhadap 

manajemen laba. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa tujuan 

penelitian yang menguji apakah book 

tax differences berpengaruh terhadap 

manajemen laba dapat dibuktikan. 

2 Dewa & Made 

(2016) 

Pengaruh Perencanaan 

Pajak, Kepemilikan 

Manajerial dan 

Ukuran Perusahaan 

Terhadap Praktek 

Manajemen Laba. 

Perencanaan pajak memiliki pengaruh 

positif, semakin tinggi perencanaan 

pajak maka semakin besar peluang 

perusahaan melakukan praktek 

manajemen laba. Berubahnya tarif PPh 

badan dapat mempengaruhi perilaku 

perusahaan dalam mengelola 

keuangannya dengan memperkecil 

jumlah laba kena pajak, sehingga 

perusahan dapat menekan jumlah pajak 

yang dibayarkan. 

3 Ferry & Anna 

(2014) 

Pengaruh Perencanaan 

Pajak terhadap 

Manajemen Laba pada 

Perusahaan 

perencanaan pajak  ternyata tidak 

berpengaruh positif terhadap 

manajamen laba pada perusahaan 

nonmanufaktur yang terdaftar diBEI. 
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Nonmanufaktur yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Akan tetapi,hasil pada analisis 

deskriptif menunjukkan bahwa 77 

perusahaan yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini 

melakukan perencanaan pajak dengan 

cara menghindari penurunan laba. 

4 Buntoro & 

Rafitaningsih 

(2015) 

Pengaruh Book Tax 

Differences Terhadap 

Persistensi laba, 

Akrual dan Aliran Kas 

Pada Perusahaan Jasa 

Telekomunikasi 

Book tax differences yang dijabarkan 

oleh perbedaan permanen dan 

perbedaan temporer tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap persistensi 

laba 

5 Yana Ulfah 

(Prosiding 

Simposium 

Nasional 

Perpajakan 4) 

Pengaruh Beban Pajak 

Tangguhan dan 

Perencanaan Pajak 

terhadap Praktik 

Manajemen Laba 

penelitian ini menemukan bahwa 

memang terjadi manajemen laba 

dengan tujuan menghindari pelaporan 

kerugian pada perusahaan-perusahaan 

yang terdaftar di BEI tahun 2009 -

2011. 

Namun penelitian ini tidak menemukan 

adanya manajemen laba dengan tujuan 

menghindari pelaporan penurunan laba. 

Beban pajak tangguhan berpengaruh 

positif artinya setiap kenaikan beban 

pajak tangguhan, maka probabilitas 

perusahaan melakukan manajemen laba 

akan mengalami peningkatan. 

Begitupun dengan perencanaan pajak 

memiliki pengaruh positif, semakin 

tinggi perencanaan pajak maka 

semakin besar peluang 119 perusahaan 
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melalukan manajemen laba.Salah satu 

perencanaan pajak adalah dengan cara 

mengatur seberapa besar laba yang 

dilaporkan, sehingga masuk dalam 

indikasi adanya praktik manajemen 

laba 

6 Chunwei Xian, 

Fang Sun dan 

Yinghong 

Zhang (2014) 

Book-Tax 

Differences: Are They 

Affected By Equity-

Based Compensation? 

1. Hubungan antara perbedaan 

buku-pajak dengan perencanaan 

pajak meningkat karena ekuitas 

gaji berbasis eksekutif . 

2. Hubungan antara manajemen 

laba dan perbedaan buku-pajak 

menurun karena ekuitas gaji 

berbasis eksekutif meningkat. 

7 Wijayanti 

(2006) 

 

Analisis Pengaruh 

Perbedaan Antara 

Laba Akuntansi Dan 

Laba Fiskal Terhadap 

Persistensi Laba, 

Akrual, Dan Arus Kas 

 

(1) book-tax differences secara 

negative berpengaruh signifikan secara 

statistik terhadap persistensi laba 

akuntansi satu perioda kedepan, (2) 

perusahaan dengan large (negatif) 

positif book-tax differences signifikan 

secara statistic mempunyai persistensi 

laba lebih rendah yang disebabkan oleh 

komponen akrualnya daripada 

perusahaan dengan small book-tax 

differences, dan (3) harga saham tidak 

mencerminkan informasi yang 

digunakan dalam model ekspektasi. 

8 Yana (2012) Pengaruh Beban Pajak 

Tangguhan Dan 

Perencanaan Pajak 

Penelitian ini menemukan bahwa 

memang terjadi manajemen laba 

dengan tujuan menghindari pelaporan 
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Terhadap Praktik 

Manajamen Laba 

kerugian pada perusahaan-perusahaan 

yang terdaftar di BEI tahun 2009 - 

2011. 

9. Djamaluddin 

et al (2008) 

Analisis Perbedaan 

antara Laba Akuntansi 

dan Laba Fiskal 

terhadap Persistensi 

Laba, Akrual, dan 

Arus Kas pada 

Perusahaan Perbankan 

yang Terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta 

penelitian ini menggunakan “large 

book-tax differences” sebagai sinyal 

negatif persistensi laba bgi perusahaan 

karena kemungkinan manajemen telah 

memanfaatkan celah perbedaan standar 

akuntansi keuangan dengan peraturan 

perpajakan sehingga terjadi manajemen 

laba. 

 

2.3.Kerangka Pemikiran Teoritis 

Berdasarkan konsep-konsep dasar teori yang dijelaskan diatas, peneliti 

menggambarkan hubungan  Book-Tax Difference dan Perencanaan Pajak 

terhadap Manajemen Laba kedalam kerangka pemikiran sebagai berikut: 

Gambar 2.1Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

LPBTD 

(Large Positive Book Tax 

Differences) 
Manajemen 

Laba 

LNBTD 

(Large Negative Book Tax 

Differences) 

Perencanaan Pajak 
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2.4.Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan tentang sesuatu yang untuk sementara waktu 

dianggap benar. Selain itu juga, hipotesis juga dapat diartikan sebagai pernyataan 

yang akan diteliti sebagai jawaban sementara dari suatu masalah. Berdasarkan 

rumusan masalah, tujuan , teori,penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran 

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

2.4.1. Hubungan Book Tax Differences terhadap Manajemen Laba 

 Secara konseptual manajemen melakukan praktik manajemen laba karena 

dilandasi oleh teori keagenan yang menyebabkan adanya asimetri informasi dan 

konflik kepentingan yang terjadi antara agent (pihak internal) dan principal (pihak 

eksternal). Asimetri informasi dan konflik kepentingan ini mendorong agent 

untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh principal 

dan menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada principal. Agent dapat 

menggunakan informasi yang diketahuinya untuk memanipulasi pelaporan 

keuangan dalam usaha memaksimalkan kemakmurannya sehingga 

terjadimanajemen laba. 

 Logika yang mendasari book tax differences dapat memberikan informasi 

tentang management discretion adalah adanya kelonggaran yang diberikan SAK 

kepada perusahaan untuk memilih metode akuntansi dalam menyusun laporan 

keuangan komersial. Sementara itu, untuk laporan keuangan fiskal disusun oleh 

perusahaan berdasarkan aturan perpajakan yang tidak memberi kelonggaran 
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kepada manajamen untuk memilih model akuntansi dan metode akuntansi. 

Kondisi seperti ini mendorong manajemen untuk berperilaku oportunik maupun 

bertindak dengan tidak semestinya yaitu dengan cara melakukan manajemen laba 

(Septiansyah, 2010).  

 Book tax differences juga bisa menjadi alat untuk mendeteksi adanya 

manajemen laba. Variabel book tax differences mewakili subsampel perbedaan 

besar positif (Large Positve Book Tax Differences) dan perbedaan besar negatif 

(Large Negative Book Tax Differences) dan perbedaan kecil antara laba akuntansi 

dan laba fiskal (Small Book Tax Differences) . Large Positive Book Tax 

Differences timbul apabila perbedaan temporer atau perbedaan waktu 

menyebabkan terjadinya koreksi fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap 

penghasilan netto komersial (laba akuntansi sebelum pajak penghasilan) dalam 

rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan undang-undang pajak 

penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi 

penghasilan dan atau menambah biaya-biaya komersial tersebut, sehingga beban 

pajak menurut akuntansi lebih besar dari pada beban pajak menurut peraturan 

perpajakan sehingga large positive book tax differences akan menimbulkan beban 

pajak tangguhan (deffered tax expenses) dilaporan laba rugi dan kewajiban pajak 

tangguhan (deffered tax liabilities) di neraca.  

Lalu Large negative book tax differences timbul apabila perbedaan 

temporer atau perbedaan waktu menyebabkan terjadinya koreksi fiskal positif 

dalam laporan rekonsiliasi fiskal. Koreksi fiskal positif terjadi ketika penyesuaian 

terhadap penghasilan netto komersial (laba akuntansi sebelum pajak) dalam 
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rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan undang undang pajak 

penghasilan beserta peraturan pelaksananya, yang bersifat menambah penghasilan 

dan atau mengurangi biaya-biaya komersial tersebut, sehingga beban pajak 

menurut akuntansi lebih kecil dari pada beban pajak menurut peraturan 

perpajakan, sehingga large negative book tax differences akan menimbulkan 

manfaat pajak tangguhan (deffered tax benefit) dilaba rugi dan aktiva pajak 

tangguhan (deffered tax asset) dineraca.  

Beberapa penelitian juga ada menunjukkan bahwa book tax differences 

dapat digunakan untuk manajemen laba salah satu nya Lestari (2011) menyatakan 

bahwa  salah satu cara untuk mendeteksi adanya manajemn laba adalah dengan 

menggunakan book tax differences. Dan penelitian yang dilakukan oleh Deni & 

Anna (2014) menunjukkan bahwa LPBTD dan LNBTD secara bersama sama 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Untuk uji parsial menunjukkan bahwa 

LPBTD berpengaruh positif terhadap manajemen laba. LNBTD berpengaruh 

positif juga terhadap manajemen laba Maka hipotesis yang penulis ajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: LPBTD berpengaruh positif terhadap manajemen laba 

H2 : LNBTD berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

2.4.2. Hubungan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba 

 Meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (tax 

planning).Penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengaruh perencanaan 
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pajak terhadap praktik manajemen laba telah banyak diteliti oleh beberapa peneliti 

sebelumnya, di antaranya Sumomba (2010), Wijaya dan Martani (2011) serta 

Dewa & Made (2016). Sumomba (2010) meneliti mengenai perencanaan pajak 

terhadap praktik manajemen laba, akan tetapi sampel yang digunakan adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Wijaya dan Martani (2011) meneliti 

mengenai manajemen laba perusahaan dalam menanggapi penurunan tarif pajak , 

sesuai UU No. 36 Tahun 2008, yang menggunakan beberapa tambahan variabel 

perencanaan pajak di dalamnya seperti kewajiban pajak tangguhan bersih, 

earnings pressure, earning bath, tingkat hutang, ukuran perusahaan, 

danpresentase saham yang diperdagangkan di BEI.  

 Dewa & Made (2016) meneliti pengaruh perencanaan pajak, kepemilikan 

manajerial dan ukuran perusahaan terhadap praktek manajemen laba diperusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. 

 Ketiga penelitian di atas berhasil menunjukkan bahwa perencanaan pajak 

berpengaruh terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan. 

Sumomba (2010) berhasil membuktikan bahwa perencanaan pajak yang diukur 

menggunakan tingkat retensi pajak mampu mendeteksi praktik manajemen laba, 

dalam rangka merespon perubahan tarif pajak dari 28% ke 25% sesuai dengan UU 

No. 36 Tahun 2008. Sejalan dengan penelitian Sumomba, Wijaya dan Martani 

(2011), penelitian mereka membuktikan bahwa beberapa variabel seperti 

perencanaan pajak, kewajiban pajak tangguhan bersih, dan earnings pressure juga 

berpengaruh positif terhadap variabel manajemen laba.  
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 Serta penelitian yang dilakukan oleh Dewa & Made (2016) perencanaan 

pajak memiliki pengaruh positif , semakin tinggi perencanaan pajak maka 

semakin besar peluang perusahaan melakukan manajemen laba. Berdasarkan 

landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, penulis merumuskan hipotesis 

sebagai berikut:  

H3: Perencanaan pajak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. 

 


