
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap perusahaan demi mencapai tujuan perusahaan melakukan berbagai 

upaya dan strategi yang dapat digunakan untuk mendapatkan laba yang tinggi. 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan 

manajemen laba untuk menutupi kekurangan yang terdapat pada salah satu 

elemen kinerja perusahaan (Hasni, 2013). Manajemen laba adalah suatu langkah 

di mana manajer melakukan intervensi dalam penyusunan laporan keuangan 

tersebut dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau 

menguntungkan perusahaan. Hal ini dikarenakan bonus yang akan diperoleh 

manajemen di mana semakin tinggi laba yang diperoleh maka akan semakin 

tinggi pula bonus yang akan diberikan oleh perusahaan kepada pihak manajemen 

yang mengelola perusahaan secara langsung. 

Tindakan manajemen memanipulasi informasi keuangan dengan 

melaporkan laba yang dinaikkan mengindikasi adanya praktik manajemen laba 

oleh perusahaan. Manajemen laba dilakukan manajer dengan menggunakan 

penilaian tertentu dalam pelaporan keuangan dan menyusun  transaksi untuk 

mengubah laporan keuangan guna menyesatkan stakeholder mengenai kinerja 

ekonomi yang terjadi. 

Permasalahan serius yang dihadapi praktisi, akademisi akuntansi 

keuangan, selama beberapa dekade terakhir adalah manajemen laba. Alasanya 

pertama, manajemen laba seolah-olah telah menjadi budaya perusahaan 
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(corporate culturel) yang dipraktikkan semua perusahaan di dunia. Sebab 

aktivitas ini tidak hanya di negara-negara dengan sistem bisnis yang belum tertera, 

namun juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di negara yang sistem 

bisnisnya telah tertera, seperti halnya Amerika Serikat. Kedua, dan akibat yang 

ditimbulkan aktivitas rekayasa manajerial ini tidak hanya menghancurkan tatanan 

ekonomi, namun juga tatanan etika dan moral. Oleh karena itu, tidak 

mengherankan jika publik mempertanyakan etika, moral, dan tanggung jawab 

pelaku bisnis yang seharusnya menciptakan kehidupan bisnis yang bersih dan 

sehat. 

Kasus kecurangan praktik manajemen laba telah banyak terjadi baik di 

Indonesia maupun di dunia Internasional. Contoh kasus praktek manajemen laba 

di Indonesia pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu PT Kimia farma dan PT Ades Alfindo. 

No Nama Perusahaan Kasus Manajemen Laba 

1 PT Kimia Farma 

Tbk. 

Pada tahun 2002 berdasarkan hasil pemeriksaan 

Bapepam diperoleh bukti bahwa terdapat 

kekeliruan dalam menyajikan laporan keuangan 

dimana dampaknya terjadi overstated pada laba 

bersihnya sebesar 32,7 milyar. 

2 PT Ades Alfindo PT Ades Alfindo pada tahun 2004 ketika terjadi 

pergantian manajemen. Manajemen baru 

menemukan inkonsistensi pencatatan penjualan 

periode 2001-2004 di mana ketika manajemen 
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lama masih bertugas penjualan yang dilaporkan 

lebih besar daripada jumlah yang diproduksi hal 

itu luput dari penglihatan publik karna 

manajemen lama tidak memasukkan volume 

penjualan ke dalam laporan keuangan. 

 

Adapun daftar perusahaan yang pernah melakukan manajemen laba selain 

perusahaan sektor barang konsumsi adalah sebagai berikut: 

No Nama Perusahaan 

1 PT Inovisi Infracom 

2 PT Ancora Mining Sevice 

3 PT BUMI Resources Tbk 

4 Bank Lippo Tbk 

5 PT Indofarma Tbk 

6 PT Agis 

7 PT Kereta Api Indonesia 

8 PT Indomobil 

9 PT Sinar Mas Group 

 

Banyak faktor yang dapat digunakan untuk memprediksi manajemen laba 

salah satu nya dengan menggunakan beban pajak tangguhan. Beban pajak 

tangguhan (deffered tax) adalah efek pajak yang diakui pada saat diadakan 

penyesuaian dengan beban pajak penghasilan periode yang akan datang. Beban 
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pajak tangguhan timbul akibat adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi 

dan laba fiskal. 

Beban pajak penghasilan dihitung dengan menggunakan aturan perpajakan 

atas hasil usaha perusahaan selama periode tahun yang bersangkutan. Aturan-

aturan perpajakan tersebut mengharuskan perusahaan untuk melakukan koreksi-

koreksi fiskal karena terdapat perbedaan konsep pendapatan, cara pengukuran 

pendapatan, konsep biaya, cara pengukuran biaya, dan alokasi antara Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) dan Peraturan Perpajakan. Aturan perpajakan tetap 

menggunakan data informasi akuntansi yang telah diatur oleh Standar Akuntansi  

Keuangan sebagai dasar untuk menentukan koreksi-koreksi tersebut berdasarkan 

aturan perpajakan yang berlaku. Selisih laba komersil dan laba fiskal dapat 

menginformasikan tentang diskresi manajemen dalam proses akrual. Selisih 

tersebut dinamakan koreksi fiskal yang disebut koreksi fiskal positif dan koreksi 

fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif akan menghasilkan kewajiban pajak 

tangguhan dan koreksi fiskal positif akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan 

(Djamaluddin, 2008:58) dalam Pindiharti (2011). Kewajiban pajak tangguhan 

(differed tax liabilities) adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk 

periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (Purba, 

2009:35), sedangkan aktiva pajak tangguhan adalah aktiva yang terjadi apabila 

perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak 

menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut undang-

undang pajak (Waluyo, 2014). Manajemen laba yang dilakukan adalah dengan 



5 
 

 
 

mengecil kan laba, karna apabila laba yang dihasilkan kecil maka beban pajak 

yang ditangguhkan perusahaan juga kecil. 

 Selanjutnya adalah menggunakan akrual. Akrual merupakan metode 

pencatatan akuntansi di mana suatu transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat 

kejadian. Menurut (Perwita dan Astuti, 2014) dasar akrual umumnya memberikan 

indikasi yang lebih baik dalam laporan keuangan karena transaksi dan peristiwa 

keuangan diakui pada saat kejadian dan dicatat dalam catatan akuntansi serta 

dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan, namun konsep 

akrual tersebut memiliki kelemahan  yaitu dapat dimanfaatkan untuk merekayasa 

angka-angka dalam laporan keuangan, sehingga dapat digunakan untuk megubah 

angka laba yang dihasilkan apabila standar akuntansi memungkinkan melalui 

praktik manajemen laba. Hubungan akrual dengan manajemen laba seperti yang 

dilakukan pihak manajemen dengan mengubah, memanipulasi angka pada laporan 

keuangan. 

Kemudian profitabilitas, profitabilitas menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama satu periode waktu tertentu. Pada 

umumnya nilai profitabilitas suatu perusahaan dapat digunakan sebagai indikator 

untuk mengukur kinerja perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas suatu 

perusahaan maka dalam menghasilkan laba juga meningkat. Keterkaitan antara 

profitabilitas dengan manajemen laba adalah ketika profitabilitas yang diperoleh 

perusahaan kecil pada periode waktu tertentu akan memicu perusahaan untuk 

melakukan  manajemen laba dengan cara meningkatkan laba dan pendapatan yang 

diperoleh sehingga akan memperlihatkan saham dan mempertahankan investor 
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yang ada. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi maka laba yang 

dihasilkan juga akan semakin tinggi, hal ini berhubungan dengan jumlah 

kompensasi atau bonus yang akan diterima  manajemen. Penelitian ini dilakukan 

pada profitabilitas dengan proksi return on asset (ROA), perusahaan yang 

memiliki ROA yang lebih tinggi cenderung melakukan manajemen laba karena 

manajemen mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba pada 

masa mendatang sehingga memudahkan manajemen dalam mengelola dan 

memanfaatkan asset yang dimilikinya. 

Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar untuk kas Negara. Karena 

pihak manajemen menginginkan beban pajak sekecil mungkin dan melakukan 

pembayaran pajak seminimal mungkin maka perusahaan melakukan perencanaan 

pajak (tax planning). Asumsi ini didukung dengan adanya penelitian yang telah 

dilakukan oleh Yana (2012) dan Lucy (2016) bahwa perencanaan pajak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Pohan (2013) menjelaskan bahwa 

perencanaan pajak (tax planning) merupakan proses mengorganisasikan usaha 

wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan 

memanfaaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh 

perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (loopholes) agar 

perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. Perencanaan pajak 

(tax planning)  juga 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 dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh 
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karena itu, perencanaan pajak (tax planning) merupakan tindakan yang legal 

karena diperbolehkan oleh pemerintah selama dalam koridor Undang-Undang 

perpajakan di Indonesia yang berlaku.  

Perencanaan pajak terkait dengan pelaporan laba perusahaan. Laba yang 

tinggi akan menyebabkan beban pajak perusahaan juga tinggi. Oleh karena itu 

manajemen perusahaan akan menggunakan berbagai teknik manajemen laba 

untuk mencapai target. Perencanaan pajak dan manajemen laba terkait satu sama 

lain, karena sama-sama bertujuan untuk mencapai target lama dengan merekayasa 

angka laba dalam laporan keuangan. Manajemen laba dilakukan dengan 

menurunkan laba karena tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk 

meminimalisir beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Berbagai 

tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menggelapkan pajak dilakukan 

dengan memanipulasi aktivitas operasi perusahaan (real earnings management). 

Faktor lain yang berhubungan dengan manajemen laba adalah ukuran 

perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan 

yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, dan 

rata-rata total aktiva. Perusahaan yang besar mendapat perhatian lebih dari pihak 

eksternal seperti investor, kreditor, maupun pemerintah. Oleh karena itu, 

perusahaan yang berukuran besar  lebih berhati-hati dalam melaporkan kondisi 

keuangannya, sedangkan perusahaan kecil cenderung melakukan manajemen laba 

dengan melaporkan laba yang lebih besar untuk menunjukkan kinerja keuangan 

yang memuaskan.  
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Komponen arus kas operasi juga berpengaruh dalam mendeteksi 

manajemen laba. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan 

indikator yang menentukan apakah dari operasinya, perusahaan mampu 

menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, membaya deviden 

dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pasar sumber pendanaan dari 

luar. 

Sedangkam tinjauan etika islam mengenai manajemen laba (earnings 

management), yaitu apakah manajemen laba sebuah tindakan yang baik atau 

buruk, wajar atau tidak wajar, dan diperbolehkan atau dilarang menurut nilai etika 

islam. Etika islam adalah sebuah pemikiran atau refleksi temtang moralitas yang 

membatasi kerangka acuannya kepada konsepsi kepada sebuah organisasi yang 

didasarkan oleh ajaran islam. Perspektif ini sangat penting karena etika bisnis 

dapat digunakan sebagai cara untuk menyelaraskan kepentingan strategis suatu 

bisnis perusahaan dengan tuntutan moralitas. Tetapi penyelarasan disini bukan 

berarti hanya mencari posisi saling menguntungkan antara kedua tuntutan 

tersebut, melainkan merekontruksi pemahaman tentang bisnis dan sekaligus 

mengimplementasikan bisnis sebagai media usaha atau perusahaan yang bersifat 

etis. Etis dalam pengertian sesuai dengan nilai-nilai bisnis pada satu sisi dan tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai kebathilan, keusakan, dan kedzaliman dalam 

bisnis pada sisi lainnya. 

Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman digunakan 

dalam penelitian ini, karena industri makanan dan minuman ini memiliki peranan 

penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena dijadikan prioritas 
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pemerintah dalam mendorong industri sebagai penggerak ekonomi nasional. Pada 

tahun 2015, pertumbuhan industri makanan dan minuman nasional mencapai 

8,16%. Angka tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan industri non migas sebesar 

5,21% (www.kemenperin.go.id, 26/05/15). 

Perbedaan penelitian ini penelitian sebelumnya yaitu dengan 

menggabungkan beban pajak tangguhan, akrual, profitabilitas, dan perencanaan 

pajak, ukuran perusahaan dan arus kas operasi untuk mendeteksi adanya praktek 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman 

yang terdaftar di BEI. 

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis termotivasi untuk meneliti dalam 

penelitian yang berjudul ’’Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Akrual, 

Profitabilitas, Perencanaan Pajak, Ukuran Perusahaan dan Arus Kas 

Operasi Terhadap Management Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sub 

Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2013-2017’’ 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba 

pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017? 

http://www.kemenperin.go.id/
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2. Apakah akrual berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan 

manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2013-2017? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017? 

4. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdatar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017? 

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017? 

6. Apakah arus kas operasi berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017? 

7. Apakah Beban pajak tangguhan, akrual, profitabilitas, perencanaan pajak, 

ukuran perusahaan, arus kas operasi berpengaruh terhadap manajemen 

laba pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indeonesia tahun 2013-2017? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen 

laba pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 

2. Untuk mengetahui pengaruh akrual terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 

3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 

4. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba 

pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 

5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba 

pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 

6. Untuk mengetahui pengaruh arus kas operasi terhadap manajemen laba 

pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 

7. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan, akrual, profitabiitas, 

dan perencanaan pajak, ukuran perusahaan, arus kas operasi terhadap 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 
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2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengubah dan menambah pengetahuan 

dan wawasan dalam bidang manajemen laba khususnya. 

2. Bagi investor 

Mengingat kemungkinan terjadinya praktik manajemen laba pada 

perusahaan maka penelitian ini diharapkan dapat mencapai acuan investor 

dalam mengambil keputusan. 

3. Bagi perusahaan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan dapat membuat 

laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga 

informasi yang diberikan perusahaan tidak menyesatkan dalam 

pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

4. Bagi Civitas Akademik 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual bagi 

pengembangan literature tentang manajemen laba sehingga dapat dijadikan 

bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Dalam memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang dibahas 

dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara singkat isi masing-masing 

bab dengan sistematika sebagai berikut: 
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BAB I    : PENDAHULUAN 

Bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, 

perumusan, tujuan, dan manfaat penelitian srta 

sitematika penulisan. 

BAB II    :  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini merupakan tinjauan pustaka yang 

memuat tentang landasan teori yang mendasari 

penelitian ini, yang berkaitan dengan masalah 

penelitian dan juga uraian tentang hipotesis-

hipotesis penelitian. 

BAB III   :            METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini akan membahas tentang desain 

penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber 

data operasional penelitian variable penelitian 

dan alat analisis. 

BAB IV    :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan 

pembahasan yang menguraikan segala pengujuan 

pada variabel independen dan dependen 

penelitian. 

BAB V   :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari 

penelitian untuk kepentingan yang terkait. 


