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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Teori Agenci (Agency Theory) 

Teori keagenan atau agency theory merupakan gambaran hubungan antara 

pihak yang memiliki wewenang yakni investor yang juga biasa disebut dengan 

prrincipal dengan para manajer yang merupakan agent yang diberikan wewenang. 

Teori keagenan tersebut juga dapat dilihat sebagai suatu model kontraktual antar 

dua atau lebih pihak, yaitu dimana salah satu pihak disebut agent dan pihak lain 

disebut principal. 

Wolk et al (1999) dalam Astuti (2011:13) menyebutkan bahwa dalam teori 

keagenan perusahaan merupakan titik temu hubungan keagenan antara pemilik 

perusahaan (principal) dengan manajemen (agent), dengan masing-masing pihak 

yang terlibat dalam hubungan keagenan tersebut berusaha untuk memaksimalkan 

utilitas mereka. 

 Pada sisi lain, Surifah (1999) dalam Astuti (2011:14) menyebutkan bahwa 

teori keagenan terdapat dua macam kontrak. Kontrak tersebut biasa berbentuk: (1) 

kontrak kerja dan (2) kontrak pinjaman. Kontrak kerja dilakukan oleh pemilik 

perusahaan dengan manajer puncak perusahaan, sedangkan kontrak pinjaman 

dilakukan oleh manajer perusahaan dengan pemberi pinjaman (kreditor). Dalam 

kontrak kerja, pemilik perusahaan merupakan principal dan manajer puncak 

adalah seorang agent, sedangkan dalam kontrak pinjaman, pemberi pinjaman 

merupakan kreditur dan manajer perusahaan adalah pihak agent. 
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 Agen biasanya memilliki sebagian besar dari kekayaan mereka terkait 

dengan kekayaan perusahaan. Kekayaan ini terdiri baik dari kekayaan keuangan 

mereka maupun modal manusia mereka. Modal manusia adalah nilai manajer 

sebagaimana dipandang oleh pasar dan dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. 

Karena semakin menurunnya utilitas atas kekayaan dan besarnya jumlah modal 

yang bergantung pada perusahaan, agent diasumsikan akan bersifat dengan 

menghadapi resiko (risk averse). Sedangkan, principal termotivasi untuk 

menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat untuk 

memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomis dan psikologinya. 

 Teori keagenan menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi 

oleh adanya konflik kepentingan antara agent dan principal yang timbul ketika 

setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran 

yang dikehendakinya (Djamaluddin2008:56). Principal tidak memiliki informasi 

yang cukup mengenai kinerja agent, maka principal tidak pernah merasa pasti 

bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan. 

Dengan demikian, principal berada sebagai asimetri informasi karena agent lebih 

mengetahui kinerja dan aktivitas perusahaan dibandingkan principal. 

 Adanya perbedaan kepentingan dan informasi antara principal dan agent 

memacu agent untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi yang dihasilkan 

dapat lebih memaksimalkan kepentingannya. Cara yang dapat dilakukan agent 

untuk mempengaruhi angka-angka akuntansi dapat berupa rekayasa laba atau 

manajemen laba dalam laporan keuangan. 
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2.2 Pajak 

2.2.1 Pengertian Pajak 

 Pajak menurut pasal 1 UU No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dari 

tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang 

dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat 

pada pengertian pajak adalah sebagai berikut : 

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya 

yang sifatnya dapat dipaksakan. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

4. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. 

2.2.2 Fungsi Pajak 

 Fungsi pajak sebagai mana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada 

pengertian pajak dari berbagai defenisi, terlihat adanya empat fungsi pajak 

(Nurdin Hidayat, 2017) yaitu sebagai berikut: 

1. Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai budgetair merupakan fungsi utama pajak atau 

fungsi fiskal, yaitu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk 
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mengoptimalkan penerimaan Negara dari rakyatnya tanpa timbal balik 

secara langsung dari Negara kepada masyarakatnya, berdasarkan peratutan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Fungsi Mengatur (Regulator) 

Fungsi ini menitik beratkan kepada pengeluaran yang diperuntukkan pada 

kebijakan-kebijakan baik dibidang ekonomi maupun sosial yang dibuat 

pemerintah untuk kepentingan masyarakat. 

3. Pendistribusian Pendapat (Redistribusi) 

Fungsi ini menekankan pada tujuan untuk membuat masyarakat sejahtera. 

Fungsi ini dilakukan dengan membuat berbagai kegiatan yang dapat 

membuat masyarakat memiliki pengahasilan atas pekerjaannya. Secara 

ekonomi, pendistribusian pendapat dapat membuat  inflasi maupun 

defisiasi menjadi rendah maupun tinggi. 

4. Fungsi Stabilitas 

Fungsi ini lebih menitik beratkan pada upaya untuk membuat kestabilan 

suatu Negara. Kestabilan ini berkaitan dengan mengurangi keresahan yang 

dialami oleh masyarakat. Salah satu cara untuk kestabilan Negara yang 

dilakukan dengan pengalokasian pembiayaan kepada daerah melalui 

alokasi khusus daerah. 

2.2.3 Pengelompokan Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2011) pengelompokan pajak terdiri dari: 

1. Menurut Golongan 
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a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada 

oranglain. Contohnya: Pajak Penghasilan 

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada oranglain. Contohnya: Pajak 

Pertambahan Nilai 

2. Menurut Sifatnya 

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

subjeknya, dalam arti memperhatikan kesadaran diri wajib pajak. 

Contohnya: Pajak Penghasilan 

b. Pajak Objektif, yaitu pajak  yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikam keadaan diri wajib pajak. Contohnya: Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah 

3. Menurut lembaga pemungutannya 

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya: 

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah dan Bea Materai. 

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

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya: 

Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restauran, Pajak Hiburan 
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2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak 

 Menurut Waluyo (2014) system pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 

yaitu: 

1. Official Assestmen System, adalah sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-ciri Official Assestmen System adalah: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada 

fiskus. 

b. Wajib pajak bersifat pasif. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat keterangan ketetapan 

pajak oleh fiskus. 

2. Self Assestmen System, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak yang 

menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor sendiri 

besarnya pajak yang harus dibayar. 

3. With holding System, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut 

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

2.3 Manajemen Laba 

2.3.1 Pengertian Manajemen Laba  
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Manajemen laba adalah pilihan yang dilakukan manajer dalam 

menentukan kebijakan akuntansi, atau aksi nyata yang mempengaruhi laba 

sehingga mencapai sasaran dengan melaporkan laba tertentu. 

Scott (2015) membagi manajemen laba yang mungkin dilakukan oleh para 

manajer perusahaan kedalam empat jenis pola manajemen laba, yaitu: 

a. Taking a bath 

Manajemen mencoba mengalihkan expexted future cost ke masa kini, 

agar memiliki peluang yang lebih besar mendapatkan laba dimasa yang 

akan datang. Biasanya dilakukan jika perusahaan mengadakan 

restrukturisasi atau reorganisasi seperti pergantian CEO. 

b. Income minimization 

Manajemen mencoba memindahkan beban ke masa kini agar memiliki 

peluang yang lebih besar mendapatkan laba di masa mendatang. 

c. Income maximization 

Manajemen mencoba meningkatkan laba masa kini dengan 

memindahkan ke masa yang akan datang. Biasanya dilakukan oleh 

manajer dalam rangka memperoleh bonus tahunan. 

d. Income smoothing 

Tindakan dimana manajemen memperhalus fluktuasi laba dari periode 

ke periode dengan cara memindahkan laba periode yang memiliki laba 

tinggi ke periode yang memiliki laba rendah. 
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2.3.2 Motivasi Manajemen Laba 

  Sulistiawan (2011:31-37) mengatakan bahwa terdapat beberapa hal yang 

menjadi motivasi perusahaan melakukan manajemen laba, yaitu: 

a. Motivasi Bonus 

Dalam sebuah perjanjian bisnis, pemegang saham akan memberikan sejumlah 

insentif dan bonus sebagai feedback atau evaluasi atas kinerja manajer dalam 

menjalankan operasional perusahaan. Insentif ini diberikan dalam jumlah 

relatif tetap dan rutin. Sementara bonus yang relatif lebih besar nilainya 

hanya akan dibeerikan ketika kinerja manajer berada di area pencapaian 

bonus yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Kinerja manajemen salah 

satunya diukur dari pencapaian laba usaha. Pengukuran kinerja berdasarkan 

laba dan skema bonus tersebut memotivasi para manajer untuk memberikan 

performa terbaiknya sehingga tidak menutup peluang mereka melakukan 

tindakan manajemen laba agar dapat menampilkan kinerja yang baik demi 

mendapatkan bonus yang maksimal. 

b. Motivasi utang 

Selain melakukan kontrak bisnis dengan pemegang saham, untuk kepentingan 

ekspansi perusahaan, menajer seringkali melakukan beberapa kontrak bisnis 

dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah kreditor. Agar kreditor mampu 

menginvestasikan dana diperusahaannya. Selain itu, untuk memperoleh hasil 

maksimal yaitu pinjaman dengan jumlah yang besar manajer mengelola laba 

untuk menampilkan performa yang baik. 
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c. Motivasi pajak 

Tindakan manajemen laba tidak hanya terjadi pada perusahaan go public dan 

selalu untuk kepentingan harga saham, tetapi juga untuk kepentingan 

perpajakan. Kepentingan ini didominasi oleh perusahaan yang belum go 

public. Perusahaan yang belum go public cenderung melaporkan dan 

menginginkan untuk menyajikan laporan laba fiskal yang lebih rendah dari 

nilai yang sebenarnya. Kecenderungan ini memotivasi manajer untuk 

melakukan manajemen laba seolah-olah laba fiskal yang dilaporkan memang 

lebih rendah tanpa melanggar aturan dan kebijakan akuntansi perpajakan. 

d. Motivasi penjualan saham 

Motivasi ini banyak oleh perusahaan yang akan go public ataupun sudah go 

public. Perusahaan yang akan go public akan melakukan penawaran saham 

perdananya ke publik atau lebih dikenal dengan istilah Initial Public 

Offerings (IPO) untuk memperoleh tambahan modal usaha dari calon 

investor. Demikian juga dengan perusahaan yang sudah go public, untuk 

kelanjutan dan ekspansi usahanya, perusahaan akan menjual sahamnya ke 

publik baik melalui penawaran kedua, penawaran ketiga, dan seterusnya 

(seasoned equity offerings-SEO), melalui penjualan saham kepada pemilik 

lama (right issue), maupun melakukan akuisisi perusahaan lain. Proses 

penjualan saham perusahaan ke publik akan direspon positif oleh pasar ketika 

perusahaan penerbit saham dapat „„menjual‟‟ kinerja yang baik. Salah satu 

ukuran kinerja yang dilihat oleh calon investor adalah penyajian laba pada 

laporan keuangan perusahaan. Kondisi ini seringkali memotivasi manajer 
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untuk melakukan manajemen laba dengan berusaha menampilkan kinerja 

keuangan yang lebih baik dari biasanya. 

e. Motivasi penggantian direksi 

Manajemen laba biasanya terjadi pada sekitar periode pergantian direksi atau 

CEO, menjelang berakhirnya jabatan, direksi cenderung bertindak 

memaksimalkan laba agar performa kinerjanya tetap terlihat baik pada tahun 

terakhir ia menjabat. Perilaku ini ditunjukkam dengan terjadinya peningkatan 

laba yang cukup signifikan pada periode menjelang berakhirnya masa 

jabatan. Motivasi utama yang mendorong perilaku manajemen laba adalah 

untuk memperoleh bonus yang maksimal pada masa akhir masa jabatannya. 

f. Motivasi politisi 

Motivasi ini biasanya terjadi pada perusahaan besar yang bidang usahanya 

banyak menyentuh masyarakat luas. Perusahaan cenderung menjaga posisi 

keuangannya dalam keadaan tertentu sehingga prestasi atau kinerjanya tidak 

terlalu baik. Jadi, pada aspek politis ini manajer cenderung melakukan 

mengelola laba untuk menyajikan laba yang lebih rendah dari nilai yang 

sebenarnya, terutama selama periode kemakmuran tinggi. Hal ini dilakukan 

untuk mengurangi visibilitas perusahaan sehingga tidak menarik perhatian 

pemerintah dan publik yang dapat menyebabkan meningkatnya biaya politis 

perusahaan. 

Teknik manajemen laba menurut Dhamayanti (2008) adalah sebagai 

berikut: 

 



24 
 

a. Perubahan Metode Akuntansi  

Mengubah metode akuntansi yang berbeda dengan metode yang 

sebelumnya sehingga dapat menaikkan atau menurunkan angka laba. 

Misalnya: mengubah metode depresiasi garis lurus dan merubah metode 

penilaian persediaan dan metode LIFO ke metode FIFO atau sebaliknya. 

b. Menaikkan Kebijakan Perkiraan Akuntansi 

Manajemen mempengaruhi laporan keuangan dengan cara memainkan 

kebijakan perkiraan akuntansi. Misalnya: kebijakan mengenai perkiraan 

jumlah piutang tidak tertagih dan kebijakan mengenai perkiraan umur 

aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud. 

c. Menggeser Periode Biaya atau Pendapatan 

Menggeser periode biaya atau pendapatan sering juga disebut sebagai 

manipulasi keputusan operasional. Misalnya mempercepat atau menunda 

pengeluaran promosi sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat 

atau menunda pengiriman produk kepelanggan.  

2.4 Beban Pajak Tangguhan 

 Beban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba 

akuntansi (laba dalam laporan keuangan menurut SAK untuk kepentingan pihak 

ekternal) dengan laba fiskal (laba menurut aturan perpajakan Indonesia yang 

digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). 

Suandy (2008) mengungkapkan bahwa apabila pada masa mendatang akan 

terjadi pembayaran yang lebih besar, maka berdasarkan SAK harus diakui sebagai 

suatu kewajiban. Sebagai contoh apabila beban penyusutan asset tetap secara 
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komersial sebagai akibat adanya perbedaan metode penyusutan aktiva tetap, maka 

selisih tersebut akan mengakibatkan pengakuan beban pajak yang lebih besar 

secara komersial pada masa yang akan datang. Dengan demikian selisih tersebut 

akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan. 

Kewajiban pajak tangguhan ini terjadi apabila rekonsiliasi fiskal berupa 

koreksi negatif, dimana pendapatan menurut akuntansi komersial lebih besar 

daripada akuntansi secara fiskal dan pengeluaran menurut akuntansi komersial 

lebih kecil daripada akuntansi fiskal. 

Kewajiban pajak tangguhan harus diakui untuk setiap beda temporer kena 

pajak. Namun, tidak semua beda temporer dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal. 

Menurut Purba (2009) terdapat pengecualian sebagai berikut: 

a. Kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari beda temporer investasi pada 

perusahaan asosiasi, anak perusahaan, dan joint venture tidak diakui 

apabila induk perusahaan dan partner dapat mengendalikan waktu reversal 

beda temporer tersebut. 

b. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul 

dari pengakuan awal goodwill yang berasal dari penggabungan usaha. 

c. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul 

dari pengakuan aktiva dan kewajiban dalam suatu transaksi yang bukan 

merupakan transaksi enggabungan usaha. Transaksi penggabungan usaha 

tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba yang dikenakan 

pajak. 
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Beda waktu terjadi adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara 

akuntansi komersial dibandingkan secara fiskal. Selisih dari perbedaan pengakuan 

antara laba akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal yang akan menghasilkan 

koreksi berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif menghasilkan 

aktiva pajak tangguhan sedangkan koreksi negative akan menghasilkan beban 

pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan dapat diukur dengan rumus beban pajak 

tangguhan dibagi dengan total asset pada periode t-1. 

2.5 Akrual 

Akrual merupakan metode pencatatan Akuntansi dimana pencatatan 

dilakukan ketika transaksi terjadi. Dasar akrual umumnya 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 catatan akuntansi serta dilaporkan dalam 

laporan keuangan pada periode yang bersangkutan (IAI 2002). Namun konsep 

akrual tersebut memiliki kelemahan yaitu dapat dimanfaatkan untuk merekayasa  

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

angka laba  yang dihasilkan apabila standard akuntansi memungkinkan. 

2.6 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba di 

mana masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total 

aktiva maupun modal sendiri (Lukman, 2009:59). Tingkat profitabilitas yang 

tinggi menunjukkan bahwa kinerja perusahaan baik dan pengawasan berjalan 

dengan baik, sedangkan dengan tingkat profitabilitas yang rendah menunjukkan 
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bahwa kinerja perusahaan kurang baik, dan kinerja manajemen tampak buruk di 

mata principal (Indri, 2011:37). 

Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para 

investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya 

guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan 

menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu 

sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan 

badan usaha tersebut. 

2.6.1 Jenis-jenis Profitabilitas 

Dalam prakteknya, menurut Kasmir (2008:199) jenis-jenis profitabilitas 

yang dapat di gunakan adalah: 

1. Profit Margin On Sales 

Profit margin on sales atau rasio profit margin atau margin laba atas 

penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur 

margin laba atas penjualan. Cara mengukur rasio ini adalah dengan 

membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio 

ini dikenal dengan nama profit margin. Terdapat dua rumusan untuk 

mencapai profit margin, yaitu sebagai berikut: 

a. Margin laba kotor 

Margin laba kotor menunjukkan laba yang relative terhadap perusahaan, 

dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Rasio ini 

merupakan cara untuk penetapan harga pokok penjualan. 
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b. Margin laba bersih 

Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan 

membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan 

dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih penjualan 

perusahaan. 

2. Hasil pengembalian Asset (Return On Asset) 

Rasio ini adalah rasio keuntungan bersih sebelum pajak terhadap jumlah 

asset secara keseluruhan. Rasio ini merupakan suatu ukuran untuk menilai 

seberapa besar tingkat pengembalian (%) dari asset yang dimiliki. Apabila 

rasio ini tinggi berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh 

pihak manajemen. 

3. Hasil pengembalian Ekuitas (Return On Equity) 

Hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau rehabilitas modal 

sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan 

modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. 

Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan 

semakin kuat, demikian pula sebaliknya. 

4. Laba perlembar saham biasa (Earning share of common stock) 

Rasio laba perlembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan 

rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai 

keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen 

belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan 

rasio yang tinggi kesejahteraan pemegang saham meningkat. Penelitian ini 
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hanya pada ukuran profitabilitas perusahaan dengan proksi return on 

assets (ROA) karena ROA mampu merefleksikan keuntungan bisnis dan 

mewakili efektivitas perusahaan yang mencerminkan kinerja manajemen 

dalam pemanfaatan total asset untuk menghasilkan laba yang diinginkan 

oleh perusahaan. 

2.7 Perencanaan Pajak 

Secara garis besar pengertian perencanaan pajak (tax planning) menurut 

Mohammad Zain dalam bukunya Manajemen perpajakan (2005:43) 

menyebutkan bahwa “Perencanaan Pajak (tax planning)  adalah proses 

mengorganisasikan usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian 

rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, 

berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Perencanaan pajak 

merupakan langkah awal dalam melakukan manajemen pajak. Pada tahap ini 

dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat 

diseleksi jenis tindakan dan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pohan 

(2016) mendefenisikan perencanaan pajak sebagai 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. Tujuan 

perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah 

mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada, tetapi berbeda dengan 
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tujuan pembuat undang-undang, maka disini perencanaan pajak sama dengan tax 

avoidance karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk 

memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan unsur 

pengurangan laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham 

ataupun untuk diinvestasikan kembali. 

2.8 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, 

kapitalisasi pasarnya maka akan 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 akan semakin banyak perputaran uang dan semakin 

banyak kapitalisasi pasar maka akan semakin  besar pula perusahaan itu dikenal 

oleh masyarakat.  

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, 
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penerbitan obligasi dan hutang, sehingga dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pendanaan tersebut perusahaan akan lebih mampu meningkatkan kualitas 

implementasi corporate governance dalam menjalankan perusahaan. 

2.9 Arus Kas Operasi 

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang melaporkan penerimaan 

kas, pengeluaran kas dan perubahan kas bersih, hasil dari aktivitas operasi, 

investasi dan pendanaan suatu perusahaan selama satu periode akuntansi, dalam 

suatu format  yang mencatat keseimbangan saldo awal dan saldo akhir kas. 

Pengungkapan tentang pentingnya informasi arus kas dinyatakan dalam 

Pennyataan Standar Akuntansi Keuangan No.2 paragraf 1 (IAI,2009), yang 

menyatakan bahwa perusahaan harus menyusun laporan arus kas dan harus 

menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan (integral) 

dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. 

Tujuan laporan arus kas menurut PSAK No.2 adalah untuk memberikan 

informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan 

melalui laporan arus kas yang mengklasifikasi arus kas bedasarkan aktivitas dari 

operasi, investasi, maupun pendanaan selama suatu periode akuntansi. Informasi 

arus kas memungkin para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam asset 

bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas), dan 

kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka 

adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Informasi arus kas berguna 

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengahsilkan kas dan setara kas, 

dan memungkin para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan 



32 
 

membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (future cash flows) dari 

berbagai perusahaan.  

2.10 Manajemen Laba dalam Perspektif Islam 

Dalam Al-qur‟an surat An-nisa 29 telah menjelaskan manajemen laba 

yang terkait: 

                            

                          

 
Artinya: 29.  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling emakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di 

antara kamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

   

Dalam Al-qur‟an Allah SWT telah mengatur semua persoalan dihadapi 

manusia serta penyelesaian atas persoalan tersebut. Sebagaimana dijelaskan 

Allah dalam firman-Nya QS. Al-Baqarah: 282  
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah 

ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 

hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 

lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 

Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dariorang-orang lelaki (di 

antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki 

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 

jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah 

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; 

dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar 

sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi 

Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 

(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika 

mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, 

Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.dan 

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan 

saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), 

Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan 

bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu. 

 

Berdasarkan QS. Al-Baqarah diatas, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT 

telah mengatur tata cara bermu‟amalah yang baik serta menjaga sifat jujur agar 

tidak merugikan sesama manusia. Seperti dalam halnya melakukan transaksi jual 

beli dan utang piutang hendaklah dilakukan pencatatan yang sistematis dari 

setiap kejadian transaksi baik itu transaksi tunai maupun transaski yang 
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dilakukan secara kredit agar tidak terjadi kekeliruan yang berdampak pada 

laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. 

 Laporan keuangan perusahaan keuangan sangat dibutuhkan baik oleh 

pihak internal maupun eksternal, seberapa besar perusahaa mampu 

menghasilkan laba pada periode akuntansi itu semua tercermin dalam laporan 

keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Serta laporan keuangan juga bisa 

menilai kinerja manajemen buruk. Dengan kondisi tersebut peusahaan 

melakukan hal yang tidak semestinya yaitu dengan bersifat tidak jujur, 

manajemen mengubah data laporan keuangan dengan cara melakukan 

manajemen laba agar arus laba terlihat stabil. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa praktik manajemen 

laba merupakan tindakan yang tidak jujur dan bertentangan dengan QS.Al-

Baqarah ayat 282, disini Allah menyuruh hamba-Nya untuk bersifat jujur agar 

tidak terjadinya kekacauan dan kekeliruan. 

 Untuk mendapatkan laba yang bersih dari unsur riba islam menentukan 

prinsip dasar dalam mekanisme transaksinya. Prinsip saling ridho dalam 

bertransaksi merupakan proses yang terjadi ketika barang yang akan dijual jelas 

kepemilikannya, tidak termasuk barang yang diharamkan, serta jelas pula 

penetapan harganya. Prinsip kemudahan atau ta‟awun dalam bertransaksi 

menunjukkan laba yang diperoleh bukan semata-mata untuk kepentingan sang 

penjual (Self Oriented), akan tetapi juga diharapkan memberikan manfaat 

kepada sesama dan menutupi kebutuhan masyarakat. Wallahu‟alam. 
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2.11 Pandangan Islam tentang Pajak 

Dalam Al-qur‟an yang terdiri dari 30 juz. 114 surat. 74.499 kata atau 

325.345 suku kata tidak ditemukan satu pun kata “pajak”, berbeda halnya 

dengan kata zakat yang terdapat sebanyak 30 kali. Menurut Defiano, kata 

“pajak” berasal dari kata Ajeg (bahasa jawa) yang artinya pungutan tertentu 

pada waktu tertentu. (Soni Defiano, 2006). Kata pajak jelas bukan berasal dari 

bahasa Arab, karena huruf “p” tidak ada dalam konsonan Arab.Untuk menyebut 

“padang” misalnya orang Arab mengatakan “Badang”, “Liverpool” disebutnya 

“libirbuul”. Namun demikian dalam terjemahan Al-Qur‟an terdapat 1x kata 

“pajak”, yaitu pada QS.At-Taubah [9]:29 

                         

                               

     

 
Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) 

kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan 

oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar 

(agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, 

sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam 

Keadaan tunduk. 

Kata Jizyah pada ayat tersebut diterjemahkan dengan “pajak” (Lihat kitab 

Al-Qur‟an & terjemahannya oleh Departemen Agama RI terbitan PT Stamil 

Bandung). Walau demikian, tidak semua kitab Al-Qur‟an menerjemahkan kata 

Jizyah menjadi “pajak” melainkan tetap Jizyah saja, misalnya kitab Al-Qur‟an & 
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terjemahannya oleh departemen Agama RI cetakan Kerajaan Saudi Arabia atau 

cetakan CV. Diponegoro Semarang. 

Pajak (Dharibah) terdapat dalam islam yang merupakan salah satu 

pendapatan Negara berdasarkan Ijtihad Ulil Amri yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat (ahlil halli wal aqdi) dan persetujuan ulama. Pajak 

(Dharibah) adalah kewajiban lain atas harta, yang datang disaat kondisi darurat 

atau kekosongan Baitul Mal dinyatakan dengan keputusan Ulil Amri. Ia adalah 

kewajiban atas kaum Muslim untuk membiayai pengeluaran kaum Muslim yang 

harus dibiayai secara kolektif (ijtima’iyyah) seperti keamanan, pendidikan dan 

kesehatan, dimana tanpa pengeluaran itu akan terjadi bencana yang lebih besar. 

Masa berlakunya temporer, sewaktu-waktu dapat dihapuskan. Ia dipungut bukan 

atas dasar kepemilikan harta, melainkan karena adanya kewajiban (beban) lain 

atas kaum Muslim, yang harus diadakan disaat ada atau tidaknya harta di Baitul 

Mal, sementara sumber-sumber pendapatan yang asli seperti Ghanimah, Fay‟I, 

Kharaj dan sumber pendapatan Negara yang tidak ada. Objeknya pajak 

(Dharibah) adalah harta atau pengahsilan setelah terpenuhi kebutuhan pokok, 

seperti halnya Zakat. Agar tidak terjadidouble tax dengan Zakat, maka dalam 

perhitungannya, Zakat yang telah dikeluarkan dapat dijadikan sebaga pengurang 

Penghasilan Kena Pajak yang tertuang dalam laporan Surat Pemberitahuan 

Tahunan (SPT), PPh Orang Pribadiatau PPh Badan, sehingga akan dapat 

mengurangi Pajak terutang. Zakat saat ini memang baru dijadikan pengurang 

penghasilan kena pajak, menunggu sebuah ketentuan yang lebih baik dimasa 
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yang akan datang yaitu Zakat dijadikan sebagai pengurang pajak terutang 

(www.pajak.go.id) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pajak.go.id/
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2.12 Penelitian Terdahulu 

     Tabel II.1 

Penulis Judul Variable Dependen 

dan Variabel 

Independen 

Hasil 

Budi 

Setyawan 

Dan 

Harnovins

ah 

(2014) 

Pengaruh beban pajak 

tangguhan, 

profitabilitas, dan 

perencanaan pajak 

terhadap manajemen 

laba pada perusahaan 

manufaktur sub sektor 

Otomotif dan 

komponen yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

1. Manajemen laba 

(variable dependen) 

2. Beban pajak 

tangguhan (variable 

independen) 

3. Profitabilitas  

(variabel 

independen) 

4. Perencanaanpajak 

(variabel 

independen) 

Hasil menunjukkan 

bahwa beban pajak 

tangguhan 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba. 

Profitabilitas 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba. 

Perencanaanpajak 

berpengaruh  

terhadap 

manajemen laba. 

Rusman 

effendi 

(2014) 

Pengaruh beban pajak 

tangguhan, akrual, 

ukuran perusahaan dan 

arus kas operasional 

dalam mendeteksi 

manajemen laba pada 

perusahaan Real 

Estate dan Property 

yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

1. Manajemen laba 

(variabel dependen) 

2. Beban pajak 

tangguhan (variabel 

independen) 

3. Akrual  (variabel 

independen) 

4. Ukuran perusahaan 

(variable 

independen) 

5. Arus kas operasional 

(variable 

independen) 

Beban pajak 

tangguhan 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

manajemen laba. 

Akrual berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

manajemen laba. 

Ukuran 

perusahaaan 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

manajemen laba. 

Arus kas 

operasional 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

manajemen laba. 
Lucy 

Citra 

Fitriany 

(2016) 

Pengaruh Aset Pajak 

Tangguhan, Beban 

Pajak Tangguhan dan 

Perencanaan Pajak 

Terhadap Manajemen 

Laba. 

1. Manajemen Laba ( 

variabel dependen) 

2. Asset Pajak 

Tangguhan 

(Variabel 

independen) 

Aset pajak 

tangguhan dan 

perencanaan pajak 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba 
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3. Beban Pajak 

Tangguhan 

(Variabel 

Independen) 

4. Perencanaan Pajak 

(Variabel 

Independen) 

sedangkan beban 

pajak tangguhan 

tidak berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba. 

Ardi 

Hamzah 

(2014) 

Deteksi manajemen 

laba melalui Beban 

Pajak Tangguhan, 

Akrual, dan Arus Kas 

Operasi studi pada 

Peusahaan real estate 

dan property yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

1. Earning 

management 

(variable 

dependen) 

2. Beban Pajak 

Tangguhan 

(variable 

Independen) 

3. Akrual (variable 
independen) 

4. Arus Kas Operasi 

(variable 

independen) 

Hasil menunjukkan 

bahwa variable 

beban pajak 

tangguhan memiliki 

pengaruh terhadap 

manajemen laba, 

akrual dan arus kas 

operasi tidak 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba. 

Ratna 

Puji 

Ekastutik 

danTitik 

Mildawati 

(2016) 

Pengaruh Perencanaan 

Pajak dan Beban Pajak 

Tangguhan terhadap 

manajemen laba. 
 

1. Manajemen Laba 

(variable Dependen) 

2. Perencanaan Pajak 

(variable 

Independen) 

3. Beban Pajak 

Tangguhan (variable 

Independen) 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa perencanaan 

paja berpengaruh 

positif berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba. 

Beban pajak 

tangguhanberpenga

ruh positif terhadap 

manajemen laba. 

Tiara 

Timuriana 

dan 

Rezwan 

Riski 

Muhamad 

(2015) 

Pengaruh Aset pajak 

Tangguhan dan Beban 

Pajak Tangguhan 

Terhadap Manajemen 

Laba. 

1. Manajemen Laba 

(variable Dependen) 

2. Asset pajak 

Tangguhan (variable 

Independen) 

3. Beban pajak 

tangguhan (variable 

independen) 

Asset pajak 

tangguhan dan 

beban pajak 

tangguhan secara 

bersama-sama 

memiliki pengaruh 

terhadap 

manajemen laba 
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2.13 Kerangka Pemikiran 

Untuk lebih menjelaskan hubungan antar variabel Independen dan variabel 

Dependen yang dgunakan dalam penelitian ini, beriut digambarkan model 

penelitiannya. 

Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran 

Variabel X       Variabel Y 

 

    H1 

H2    

H3    

 

H4      H5 

 

                                                H5 

H6              H6 

                                                                                    H7 

 

    : PARSIAL 

    : SIMULTAN 

 

 

 

Beban Pajak 

Tangguhan 

Akrual 

Profitabilitas 

Perencanaan Pajak 
Manajemen 

Laba 
Ukuran Perusahaan 

Arus Kas Operasi 
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2.14 Pengembangan Hipotesis 

2.14.1 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba 

      Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan perpajakan 

disebabkan karena dalam penyusutan laporan keuangan, standard akuntansi 

lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip 

dan estimasi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan menurut peraturan 

perpajakan. Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal memiliki 

hubungan positif dengan insentif laporan keuangan seperti financial Distress, 

dan pemberian bonus dengan ad anya hal tersebut maka dimungkinkan 

manajer dapat melakukan rekayasa laba dengan memperbesar atau 

memperkecil jumlah beban pajak tangguhan yang diakui dengan laporan laba 

rugi.  

     Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tundjung (2015) 

menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba. 

H1: Beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba 

2.14.2 Pengaruh Akrual Terhadap Manajemen Laba 

   Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomis (IAI, 2007). Agar laporan mencapai 

tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasr akrual digunakan oleh para 

manajer dengan memanipulasi laba sedemikian rupa untuk mempengaruhi 
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keputusan stakeholder. 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 yang bersangkutan. Namun 

konsep akrual tersebut memiliki kelemahan yaitu dapat dimanfaatkan untuk 

merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan, sehingga dapat 

digunakan untuk mengubah angka laba yang dihasilkan apabila standar 

akuntansi memungkinkan melalui praktik manajemen laba. 

   Zulaika Suranggane (2007) menyimpulkan bahwa akrual signifikan 

dalam mendeteksi manajemen laba dan Yulianti (2005) juga menyimpulkan 

bahwa akrul memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perusahaan 

melakukan manajemen laba. 

   Mengacu pada pernyataan tersebut, maka diekspektasikan adanya 

peranan akrual yang dapat digunakan sebagai indikator adanya manajemen 

laba. Untuk itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Akrual berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba  

2.14.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba 

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja manajemen dalam 

mengelola kekayaan perusahaan. Profitabilitas menunjukkan kemampuan 

manajemen dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang 

digunakan dalam kegiatan operasi. Perusahaan yang memperoleh laba yang 

besar akan tetap mempertahankan labanya karena untuk memberikan 

dampak kepercayaan terhadap investor agar mau berinvestasi pada 
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perusahaan yang dikelolanya. Guna dan Herawaty (2010) menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dajukan sebagai berikut: 

H3: Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba 

2.14.4 Pengaruh Perencanaann Pajak Terhadap Manajemen Laba 

   Perencanaan pajak merupakan suatu proses mengorganisasikan 

usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajak nya baik pajak 

penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal selama hal 

tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang (Pohan, 2016). Oleh 

karena itu tentunya untuk mendukung asumsi diatas diperlukannya sumber 

data yang berhubungan dengan laporan keuangan sehingga dapat mengatur 

cash flow perusahaan seefektif mungkin dengan tetap memperhatikan 

ketentuan perpajakan. 

   Penelitian yang dilakukan Ulfa (2013) menunjukan bahwa 

perencanaan pajak memiliki pengaruh positif, semakin tinggi perencanaan 

pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan manajemen laba. 

Dari uraian tersebut maka hipotesis yang dapat diajukan selanjutnya 

sebagai penelitian ini adalah: 

H4: Perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2.14.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba 

   Perusahaan yang lebih besar umumnya akan lebih banyak 

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

pemerintah. Oleh sebab itu perusahaan akan menghindari fluktuasi laba 
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yang terlalu drastis. Sebab kenaikan laba yang drastis akan menyebabkan 

pertambahan kewajiban seperti pajak. Perusahaan akan cenderung berusaha 

untuk melaporkan peroleh laba yang stabil setiap tahunnya. Rusman Efendi 

(2014) melakukan penelitian dengan hasil ukuran perusahaan mempunyai 

pengaruh positif terhadap manajemen laba. Berdasarkan penjelasan diatas, 

maka hipotesis yang diajukan adalah: 

H5 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba 

2.14.6 Pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Manajeman Laba 

  Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 tentang 

laporan arus kas yaitu perusahaan menyajikan aliran kas dari aktivitas 

operasi, investasi, dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan 

bisnis perusahaan tersebut untuk menghindari pelaporan penurunan laba dan 

menghindari malaporkan kerugian.  

Dari uraian diatas, dapat diekspektasikan hipotesis sebagai berikut: 

H6 : Arus Kas Operasi berpengaruh terhadap manajemen Laba 

2.14.7 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Akrual, Profitabilitas, 

Perencanaan Pajak, Ukuran perusahaan, Arus kas operasi 

Terhadap Manajemen Laba 

Selain meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba 

diatas secara parsial penelitian ini juga mencoba untuk mengetahui 

pengaruh faktor-faktor diatas secara simultan yaitu bahwa pengaruh beban 

pajak tangguhan, akrual, profitabilitas, perencanaan pajak, ukuran 
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perusahaan, arus kas operasi terhadap manajemen laba. Untuk itu ditarik 

hipotesis sebagai berikut: 

H7: Beban Pajak Tangguhan, Akrual, Profitabilitas, Perencanaan 

Pajak, Ukuran perusahaan, Arus kas operasi berpengaruh terhadap 

Manajemen Laba  


