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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 

dimana manajer melakukan intervensi dalam penyusunan laporan keuangan yang 

bertujuan untuk merekayasa laporan keuangan tersebut dengan maksud untuk 

menguntungkan dirinya sendiri atau menguntungkan perusahaan. Hal ini 

dikarenakan bonus yang akan diperoleh oleh manajemen, dimana semakin tinggi 

laba yang diperoleh maka akan semakin tinggi pula bonus yang akan diberikan 

oleh perusahaan kepada pihak manajemen yang mengelola perusahaan secara 

langsung. 

Salah satu informasi yang terdapat pada laporan keuangan adalah laba 

perusahaan. Laba adalah selisih antara jumlah yang diterima dari pelanggan atas 

barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membeli 

sumber daya alam ataupun pengeluaran lainnya dalam menghasilkan barang atau 

jasa tersebut.Oleh sebab itu pihak manajemen perusahaan berusaha untuk 

memberikan sinyal positif kepada pasar tentang perusahaan yang dikelolanya dan 

menaikkan laba yang dilaporkan kepada para pemegang saham dan pengguna 

eksternal lainnya. 
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Tindakan manajemen memanipulasi informasi keuangan dengan 

melaporkan laba yang dinaikkan mengindikasikan 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 stakeholders mengenai kinerja 

ekonomi yang terjadi. Konsep mengenai manajemen laba dapat dijelaskan dengan 

menggunakan pendekatan teori keagenan (agency theory).Teori tersebut 

menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan 

antara pihak yang berkepentingan (principal) dengan manajemen sebagai pihak 

yang menjalankan kepentingan (agent).Konflik ini muncul pada saat setiap pihak 

berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan. 

Adanya fleksibilitas dalam standar akuntansi memungkinkan manajer 

dalam penggunaan akuntansi akrual. Dengan menggunakan fleksibilitas yang 

diperbolehkan oleh standar akuntansi, manajemen dapat melakukan tindakan 

manajemen laba dengan menggunakan disecretionary accrual (kebijakan akrual 

yang berada dibawah kebijakan manajemen) dimaksudkan untuk menjadikan 

laporan keuangan lebih informatif, yaitu laporan keuangan yang dapat 

mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Tetapi kenyataannya, discretionary 

accrual ini telah disalah gunakan oleh manajemen, sehingga dapat dimanfaatkan 

untuk menyusun laporan keuangan dalam rangka menaikkan atau menurunkan 

laba (Ilya, 2006:835). 

Menurut Philips, Pincus dan Rego (2003:56) ada tiga motivasi utama yang 

memepengaruhi perusahaan melakukan manajemen laba yaitu menghindari 
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penurunan laba, menghindari kerugian dan menghindari peramalan kegagalan 

yang dibuat analis. Oleh karena itu pendeteksian terhadap indikasi manajemen 

laba pada laporan keuangan menjadi perlu untuk dilakukan. 

Kasus kecurangan praktik manajemen laba telah banyak terjadi baik di 

Indonesia maupun di dunia Internasional. Contoh kasus praktek manajemen laba 

di dunia internasional yaitu perusahaan terkemuka di Amerika Enron dan 

Wordlcom sepanjang tahun 2002 bermula dari kecurangan merekayasa laporan 

keuangan yang menyesatkan dan membingungkan pada laporan laba-rugi 

perusahaan yang otomatis mempengaruhi harga saham yang mengakibatkan 

kepercayaan terhadap perusahaan menurun dan akhirnya bangkrut 

(www.unisosdem.org). 

Sedangkan contoh kasus praktek manajemen laba pada perusahaan di 

Indonesia yaitu kasus PT Katarina Utama juga melakukan pemalsuan Laporan 

Keuangan pada tahun 2009 dan PT.Kimia Farma Tbk merupakan produsen obat-

obatan milik pemerintah Indonesia salah satu perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. Praktik manajemen laba yang dilakukan oleh akuntan dalam 

kasus PT. Kimia Farma Tbk (PT KAEF) pada tahun 2002 dengan memanipulasi 

laporan keuangan dengan menaikkan laba hingga 31,7 Milyar, praktik manajemen 

laba tersebut diduga terkait dengan keinginan manajemen lama untuk terpilih 

kembali untuk mengelola perusahaan farmasi tersebut (Bapepam : 2002). 

Banyak faktor yang dapat digunakan untuk memprediksi manajemen laba 

salah satunya dengan menggunakan beban pajak tangguhan. Pajak tangguhan 

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

http://www.unisosdem.org/
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dengan beban pajak penghasilan periode yang akan datang. Walaupun pajak 

tangguhan telah diperbolehkan dalam akuntansi pajak penghasilan namun banyak 

masyarakat yang kurang memahami dan menjadi keraguan untuk disajikan 

kedalam laporan keuangan perusahaan di Indonesia. Banyak masyarakat yang 

mengartikan bahwa telah terdapat pajak yang ditangguhkan untuk dibayarkan 

kembali, namun kenyataannya pemahaman masyarakat tersebut bertolak belakang 

dengan konsep pajak tangguhan setelah diaplikasikan, yaitu pada saat dikenakan 

pajak tangguhan ternyata sama sekali tidak berkaitan dengan pembayaran pajak. 

Beban pajak penghasilan dihitung dengan menggunakan aturan perpajakan 

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

aturan perpajakan tersebut mengharuskan perusahaan-perusahaan melakukan 

koreksi fiscal (perbedaan permanen) karena terdapat perbedaan konsep 

pendapatan, konsep biaya, cara pengukuran biaya dan cara alokasi biaya antar 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan aturan perpajakan. Selisih laba komersil 

dan laba fiscal dapat dapat menginformasikan tentang keputusan yang akan 

diambil oleh manajemen dalam proses akrual. Selisih tersebut dinamakan koreksi 

fiscal yang disebut koreksi fiscal positif dan koreksi fiscal negatif. Koreksi fiscal 

negatif akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan dan koreksi fiscal positif 

akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan (Djamaluddin, 2008:58) dalam 

Pindiharti (2011). 

Kasus pajak yang dilakukan oleh Grup Bakrie, salah satunya adalah kasus 

PT. Kaltim Prima Coal (KPC) yang merupakan salah satu perusahaan tambang 

batu bara milik Grup Bakrie selain PT.Bumi Resources Tbk dan PT.Arutmin 

Indonesia yang diduga terkait tindak pidana pajak tahun 2007. Dimana KPC 
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setelah penyelidikan oleh Dirjen Pajak memiliki kurang bayar sebesar Rp 1,5 

triliun dan ditemukan adanya indikasi tindak pidana pajak berupa rekayasa 

penjualan yang dilakukan oleh KPC pada tahun 2007 untuk meminimalkan pajak 

(www.ortax.org). Hal ini yang dapat menimbulkan praktik manajemen laba yang 

berhubungan dengan pajak dalam merekayasa penjualan untuk meminimalkan 

pajak yang akan dibayar. 

Selain beban pajak tangguhan, faktor lain yang diduga dapat 

mempengaruhi manajemen laba adalah asset pajak tangguhan.  Menurut PSAK 

NO. 46, asset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada 

periode mendatang akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan 

dan sisa kompensasi kerugian. Asset pajak tangguhan timbul jika laba fiskal lebih 

besar dari pada laba komersial (koreksi positif). Asset pajak tangguhan diakui 

untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar 

kemungkinan  perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang. 

Suatu perusahaan bisa saja membayar  pajaknya lebih kecil pada waktu 

sekarang ini, namun sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di 

masa yang akan datang. Atau sebaliknya, suatu perusahaan dapat membayar pajak 

lebih besar sekarang ini, namun sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang 

lebih kecil di masa yang akan datang. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Dewi 

Pindiharti (2011) dengan judul pengaruh aktiva pajak tangguhan, beban pajak 

tangguhan dan akrual terhadap earnings management. Dari hasil penelitian 

tersebut terbukti bahwa aktiva pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap 

probabilitas suatu perusahaan yang menggunakan praktek manajemen laba. 

http://www.ortax.org/
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Selanjutnya faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi manajemen laba 

adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh 

laba di mana masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, 

total aktiva maupun modal sendiri (Lukman, 2009:59). Sedangkan Machfoedz 

(2006:32) mendefinisikan profitabilitas sebagai suatu indikator kinerja yang 

dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan. 

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 oleh manajemen. Menurut Ilya (2006: 

833) pada saat keuntungan dijadikan sebagai patokan dalam pemberian bonus, hal 

ini dapat menciptakan dorongan kepada manajer untuk mengatur data keuangan 

agar dapat memperoleh bonus seperti yang diinginkannya.. jadi semakin 

perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi maka manajemen semakin memilki 

peluang untuk melakukan manajemen laba melalui laporan keuangan perusahaan. 

Peneleitian ini dilakukan pada profitabilitas perusahaan dengan proksi 

return on assets (ROA), karena ROA mampu menggambarkan keuntungan bisnis 

dan mewakili efektifitas perusahaan yang mencerminkan kinerja manajemen 

dalam pemanfaatan total asset untuk menghasilkan laba yang diinginkan oleh 

perusahaan (Irawati, 2006: 58). 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 mngelola dan memanfaatkan aset yang 

dimilikinya.   
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Faktor lain yang diduga mempengaruhi manajemen laba adalah 

perencanaan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar untuk 

kas Negara kita untuk melakukan pembangunan Negara.Karena pihak manajemen 

menginginkan beban pajak sekecil mungkin dan melakukan pembayaran pajak 

seminimal mungkin maka perusahaan melakukan perencanaan pajak (tax 

planning). Muljono (2009:28) menjelaskan bahwa perencanaan pajak (tax 

planning) merupakan salah satu kegiatan perencanaan perusahaan berkaitan 

dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha untuk dapat melakukan 

kewajiban dan mendapatkan hak berkaitan dengan perpajakan, yang akan 

berdampak tidak merugikan bagi pengusaha. 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 di dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, 

perencanaan pajak (tax planning) merupakan tindakan yang legal karena 

diperbolehkan oleh pemerintah selama dalam koridor undang-undang perpajakan 

di Indonesia yang berlaku. 

Bagi perusahaan yang masuk bursa (go public) memiliki tarif sebesar 5% 

dari tarif normal dengan syarat lainnya. Dengan begitu, pada tahun pajak 2009 

tarif perusahaan yang masuk bursa (go public) sebesar 23% dan pada tahun pajak 

2010 sebesar 20%. Berubahnya tarif PPh Badan dapat mempengaruhi perilaku 

perusahaan dalam mengelola laporan keuangannya. Perubahan tarif PPh Badan 

menjadi tarif tunggal dan diturunkannya tarif PPh Badan menjadi 28% pada tahun 

2009 dan 25% mulai tahun 2010, dapat memberikan insentif kepada perusahaan 
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untuk melakukan manajemen laba dengan memperkecil laba kena pajak (taxable 

income), sehingga beban pajak perusahaan tersebut akan semakin kecil (Wijaya 

dan Martani, 2011). 

Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman digunakan 

dalam penelitian ini, karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang 

produknya sering dikonsumsi oleh orang banyak dan mampu bertahan dalam 

kondisi kebijakan model apapun, sehingga seburuk apapun kebijakan yang di buat 

hampir pasti produk perusahaan ini tetap dibeli dan diminati oleh konsumen. 

Apabila kegiatan produksi tersebut mengalami masalah beberapa waktu maka hal 

tersebut dianggap bad news bagi perusahaan karena proses produksinya 

memerlukan waktu yang relatif cepat. Untuk itu perusahaan harus memperkuat 

faktor internal agar tetap dapat berkembang dan bertahan, salah satu usaha untuk 

memperkuat faktor internalnya adalah dengan mengelola beban pajak tangguhan 

dengan baik. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui permasalahan 

mengenai manajemen laba dalam hubungannya dengan perpajakan perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tundjung (2015) tentang pengaruh beban pajak 

tangguhan terhadap manajemen laba dan menunjukkan bahwa beban pajak 

tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, discretionary 

accrual tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.Selain itu Aditama dan 

Purwaningsih (2012) juga meneliti tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap 

manajemen laba pada perusahaan non manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dan menemukan hubungan yang positif antara perencanaan pajak 

berguna dalam memprediksi manajemen laba. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan 

menggabungkan beban pajak tangguhan, asset pajak tangguhan, profitabilitas,  

dan perencanaan pajak untuk mendeteksi adanya praktek manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur di BEI.  

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang membahas manajemen laba untuk diteliti kembali karena manajemen 

perusahaan melakukan praktek manajemen laba terhadap pelaporan keuangan 

untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan, untuk itu 

peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Beban Pajak 

Tangguhan, Asset Pajak Tangguhan, Profitabilitas  dan Perencanaan pajak 

Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor 

Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2011-2015” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang 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 di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2011-2015 ? 

2. Apakah asset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011-2015 ? 
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3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011-2015 ?  

4. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011-2015 ? 

5. Apakah beban pajak tangguhan, asset pajak tangguhan, profitabilitas  dan 

perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan 

manufaktur sub sektor makanan danminuman di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2011-2015 ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pengaruh dari beban pajak tangguhan terhadap 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa efek Indonesia tahun 2011-2015. 

b. Untuk mengetahui pengaruh dari asset pajak tangguhan terhadap 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. 

c. Untuk mengetahui pengaruh dari profitabilitas terhadap manajemen laba 

pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.  



 

 

11 

d. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba 

pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. 

e. Untuk mengetahui pengaruh dari beban pajak tangguhan, asset pajak 

tangguhan, profitabilitas dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba 

pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan  dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

dalam bidang manajemen laba khususnya 

2. Bagi Investor 

Mengingat kemungkinan teradinya praktik manajemen laba pada suatu 

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. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

Dalam memperoleh gambaran secara umum bagian- bagian yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara singkat isi 

masing- masing bab dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, perumusan  

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 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 diuraikan 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, variabel 

penelitian dan alat analisis. 

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahsan yang 

menguraikan segala pengujian pada variabel independen dan 

dependen penelitian. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian untuk 

kepentingan pihak yang terkait. 


