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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Agensi ( Agency Theory) 

Menurut Anthony dan Govindarajan (1995) dalam Suranggane (2007 : 80) 

teori keagenan (teory agency) adalah economic rational man  dan kontrak antara 

principal dan agen dibuat berdasarkan angka akuntansi sehingga menimbulkan 

konflik kepentingan antara principal dan agen. Teori agensi mengeksplorasi 

bagaimana kontrak dan insentif dapat ditulis untuk memotivasi individu-individu 

untuk mencapai keselarasan tujuan.Teori ini berusaha menggambarkan factor-

faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan untuk merancang kontrak insentif. 

Principal mendelegasikan tanggung jawabnya termasuk pendelegasian otoritas 

pengambilan keputusan kepada agen (manajemen) untuk melakukan tugas tertentu 

yang sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama. 

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk 

kepentingan mereka sendiri. Agen diasumsikan akan menerima kepuasan tidak 

hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan yang terlibat dari 

hubungan suatu agensi, seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang 

menarik, keanggotaan klub dan jam kerja yang fleksibel. Principal (pemegang 

saham), dipihak lain diasumsikan hanya tertarik pada pengambilan keuangan yang 

diperoleh dari investasi mereka di suatu perusahaan. 

Agen biasanya memiliki 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 
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sebagaimana dipandang oleh pasar dan di pengaruhi oleh kinerja perusahaan. 

Karena semakin menurunnya utilitas atas kekayaan dan besarnya jumlah modal 

agen yang bergantung pada perusahaan, agen diasumsikan akan bersifat enggan 

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

menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat sedangkan 

agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomis dan 

psikologisnya. 

Teori keagenan menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi 

oleh adanya konflik kepentingan antara agen dan principal yang timbul ketika 

setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran 

yang dikehendakinya (Djamaluddin, 2008:56). Principal tidak memiliki informasi 

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

bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada hasil actual perusahaan. 

Dengan demikian, principal berada sebagai asimetri informasi karena agen lebih 

mengetahui kinerja dan aktivitas perusahaan dibandingkan principal. 

Adanya perbedaan kepentingan dan informasi antara principal dan agen 

memacu agen untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi yang dihasilkan 

dapat lebih memaksimalkan kepentingannya.Cara yang dapat dilakukan agen 

untuk mempengaruhi angka-angka akuntansi dapat berupa rekayasa laba atau 

manajemen laba dalam laporan keuangan. 

 

2.2 Manajemen Laba 

2.2.1 Pengertian Manajemen Laba 

Menurut Sitorus (2006:122), manajemen laba merupakan tindakan 

manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu untuk 
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mempengaruhi laba yang akan terjadi menjadi seperti yang mereka inginkan 

melalui pengelolaan factor internal yang dimiliki atau digunakan perusahaan. 

Sugiri (1998) Widyaningdyah (2001) membagi definisi earnings management 

menjadi dua, yaitu : 

a. Definsi sempit 

Earnings management dalam hal ini hanya berkaitan dengan 

pemilihan metode akuntansi.Earnings management dalam arti sempit 

didefinisikan sebagai perilaku manajer untuk “bermain” dengan komponen 

discretionary accrual dalam menentukan besarnya pendapatan. 

b. Definisi luas 

Earnings management merupakan tindakan manajer untuk 

meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit 

dimana manjer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan 

(penurunan) profiStabilitas ekonomi jangka panjang unit tersebut. 

Informasi laba menjadi bagian dari laporan keuangan yang dianggap 

paling penting, karena informasi tersebut secara umum dipandang sebagai 

representasi kinerja manajemen pada periode tertentu. Menurut Ahmed dan 

Belkaoui (2000:78), informasi laba penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan alasan yaitu : 

1. Laba menjadi dasar bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan 

deviden. 

2. Laba merupakan dasar dalam memperhitungkan kewajiban perpajakan 

perusahaan. 
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3. Laba dipandang sebagai petunjuk dalam menentukan arah investasi dan 

pembuat keputusan ekonomi. 

4. Laba diyakini sebagai sarana prediksi yang membantu dalam memprediksi 

laba dan kejadian ekonomi di masa yang akan datang.  

5. Laba dijadikan pedoman dalam mengukur kinerja manajemen. 

Pola earnings management yang biasa dilakukan menurut Scott 

(2006:221), melakukan praktek manajemen laba dibagi menjadi empat jenis yaitu: 

1) Taking a bath 

Manajemen mencoba mengalihkan expected future cost ke masa 

kini, agar memiliki peluang yang lebih besar mendapatkan laba di masa 

yang akandatang. Biasanya dilakukan jika perusahaan mengadakan 

restrukturisasi atau reorganisasi seperti pergantian CEO. 

2) Income Minimization 

Manajemen mencoba memindahkan beban ke masa kini agar 

memiliki peluang yang lebih besar mendapatkan laba di masa mendatang. 

3) Income Maximization 

Manajemen mencoba meningkatkan laba masa kini dengan 

memindahkan beban ke masa mendatang.Biasanya dilakukan manajer 

dalam rangka memperoleh bonus tahunan. 

4) Income Smoothing 

Tindakan dimana manajemen memperhalus fluktuasi laba dari 

periode ke periode dengan cara memindahkan laba dari periode yang 

memiliki laba tinggi ke periode yang memiliki laba rendah. 
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2.2.2  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba 

Menurut Scott (2006:226), terdapat berbagai motivasi perusahaan 

melakukan manajemen laba, yaitu : 

a) Other Contractual Motivations 

Secara umum untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kontraktual, 

termasuk perjanjian hutang (debts covenants) 

b) Bonus Scheme (Rencana Bonus) 

Para manajer yang bekerja pada perusahaan yang menerapkan rencana 

bonus akan berusaha mengatur laba yang dilaporkannya dengan tujuan 

dapat memaksimalkan jumlah bonus yang akan diterimanya. 

c) Political Motivations 

Untuk mengurangi biaya politis dan pengawasan dari pemerintah, untuk 

memperoleh kemudahan dan fasilitas pemerintah seperti subsidi dan 

perlindungan dari pesaing luar negeri, untuk meminimalkan tuntutan 

serikat buruh, yang dilakukan dengan cara menurunkan laba. 

d) Taxations Motivations 

Manajemen laba dilakukan dengan tujuan untuk penghematan pajak, yaitu 

dengan cara memperkecil perolehan laba sehingga mengakibatkan apa 

yang dibayarkan kepada pemerintah juga lebih kecil dari yang seharusnya. 

e) Changes Of Chief Executive Officer 

CEO yang mendekati akhir jabatannya, cenderung melakukan income 

maximation untuk meningkatkan bonus mereka. 
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f) Initial Public Offerings (IPO) 

Perusahaan yang akan melakukan penawaran saham perdana (IPO), 

cenderung melakukan income increasing untuk menarik calon investor. 

Teknik merekayasa laba menurut Damayanti (2008:92) adalah sebagai  

berikut : 

a. Perubahan metode akuntansi 

Mengubah metode akuntansi yang berbeda dengan metode yang 

sebelumnya sehingga dapat menaikkan atau menurunkan angka laba. 

Misalnya : mengubah metode depresiasi aktiva tetap dan metode jumlah 

angka tahun ke metode depresiasi garis lurus, dan merubah metode 

penilaian persediaan dan metode LIFO ke metode FIFO atau sebaliknya. 

b. Memainkan 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 debagai 

manipulasi keputusan operasional. Misalnya mempercepat atau menunda 

pengeluaran promosi sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat 

atau menunda pengiriman produk kepelanggan. 
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2.2.3 Discretionary Accrual 

Menurut Sulistyanto (2008:251), pengertian akrual diskresioner atau 

kebijakan akuntansi akrual adalah suatu cara yang digunakan untuk mengurangi 

pelaporan laba yang sulit di deteksi melalui manipulasi kebijakan akuntansi yang 

berkaitan dengan akrual, misalnya dengan menaikan laba amortisasi dan 

depresiasi, mencatat persediaan yang sudah usang. Akrual adalah semua kejadian 

yang bersifat operasional pada suatu tahun yang berpengaruh terhadap arus kas. 

Perubahan piutang dan hutang merupakan akrual, juga persediaan. Akuntan 

memperhitungkan akrual untuk perbandingan biaya dengan pendapatan, melalui 

perlakuan transaksi yang berkaitan dengan laba bersih, akuntan dapat mengatur 

laba bersih sesuai dengan yang diharapkan. 

Menurut Perry dan William (2001:65), total akrual terdiri dari komponen 

discretionary accruals dan nondiscretionary accruals. Discretionary accruals 

adalah komponen akrual yang berada dalam kebijakan manajemen. Artinya 

manajer memberikan intervensinya dalam proses pelaporan keuangan. 

Sedangakan nondiscretionary accruals adalah komponen akrual diluar kebijakan 

manajemen. 

Sulistyanto (2008:68), nilai discretionary accruals dapat bernilai nol, 

positif, atau negatif. Nilai nol menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan 

pola perataan laba, nilai positif menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan 

pola penaikan laba dan nilai negatif menunjukkan manajemen laba dengan pola 

penurunan laba.  

Penelitian tentang manajemen laba hampir seluruhnya menggunakan 

pendekatan akrual sehingga tidak heran jika sebagian dari peneliti menggunakan 
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istilah yang menyebut earning managemen sebagai accrual management. Salah 

satu kelebihan dari pendekatan total akrual adalah pendekatan ini berpotensi untuk 

dapat mengungkapkan cara-cara untuk menurunkan atau menaikkan karena cara-

cara tersebut kurang mendapatkan perhatian untuk diketahui oleh pihak luar. 

 

2.3  Asset Pajak Tangguhan 

Asset adalah semua kekayaan yang dimiliki perusahaan dan memberikan 

manfaat ekonomis di masa yang akan  datang (Waluyo, 2014). Asset dalam 

kegiatan perusahaan untuk keperluan analisis dirinci menjadi beberapa kategori, 

diantaranya : 

1) Asset lancar, merupakan sumber-sumber ekonomi yang dapat dicairkan 

menjadi kas, dijual habis atau habis dipakai dalam rentan waktu 12 (dua 

belas) bulan (Mursyidi, 2009). 

2) Asset tetap berwujud merupakan asset berwujud yang diperoleh dalam 

bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan 

dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka 

kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masamanfaat lebih dari satu 

tahun (Waluyo, 2014). 

3) Asset tak berwujud adalah asset tidak lancar dan tidak berbentuk yang 

memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya dan dalam 

laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aset yang 

lain (Waluyo, 2014). 

4) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk 

dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan (Mursyidi, 2009).  
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5) Asset lain-lain adalah aset yang dari berbagai hal tidak dapat digolongkan 

ke dalam kategori asset lancar, investasi dan asset tetap.  

  Sedangkan asset pajak tangguhan adalah asset yang terjadi apabila 

perbedaan waktu (temporer) menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban 

pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibandingkan beban pajak menurut 

Undang-undang pajak. Besarnya asset pajak tangguhan dicatat apabila 

dimungkinkan adanya realisasi manfaat pajak di massa yang akan datang. Oleh 

karena itu, dibutuhkan kemampuan judgement untuk menaksir seberapa mungkin 

asset pajak tangguhan tersebut direalisasikan. 

PSAK yang khusus mengatur tentang akuntansi pajak tangguhan adalah 

PSAK No. 46 tahun 2010. Menurut PSAK No. 46 tahun 2010, asset pajak 

tangguhan (deffered tax assets) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan 

(recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer 

yang boleh dikurangkan dan adanya sisa kompensasi kerugian. Perbedaan 

temporer (temporary differences) adalah perbedaan antara jumlah tercatat asset 

atau kewajiban dengan Dasar Pengenaan Pajak. 

Menurut  PSAK No. 46, saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui 

sebagai asset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba fiskal pada masa yang 

akan datang memadai untuk dikompensasi. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia 

(IAI), nilai tercatat asset pajak tangguhan harus ditinjau kembali pada tanggal 

neraca. Perusahaan harus menurunkan nilai tercatat apa bila laba fiskal tidak 

mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua asset pajak 

tangguhan. Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali apabila besar 

kemungkinan laba fiskal memadai. 
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2.4 Profitabilitas 

2.4.1 Definisi 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 

bahwa kinerja perusahaan kurang baik, dan kinerja manajemen tampak buruk di 

mata prinsipal (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. 

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi 

suatu perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. 

Alat analisisyang dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Rasio profitabilitas 

mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh 

dari penjualan dan investasi. 

Secara umum profitabilitas merupakan pengukuran dari keseluruhan 

produktivitas dan kinerja perusahaan yang pada akhirnya akan menunjukkan 
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efisiensi dan produktivitas perusahaan tersebut. Sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai, terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-

masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai dan mengukur posisi 

keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode. 

 

2.4.2 Jenis – Jenis Profitabilitas 

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

yang dapat digunakan 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 pengukuran 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  

I. Untuk margin laba kotor dengan rumus : 

 Penjualan bersih – Harga Pokok Penjualan 

Profit Margin  =  --------------------------------------------------- 

(profit margin on sales)        Sales 

 

Margin laba kotor menunjukkan laba yang relatif terhadap 

perusahaan, dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok 

penjualan. Rasio ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok 

penjualan. 
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II. Untuk margin laba bersih dengan rumus : 

Earning After Interest and Tax (EAIT) 

  Net Profit Margin =   ------------------------------------------- 

  (profit margin on sales)   Sales 

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 Assets (Return on Assets) 

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. 

Syamsudin (2004) menyatakan bahwa Return on Assets (ROA) 

merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di 

dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang 

tersedia di dalam perusahaan, semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik 

keadaan suatu perusahaan. 

Ukuran yang sering digunakan untuk menghitung Return on Assets 

(ROA) adalah : 

   Laba Sebelum Pajak 

 ROA =    ------------------------------------ X 100% 

   Total assets  

 

3) Hasil Pengembalian Ekuitas (Return on Equity/ ROE) 

Hasil pengembalian ekuitas atau  return on equity atau rehabilitas 

modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak 
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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. 

Rumus untuk mencari Return on Equity (ROE) dapat digunakan 

sebagai berikut : 

    Earning After Interest and Tax 

Return on Equity (ROE) =  -------------------------------------- 

      Equity  

4) Laba Per Lembar Saham Biasa (Earning per Share of Common Stock) 

Rasio laba per lembar 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. 

Keuntungan bagi pemegang saham adalah jumlah keuntungan 

setelah dipotong pajak. Keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham 

biasa adalah jumlah keuntungan dikurangi pajak, dividen,dan dikurangi 

hak-hak lain untuk pemegang saham prioritas. 

Rumus untuk mencari laba per lembar saham biasa adalah sebagai 

berikut : 

     Laba Saham Biasa 

Laba Per Lembar Saham =  ----------------------------------- 

     Saham Biasa Yang Beredars 
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Penelitian ini hanya pada ukuran profitabilitas perusahaan dengan proksi 

return on assets (ROA) karena ROA mampu merefleksikan keuntungan bisnis dan 

mewakili efektifitas perusahaan yang mencerminkan kinerja manajemen dalam 

pemanfaatan total aset untuk menghasilkan laba yang diinginkan oleh perusahaan. 

 

2.5 Perencanaan Pajak 

2.5.1 Pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning) 

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 mengorganisasi 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. Suandy (2008) mendefinisikan 

perencanaan pajak sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau 

sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun 

beban pajak lainnya berada di posisi seminimal mungkin. Pada umumnya 

perencanaan pajak (tax planning) berfungsi untuk meminimumkan kewajiban 

pajak. Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat 

ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada, tetapi 

berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka disini perencanaan pajak 
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sama dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha 

untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan unsure 

pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham 

ataupun untuk diinvestasikan kembali. 

 

2.5.2 Strategi dalam Perencanaan Pajak 

Strategi Umum dalam Perencanaan Pajak : 

1. Penghematan Pajak (Tax saving) 

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui 

pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. 

Menurut Djoko Muljono dalam bukunya Tax Planning (2009:105) 

menyebutkan bahwa terdapat berbagai biaya yang dapat disiasati 

berkenaan dengan efisiensi pembayaran pajak antara lain adalah sebagai 

berikut: 

a. Penghematan biaya pada leasing 

b. Pemilihan metode penyusutan 

c. Pemilihan metode persediaan 

d. Pemanfaatan biaya bunga 

e. Pengaturan biaya natura dan kenikmatan 

f. Pengaturan gaji anggota persekutuan 

g. Pengaturan premi asuransi karyawan 

h. Pemilihan metode pengakuan selisih kurs 

i. Pengaturan pembayaran tunjangan 
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2. Penghindaran Pajak (Tax avoidance) 

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak yang 

dilakukan secara legal dengan mengecilkan objek pajak yang menjadi 

dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku (Abdul Halim, 2014:8).Misalnya, 

perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan 

karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura 

bukan merupakan objek pajak PPh Pasal21.Dengan demikian, terjadi 

penghematan pajak antara 5%-35%. 

3. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan 

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat 

menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa: 

a. Sanksi administrasi: denda, bunga, atau kenaikan; 

b. Sanksi pidana: pidana atau kurungan. 

4. Menunda pembayaran kewajiban pajak 

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan 

yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. 

Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak 

keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk 

penjualan kredit.Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur 

pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang. 

5. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan 

Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai 

pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar 
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dimuka. Misalnya, PPh Pasal22 atas pembelian solar dan/atau impor dan 

Fiskal Luar Negeri atas perjalanan dinas pegawai. 

 

2.5.3 Aspek-aspek Perencanaan Pajak 

Aspek-aspek dalam Tax Planning: 

1. Aspek Formal dan Administratif 

a. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

(NPPKP); 

b. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan; 

c. Memotong dan/atau memungut pajak; 

d. Membayar pajak; 

e. Menyampaikan Surat Pemberitahuan. 

2. Aspek Material 

Basis penghitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka 

optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan 

pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek 

pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. 

Perencanaan pajak dapat diukur dengan menggunakan rumus tax 

retention rate (tingkat retensi pajak), yaitu dimana menganalisis suatu 

ukuran dari efektifitas manajemen pajak pada laporan keuangan pada 

tahun berjalan (Aditama dan Purwaningsih, 2012) . 

TRR  = 
             

              (    )    
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Keterangan : 

TRR = Tax Retention Rate (tingkat retensi pajak) perusahaan i 

pada tahun t 

Net Income  = laba bersih perusahaan i pada tahun t 

Pretax Income  = laba sebelum pajak perusahaan i pada tahun t (EBITit)  

 

2.6 Beban Pajak Tangguhan 

Beban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba 

akuntansi (laba dalam laporan keuangan menurut SAK untuk kepentingan pihak 

eksternal) dengan laba fiscal (laba menurut aturan perpajakan Indonesia yang 

digunakan sebagai dasar penghitungan 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 yang diakui 

secara fiscal lebih besar daripada beban penyusutan asset tetap secara 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 fiscal berupa koreksi negative, dimana pendapatan menurut 

akuntansi komresial lebih besar daripada akuntansi fiscal dan pengeluaran 

menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada akuntansi fiscal (Agus dan 

Trisnawati, 2007). 

Akuntansi pajak tangguhan di Indonesia, akuntansi Pajak Penghasilan 

diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46 paragraf 07 

dimana aktiva pajak tangguhan didefinisikan sebagai jumlah pajak penghasilan 

terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat : 
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1) Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, yaitu perbedaan temporer 

yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam 

penghitungan laba fiscal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva 

dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi, dan 

2) Sisa kompensasi kerugian yaitu saldo rugi fiscal yang dapat dikompensasi 

pada periode yang akan datang. 

Dari aspek pengukuran, besarnya nilai tercatat aktiva pajak tangguhan 

harus ditinjau kembali pada tanggal neraca. Paragraf ini mempunyai implikasi 

bahwa pernyataan ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk melakukan 

manajemen laba dengan melakukan pengukuran subjektif dan beban atas 

kememadaian suatu aktiva pajak tangguhan dan prediksi laba fiscal yang akan 

datang. 

Kewajiban pajak tangguhan harus diakui untuk setiap beda temporer kena 

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

Menurut Purba (2009) terdapat pengecualian-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 
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merupakan transaksi penggabungan usaha. Transaksi penggabungan usaha 

tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba yang dikenakan 

pajak. 

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 negative. 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 aset awal tahun : 

DTE =
                    

            
 

 

2.7 Pajak Dalam Islam 

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-usyra atau Al-

maks atau juga bisa disebut Adh-dharibah yang artinya pungutan yang ditarik dari 

rakyat oleh penarik pajak atau juga bisa disebut Al-kharaj biasa digunakan untuk 

pungutan-pungutan yang berkaitan tanah secara khusus. 

Adapun menurut ahli bahasa pajak adalah suatu pembayaran uang 

dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang 

dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum. 

Pajak secara harfiah tidak dijelaskan dalam Al-qur’an maupun dalam 

Sunah mengenai status hukumnya.System perpajakan telah lama dikenal oleh 
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sejumlah umat manusia. Sebagaimana dalam catatan sejarah ada konsep makna 

yang diberikan kepada pajak antara lain adalah : 

a. Pajak dengan konsep upeti (udhiyah) atau persembahan kepada raja. 

Negara dengan pajak upeti ini adalah negara sepenuhnya tunduk kepada 

kepentingan raja atau elit penguasa. 

b. Pajak dengan konsep kontrak prestasi (jizyah: Al-qur’an antara rakyat 

pembayar pajak terutama yang kuat dengan pihak penguasa. Negara pajak 

jizyah ini adalah Negara yang mengabdi pada kepentingan elit penguasa 

dan kelompok. 

c. Pajak dengan konsep elit dan ruh zakat yakni pajak sebagai sedekah 

karena Allah, yang diamanatkan kepada Negara dan kemaslahatan segenap 

rakyat terutama yang lemah, siapapun mereka, apapun agama, etnis, ras, 

maupun golongannya. 

d. Sedangkan dalam bukunya Abdullah yang dikutip dari tafsir Al-manar 

karangan Muhammad rasyid ridaha mengatakan bahwa pajak baru dikenal 

pada abad IX Hijriah, pada Nabi Muhammad SAW pajak baru diwajibkan 

kepada orang-orang kafir Dzimnya dan Harby. 

 Dalam islam telah dijelaskan keharaman pajak yaitu dalam Firman Allah 

SWT At-Taubah : 41 sebagai berikut: 

 ِبَأْمَواِلُكْم َوَأْنُفِسُكْم ِفي َسِبيِل الّلِه ۚ َذِٰلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَّلُموناْنِفُروا ِخَفاًفا َوِثَقاًلا َوَجاِهُدوا 

Artinya : “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, 

dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang 

demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”.( At-

Taubaah : 41) 

 



 

 

34 

 Adapun ayat yang berkaitan dengan pajak  QS : An-Nisa’ : 29 yang 

berbunyi : 

                         

                        

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang 

kepadamu. 

 

Dalam ayat tersebut diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan 

harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu 

jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya apabila dipungut tidak sesuai 

aturan. 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel jurnal berikut ini : 

Tabel 2.1 

Ringkasan Daftar Penelitian Terdahulu 

 

Penulis Judul 
Variabel Dependen dan 

Variabel Independen 
Hasil 

Dewi 

Pindiharti 

(2011) 

Pengaruh Aktiva 

Pajak Tangguhan, 

Beban Pajak 

Tangguhan dan 

Akrual Terhadap 

Earning 

Management 

1. Earning 

Management 

(Variabel Dependen) 

2. Aktiva Pajak 

Tangguhan (Variabel 

Independen) 

3. Beban Pajak 

Tangguhan (Variabel 

Independen) 

4. Akrual (Variabel 

Independen) 

Hasil menunjukkan 

bahwa variabel 

aktiva pajak 

tangguhan tidak 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba, 

sedangkan beban 

pajak tangguhan dan 

akrual memiliki 

pengaruh 
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positifsignifikan 

terhadap manajemen 

laba untuk 

menghindari 

melaporkan 

kerugian pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.  

Benny 

Casanova, 

Marsellisa 

Nindito 

(2013) 

Pengaruh aktiva 

Pajak Tangguhan 

dan Rasio Pajak 

Terhadap Kinerja 

laporan Keuangan 

Perusahaan pada 

Perusahaan yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

1. Kinerja Laporan 

Keuangan (Variabel 

Dependen) 

2. Aktiva Pajak 

Tangguhan (Variabel  

Independen) 

3. Rasio Pajak 

(Variabel 

Independen) 

Pajak tangguhan 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

laporan keuangan 

pada perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI, 

rasio pajak juga 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan 

perusahaan. 

Ghafara 

Mawaridi 

Mazini 

Tundjung 

(2015) 

Pengaruh Beban 

Pajak Tangguhan 

Terhadap 

Manajemen Laba 

Studi Empiris Pada 

Perusahaan 

Manufakturyang 

terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

1. Manajemen Laba 

(Variabel Dependen) 

2. Beban Pajak 

Tangguhan (Variabel 

Independen) 

3. Discretionary 

Accrual (Variabel 

Independen) 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa beban pajak 

tangguhan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

manajemen laba dan 

discretionary 

accrual tidak 

berpengaruh 

terhadap manajemen 

laba. 

Muhammad 

Fadhlizen, 

Meihendri 

dan Yeasy 

Darmayanti 

Pengaruh 

Perencanaan Pajak 

dan Aktiva Pajak 

Tangguhan 

Terhadap 

Manajemen Laba 

Pada Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

Tahun 2009-2013 

1. Manajemen Laba 

(Variabel Dependen) 

2. Perencanaan Pajak 

(Variabel 

Independen) 

3. Aktiva Pajak 

Tangguhan (Variabel 

Independen) 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

perencanaan pajak 

dan aktiva pajak 

tangguhan tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

Ferry 

Aditama, 

Purwaningsih 

(2013) 

Pengaruh 

Perencanaan Pajak 

Terhadap 

Manajemen Laba 

Pada Perusahaan 

1. Manajemen Laba 

(Variabel Dependen) 

2. Perencanaan Pajak 

(Variabel 

Independen) 

Penelitian yang 

dilakukan 

menunjukkan bahwa 

perencanaan pajak 

ternyata tidak 
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Non Manufaktur 

Yang Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia  

berpengaruh positif 

terhadap manajemen 

laba pada 

perusahaan non 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

Stella 

Mettawidya 

(2015) 

Analisis Pengaruh 

Aset Pajak 

Tangguhan, 

Asimetri Informasi 

dan Ukuran 

Perusahaan 

terhadap 

Manajemen Laba 

pada perusahaan 

LQ45 yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Tahun 2010-2012 

1. Manajemen Laba 

(Variabel Dependen) 

2. Aset Pajak 

Tangguhan (Variabel 

Independen) 

3. Asimetri Informasi 

(Variabel 

Independen) 

4. Ukuran Perusahaan 

(Variabel 

Independen) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

aset pajak 

tangguhan tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba, 

sedangkan asimetri 

informasi dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba 

pada perusahaan 

LQ45.  

Fajara Islami 

Rahman 

(2015) 

Pengaruh Beban 

Pajak Tangguhan 

dan Profitabilitas 

Terhadap 

Manajemen Laba 

pada Perusahaan 

Manufaktur di BEI 

1. Manajemen Laba 

(variabel Dependen) 

2. Beban Pajak 

Tangguhan (Variabel 

Independen) 

3. Profitabilitas 

(Variabel 

Independen) 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan 

beban pajak 

tangguhan tidak 

berpengaruh 

terhadap manajemen 

laba, sedangkan 

profitabilitas 

berpengaruh positif 

terhadap manajemen 

laba yang dilakukan 

oleh perusahaan- 

perusahaan makanan 

dan minuman di 

Bursa Efek 

Indonesia. 

 

2.9  Pengembangan Hipotesis 

2.9.1 Hubungan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba 

Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan perpajakan disebabkan 

karena dalam penyusutan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan 

keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan estimasi akuntansi 
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dibandingkan yang diperbolehkan menurut peraturan perpajakan. Perbedaan 

antara laba akuntansi dengan laba fiskal memiliki hubungan positif dengan 

insentif laporan keungan seperti financial distress, dan pemberian bonus, dengan 

adanya hal tersebut maka dimungkinkan manajer dapat melakukan rekayasa laba 

dengan memperbesar atau memperkecil jumlah beban pajak tangguhan yang 

diakui dengan laporan laba rugi (Yulianti : 2004) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tundjung (2015) 

menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba. 

H1 : Diduga beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba 

 

2.9.2 Hubungan Antara Asset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba 

Dalam PSAK No. 46 menyebutkan bahwa nilai tercatat asset pajak 

tangguhan harus ditinjau kembali (pada tanggal neraca). Dimana perusahaan harus 

menurunkan nilai tersebut apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk 

mengkompensasi sebagian atau semua asset pajak tangguhan. Penurunan tersebut 

harus disesuaikan kembali apabila besar kemungkinan laba fiskal memadai. Oleh 

karena itu, diperlukan kemampuan pertimbangan manajemen dalam menilai saldo 

asset pajak tangguhan dan cadangan asset pajak tangguhan. 

Sedangkan penilaian manajemen untuk menentukan saldo cadangan asset 

pajak tangguhan tersebut bersifat subjektif. Hal ini memicu terjadinya manajemen 

laba karena setiap tahun manajer harus membuat penilaian untuk menentukan 

apakah akan mencatat atau apakah akan menyesuaikan asset pajak tangguhan.  

H2  : Diduga asset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. 
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2.9.3 Hubungan Antara 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 berinvesatsi pada perusahaan yang 

dikelolanya.   

Berdasarkan uraian diatas,  maka hipotesis yangdapat diajukan selanjutnya 

untuk penelitian ini adalah : 

H3  :  Diduga profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba 

 

2.9.4 Hubungan Antara Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba 

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. 

Karena pihak manajemen menginginkan beban pajak seminimal mungkin dan 

melakukan pembayaran pajak seminimal mungkin maka perusahaan melakukan 

perencanaan pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap 

peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang 

akan dilakukan. 

Menurut Fadhlizen, Meihendri dan Darmayanti (2013) yang meneliti 

tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menunjukkan hasil bahwa 

perencanaan pajak tidak berpengaruh secara  signifikan terhadap manajemen laba. 

H4 : Diduga perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba 
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2.9.5 Hubungan Antara Beban pajak Tangguhan, Asset Pajak Tangguhan, 

Profitabilitas dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba 

Perusahaan untuk mencapai keuntungan yang diinginkan dan untuk 

menjamin kelangsungan perusahaan yang dikelolanya melakukan berbagai upaya 

diantaranya yaitu dengan melakukan manajemen laba. Dibutuhkan keahlian dari 

para manajer untuk merencanakan, mengatur, mengelola dan menjalankan 

perusahaan dengan strategi-strategi yang telah direncanakan. 

Dalam upaya menjalankan manjemen laba untuk menghindari adanya 

pelaporan laba yang tinggi, perusahaan melakukan suatu perencanaan pajak. 

Perusahaan merekayasa laba yang di peroleh dengan menerbitkan laporan laba 

yang lebih rendah agar beban pajak tangguhan  yang dibayarkan lebih rendah.  

Profitabilias merupakan suatu ukuran dimana kemampuan perusahaan 

dapat dilihat dalam memperoleh laba yang dihasilkan perusahaan tersebut yang 

dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. 

Dengan demikian apa bila suatu perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang 

tinggi maka perusahaan tersebut akan memiliki lebih besar kesempatan untuk 

melakukan tindakan manajemen laba dalam memperkirakan angka laba yang 

ingin diperoleh pihak manajemen. Selain itu dengan adanya asset pajak tangguhan 

maka jika penghasilan kena pajaknya lebih kecil dari pada penghasilan kena 

pajaknya, maka beban pajaknya lebih kecil dari pada pajak terhutangnya. 

Berdasarkan uraian dari hipotesis masing-masing variabel yang digunakan 

yaitu beban pajak tangguhan, asset pajak tangguhan, profitabilitas dan 

perencanaan pajak maka dapat disimpulkan hipotesis selanjutnya, bahwa keempat 

variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap  manajemen laba. 
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H5 : Diduga beban pajak tangguhan, asset pajak tangguhan, profitabilitas 

dan perencanaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap 

msanajemen laba. 

 

2.10  Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian diatas, gambaran menyeluruh tentang 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 Brsa Efek Indonesia Tahun 2011-2015  yang 

merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Variabel Independen     variabel Dependen 

 

 H1 

  

 H2 

  H3  

         H4   

  

 

       H5 

  

  = Pengaruh secara parsial 

 = Pengaruh Secara simultan  

 

Beban Pajak Tangguhan 

(X1) 

Manajemen  Laba 

(Y) 

Asset Pajak Tangguhan 

(X2) 

Perencanaan Pajak 

(X4) 

Profitabilitas 

(X3) 


