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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latarbelakang Masalah  

 Dalam suatu perusahaan, laporan keuangan disusun oleh pihak manajemen 

untuk memberikan informasi mengenai kondisi ekonomi dan keuangan perusahaan 

pada suatu periode tertentu. Informasi tentang laba mempunyai peran sangat 

penting bagi pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan misalnya bagi 

investor untuk pengambilan keputusan investasi.  

 Untuk mengetahui semua informasi tersebut investor / kreditor dapat 

melihat perbedaan pada Laba Fiskal (Taxable Income) dan Laba Akuntansi ( Book 

Income) yang ada pada laporan keuangan pada perusahaan Go Public. Dengan 

informasi tersebut dapat dilihat kinerja perusahaan yang tercermin dari laba yang 

diperoleh perusahaan tersebut. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan akan 

memberikan prospek yang bagus pada perusahaan tersebut, untuk itu perusahaan 

berusaha untuk memperoleh keuntungan/laba dalam setiap tahunnya (Pindiharti, 

2011) 

 Masalah muncul ketika perusahaan memiliki laba akuntansi (Book Income) 

yang besar dibandingkan laba fiskal (Taxable Income) pada laporan keuangan. 

Masalah dalam kondisi tersebut antara lain perusahaan terutama perusahaan yang 

telah Go Public pada manajemennya akan melakukan manajemen laba sebagai 

suatu kecurangan (Fraud) kaitannya dalam pembayaran pajak atau pelaporan pajak 

terutang pada perusahan tersebut (Pindiharti, 2011) 
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 Seperti yang kita ketahui, peran pajak pada suatu Negara sangat penting 

didalam perkembangan ekonomi. Besar kecilnya pajak pada suatu Negara sudah 

ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan rakyat tersebut. Oleh karena itu, 

kebijakan pemerintah didalam pajak ini sangat penting karena dapat mempengaruhi 

laju pertumbuhan Negara itu sendiri.  

 Pengertian pajak tersebut menurut pasal 1 UU No.28 tahun 2007 tentang 

ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang besifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat 

(Pajak.go.id). 

 Pajak merupakan tumpuan terbesar dari beban belanja APBN Indonesia. 

Pengeluaran negara yang makin meningkat juga berdampak pada target pajak yang 

terus meningkat tiap tahunnya. Dalam menetapkan targetnya Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) berpedoman pada pertumbuhan potensi pajak yang ada. Pada tahun 

2011 target penerimaan pajak sebesar Rp 872,6 triliun, sedangkan pada tahun 2012 

target tersebut ditingkatkan menjadi Rp 1.032,57 triliun. Prosentase realisasi 

penerimaan terbesar pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Penerimaan PPh 

mencapai 99,8% dari target yaitu sebesar Rp. 431,97 triliun. Salah satu harapan DJP 

dalam penerimaan pajak adalah industri manufaktur. Industri manufaktur 

mengalami pertumbuhan terbesar dari sektor industri lainnya berturut-turut selama 

kurun waktu 2010 hingga 2012. Peningkatan pertumbuhan sektor manufaktur tidak 

diikuti secara seimbang oleh peningkatan penerimaan pajak yang seharusnya 
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terjadi. Kesenjangan penerimaan tersebut disebabkan oleh rendahnya kepatuhan 

penyetoran pajak atau masih banyaknya transaksi yang tidak tercatat dan tren 

manajemen laba. 

 Manajemen laba adalah perilaku yang dilakukan oleh manajer untuk 

meningkatkan atau menurunkan laba dalam proses pelaporan keuangan eksternal 

dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Manajemen laba dilakukan 

manager dengan menggunakan penilaian tertentu dalam pelaporan keuangan dan 

menyusun transaksi untuk mengubah laporan keuangan guna menyesatkan 

stakeholders mengenai kinerja ekonomi yang terjadi. Secara khas manajemen laba 

dilakukan dengan memindahkan penghasilan dari masa depan. Lebih lanjut, 

perusahaan dapat mempercepat pengakuan pendapatan dan menunda pengakuan 

beban-beban tertentu dengan tanpa melanggar aturan-aturan akuntansi yang 

berlaku. 

 Salah satu kasus tentang manajemen laba yang di lansir dari 

www.Tribunnews.com Jumat, 31 Desember 2010 Badan Pengawas Pasar Modal 

dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mencatat sepanjang tahun 2010 telah 

menyelesaikan penelaahan dan pemeriksaan teknis terhadap indikasi perdagangan 

tidak wajar atas sejumlah kasus. Di antaranya 16 kasus dugaan pelanggaran pasal 

91 dan 92 tentang Perdagangan Semudan Manipulasi Pasar. Kemudian pada tahun 

2007 Bapepam memeriksa PT Agis.Tbk (TMBI) karena adanya manipulasi laporan 

keuangan PT Agis Elektronik, yaitu pemberian informasi laba yang secara material 

tidak benar yang seharusnya total pendapatan yang disajikan PT Agis Elektronik 

sebesar Rp 466,8 miliar namun di sajikan sebesar Rp 800 miliar. Berdasarkan 
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permasalahan di atas dilihat bahwa praktik manajemen laba seringkali dilakukan 

oleh para manajer untuk menghindari melaporkan kerugian dengan berbagai 

motivasi manajemen laba seperti misalnya membuat laporan keuangan terlihat lebih 

baik, dan dengan demikian memaksimalkan bonus yang diperoleh manajemen. 

 Kasus serupa tentang manajemen laba yang pernah terjadi di Indonesia 

adalah manajemen laba pada PT Kimia Farma Tbk. Pihak manajemen PT Kimia 

Farma Tbk melakukan penggelembungan (mark up) laba pada tahun 2011 sebesar 

Rp. 32,6 milyar. Berdasarkan penyelidikan Bapepam disebutkan bahwa KAP yang 

mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk telah mengikuti standar audit 

yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut (Kompasiana.com) 

 Berbagai kasus kecurangan akuntansi telah terjadi pada intinya adalah 

manipulasi laba dengan cara melakukan manjemen laba untuk kepentingan manajer 

khususnya maupun kepentingan perusahaan pada umumnya. Untuk mengetahui 

seberapa besar laba yang terkena pajak , perusahaan tidak bisa menghitung laba 

secara langsung karena adanya perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal sehingga 

dapat menimbulkan kesulitan dalam penentuan besarnya laba dan ini dapat 

mempengaruhi posisi laporan keuangan dan tidak seimbanganya saldo akhir 

sehingga perlu dilakukan penyesuaian saldo antara saldo laba akuntansi dengan 

laba fiskal melalui rekonsiliasi fiskal. Menurut Santi dan Yulianti (2009), 

perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal menimbulkan beban 

pajak tangguhan.  

  Beban pajak tangguhan adalah Pajak tangguhan (deffered tax) adalah efek 

pajak yang diakui pada saat diadakan penyesuaian dengan beban pajak penghasilan 
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periode yang akan datang (Murhaban, 2003). Beban pajak tangguhan adalah jumlah 

pajak penghasilan yang terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya 

perbedaan temporer kena pajak ( Purba, 2012: 35). Beban pajak tangguhan dan 

aktiva pajak tangguhan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah 

dalam merekayasa laporan keuangannya. 

 Contoh kasus pada PT.PLN (PERSERO) Distribusi Bali. Setelah dilakukan 

pemeriksaan pajak, didapatkan hasil yang berupa pajak penghasilan fiskal pada 

tahun 2003 sebesar Rp. 616.206.533.565,- dan pada tahun 2004 sebesar Rp. 

120.344.177.465,- pajak tangguhan yang ada di PT PLN (PERSERO) Distribusi 

Bali untuk aktiva pajak tangguhan tahun 2003 Rp 184.861.966.070,- dan kewajiban 

pajak tangguhan tahun 2003 sebesar Rp. 65.002.051.320,- tahun 2004 aktiva pajak 

tangguhan sebesar Rp. 36.103.253.240,- kewajiban pajak tangguhan tahun 2004 

sebesar Rp 37.515.162.581,-. Pada saat diadakan koreksi fiskal atas Laporan Laba 

Rugi Tahun 2003 ditemukan adanya selisih sebesar Rp 57.366.518.774,- lebih besar 

menurut fiskal dari pada laporan keuangan perusahaan. Pada tahun 2004 juga 

ditemukan selisih yang lebih besar menurut fiskal dari pada laporan keuangan 

perusahaan sebesar Rp48.766.124.690,-. Pada laporan keuangan PT PLN 

(PERSERO) hal ini menunjukkan bahwa pajak tangguhan dijadikan celah oleh 

manajemen untuk mempengaruhi besarnya pajak penghasilan yang seharusnya 

dibayarkan (Pindiharti, 2011) 

 Aktiva pajak tangguhan adalah aktiva yang terjadi apabila perbedaan waktu 

menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi 

komersial lebih kecil dibandingkan beban pajak menurut Undang-Undang pajak 



6 
 

 
 

(Waluyo, 2008: 217). Beban pajak tangguhan mengakibatkan tingkat laba yang 

diperoleh menurun dan aktiva pajak tangguhan yang jumlahnya diperbesar oleh 

manajemen memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan laba yang lebih 

besar di masa yang akan datang sehingga mengurangi besarnya pajak yang 

dibayarkan. Dengan diberlakukannya PSAK No. 46 yang mensyaratkan para 

manajer untuk mengakui dan menilai kembali aktiva pajak tangguhan. Peraturan ini 

dapat memberikan kebebasan manajemen untuk menentukan kebijakan akuntansi 

yang digunakan dalam penilaian aktiva pajak tangguhan pada laporan 

keuangannya, sehingga dapat digunakan untuk mengindikasikan ada tidaknya 

rekayasa laba atau manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan 

keuangan yang dilaporkan dalam rangka menghindari penurunan atau kerugian laba 

(Pindiharti, 2011). 

 Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas laba kena 

pajak untuk satu periode. Beban pajak kini adalah jumlah pajak yang harus dibayar 

oleh wajib pajak (Suandy, 2011: 152). Jumlah pajak kini harus dihitung sendiri oleh 

Wajib Pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak, 

kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.  

 Menurut PSAK (2007), laporan keuangan disusun berdasarkan akrual. 

Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian 

(dan bukan pada saat kas dan setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam 

catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang 

bersangkutan. Akrual sangat erat dalam mendeteksi manajemen laba yaitu untuk 
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memaksimumkan bonus yang mereka dapatkan dengan merekayasa angka akrual 

dan berusaha meminimalkan pajak yang mesti mereka bayarkan dengan cara 

menaikkan akrual untuk menjadikan angka yang lebih rendah (Jayanto dan 

Kiswanto, 2009)  

 Penelitian tentang manajemen laba telah dilakukan oleh Perwita (2015) 

yaitu yang berjudul analisis beban pajak tangguhan, aktiva pajak tangguhan dan 

akrual sebagai prediktor manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI dan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa beban pajak 

tangguhan dan akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba 

sedangkan aktiva pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Rahmi (2013) yang berjudul 

kemampuan beban pajak tangguhan dan beban pajak kini dalam mendeteksi 

manajemen laba pada saat seasoned equity offerings menyebutkan bahwa beban 

pajak tangguhan dan beban pajak kini tidak mampu mendeteksi manajemen laba 

pada saat seasonedequity offerings di perusahaan yang terdaftar di BEI. Berikutnya 

penelitian serupa dilakukan oleh Deviana (2010) yang berjudul kemampuan beban 

pajak tangguhan dan beban pajak kini dalam deteksi manajemen laba pada saat 

seasoned equity offerings menyebutkan hasil penelitiannya beban pajak kini 

mampu digunakan sebagai predictor atau dapat mendeteksi manajemen laba 

sedangkan beban pajak tangguhan tidak mampu digunakan sebagai predictor atau 

dapat mendeteksi manajemen laba.  Selanjutnya penelitian serupa juga dilakukan 

oleh Suranggane (2007) yang berjudul analisis aktiva pajak tangguhan dan akrual 

sebagai prediktor manajemen laba: kajian empiris pada perusahaan manufaktur 
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yang terdaftar di BEJ menyebutkan bahwa akrual memiliki pengaruh signifikan 

pada manajemen laba sedangkan aktiva pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh 

terhadap manajemen laba. 

 Berdasarkan perbedaan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada kekonsistenan dalam penelitian tersebut. Oleh sebab itu, peneliti 

termotivasi untuk meneliti kembali mengenai beban pajak tangguhan, beban pajak 

kini, aktiva pajak tangguhan, akrual terhadap manajemen laba namun dengan tahun 

yang berbeda. 

 Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Perwita, 2015. Perwita meneliti tentang beban pajak tangguhan, aktiva pajak 

tangguhan dan akrual sebagai prediktor manajemen laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2013. Perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya, yaitu penelitian ini menambahkan satu variabel yaitu beban pajak kini 

dan menggunakan periode 2013-2015. Maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul ANALISIS BEBAN PAJAK TANGGUHAN, BEBAN 

PAJAK KINI, AKTIVA PAJAK TANGGUHAN DAN AKRUAL 

TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 

TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2013-2015. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan yaitu apakah beban pajak tangguhan, beban pajak kini, aktiva 

pajak tangguhan dan akrual berpengaruh terhadap manajemen laba ? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

apakah beban pajak tangguhan, beban pajak kini, aktiva pajak tangguhan 

dan akrual berpengaruh terhadap manajemen laba. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai sumber ilmu pengetahuan dan juga sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya tentunya dengan tema yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

Dari segi praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat seperti 

memberikan masukan bagi perusahaan terutama perusahaan yang 

bersangkutan dalam mengambil keputusan yang baik untuk melakukan 

manajemen laba. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan latar belakang masalah , perumusan masalah, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi penjelasan teori yang menjadi tujuan utama penelitian 

ini dan review penelitian terdahulu dan informasi lain yang akan 
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membentuk kerangka teori yang berguna untuk menyusun penelitian 

ini. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menampilkan cara yang dipilih untuk memperoleh jawaban 

atas permasalahan yang diajukan, desain penelitian, jenis penelitian, 

sampel dan metode pengambilan sample, data penelitian, definisi 

operasional variabel dan analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menganalisis hasil pengumpulan data, serta hasil yang di 

dapatkan dari penelitian ini. 

BAB V : KESIMPULAN 

Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian ini, yang 

berisi kesimpulan, keterbatasan dan implikasi hasil penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


