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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Agency Theory ( Teori Agensi ) 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2009), teori keagenan (theory agency) 

adalah economic rational man dan kontrak antara principal dan agent dibuat 

berdasarkan angka sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal 

dan   agent. Teori agensi mengeksplorasi bagaimana kontrak dan insentif dapat 

ditulis untuk memotivasi individu-individu untuk mencapai keselarasan tujuan. 

Teori ini berusaha menggambarkan faktor-faktor yang sebaiknya dipertimbangkan 

untuk merancang kontrak insentif. Principal (investor) mendelegasikan 

tanggungjawabnya termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan kepada 

agent (manajemen) untuk melakukan tugas tertentu yang sesuai dengan kontrak 

kerja yang telah disepakati bersama.    

Teori agensi mengansumsikan bahwa semua individu bertindak untuk 

kepentingan mereka sendiri. Agent diasumsikan akan menerima keputusan tidak 

hanya dari kompensasi keuntungan 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 yang diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan 

yang diperoleh dari investasi mereka di suatu perusahaan. 
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Agent biasanya memiliki sebagian besar dari kekayaan mereka terikat 

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 

agen yang bergantung pada perusahaan, agen diasumsikan akan bersifat enggan 

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

menyejahterakan dirinya dengan aktiva pajak tangguhan  yang selalu meningkat 

sedangkan agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan 

ekonomis dan psikologisnya (Pindiharti, 2011) 

Teori keagenan menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi 

oleh adanya konflik kepentingan antara agent dengan principal yang timbul ketika 

setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran 

yang dikehendakinya (Djamaluddin, 2008). 

Adanya perbedaan kepentingan dan informasi antara principal dan agen 

memacu agent 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.  

2.1.2 Manajemen Laba 

2.1.2.1 Defenisi Manajemen Laba 

Manajemen laba adalah upaya untuk mengubah, menyembunyikan dan 

menunda informasi keuangan. Secara umum para praktisi, yaitu pelaku ekonomi, 
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pemerintah, sosiasi profesi dan regulator lainnya, berargumen bahwa pada dasarnya 

manajemen laba merupakan prilaku oportunis seorang manajer untuk 

mempermainkan angka-angka dalam laporan keuangan sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapainya (Sulistyanto, 2011: 4) 

2.1.2.2 Komponen-Komponen Laba 

Menurut standar akuntansi keuangan, komponen-komponen laba adalah 

(Jayanto dan Kiswanto, 2009) : 

1. Pendapatan adalah arus kas masuk atau penambahan lain aktiva suatu 

entitas atau penyelesaian kewajiban-kewajiban (kombinasi atas 

keduanya) yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, 

pembelian jasa atau aktiva-aktiva lain yang merupakan operasi utama 

atau operasi inti yang berkelanjutan dari suatu entitas. 

2. Keuntungan adalah kenaikan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal dari 

transaksi sampingan atau incidental pada suatu entitas dan dari 

transaksi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari 

pendapatan investasi pemilik. 

3. Kerugian adalah penurunan aktiva bersih yang berasal dari transaksi 

sampingan atau incidental pada suatu entitas dan dari transaksi lain dan 

kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang 

dihasilkan dari beban atau distribusi kepada pemilik. 

2.1.2.3 Bentuk- Bentuk Manajemen Laba  

Bentuk-bentuk pengaturan laba yang dikemukakan oleh Scott (2003: 383) 

yaitu: 
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1. Taking a bath  

Disebut juga big baths, bisa terjadi selama periode dimana terjadi 

tekanan dalam organisasi atau terjadi reorganisasi, misalnya penggantian 

direks. Jika teknik ini digunakan maka biaya-biaya yang ada pada 

periode yang akan datang diakui pada periode berjalan. Ini dilakukan jika 

kondisi yang tidak menguntungkan tidak bisa dihindari. Akibatnya, laba 

pada periode yang akan datang menjadi tinggi meskipun tidak 

menguntungkan. 

2. Income minimization 

Pola meminimumkan laba mungkin dilakukan karena motif politik atau 

motif meminimumkan pajak. Cara ini dilakukan pada saat perusahaan 

memperoleh aktiva pajak tangguhan  yang tinggi dengan tujuan agar 

tidak mendapat perhatian secara politis. 

3. Income maximization  

Maksimalkan laba bertujuan untuk memperoleh bonus yang lebih besar, 

selain itu tindakan ini juga bisa dilakukan untuk mengindari pelanggaran 

atas kontrak hutang jangka panjang (debt convenant).  

4. Income smooting 

Perusahaan umumnya lebih memilih untuk melaporkan trend 

pertumbuhan laba yang stabil dari pada menunjukkan perubahan laba 

yang meningkat atau menurun secara drastis. 
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5. Timing revenue dan Expenses Recognation 

Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan 

dengan timing suatu transaksi, misalnya pengakuan premature atas 

pendapatan. 

2.1.2.4 Motivasi Manajemen Laba 

Ada tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dipergunakan untuk 

menguji perilaku etis seseorang dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan 

keuangan, yaitu : 

1. Rencana bonus(Bonusplan hypothesis) 

 Rencana bonus atau kompensasi manajerial akan cenderung 

memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang akan 

membuat laba yang dilaporkannya menjadi lebih tinggi. Konsep ini 

membahas bahwa bonus yang dijanjikan pemilik kepada manajer 

perusahaan tidak hanya memotivasi manajer untuk bekerja dengan lebih 

baik tetapi juga memotivasi manajer untuk melakukan kecurangan 

manajerial. Agar selalu bisa mencapai tingkat kinerja yang memberikan 

bonus, manajer mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi 

dalam laporan keuangan sehingga bonus itu selalu didapatnya setiap 

tahun. Hal inilah yang mengakibatkan pemilik mengalami kerugian 

ganda, yaitu memperoleh informasi palsu dan mengeluarkan sejumlah 

bonus untuk sesuatu yang tidak semestinya (Sulistyanto, 2011: 63) 
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2. Kontrak utang jangka panjang(Debt (equity) hypothesis) 

 Kontrak utang jangka panjang menyatakan bahwa perusahaan yang 

mempunyai rasio antara utang dan ekuitas lebih besar, cenderung 

memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi dengan laporan 

laba yang lebih tinggi serta cenderung melanggar perjanjian utang 

apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya. 

Keuntungan tersebut berupa permainan laba agar kewajiban utang-

piutang dapat ditunda untuk periode berikutnya sehingga semua pihak 

yang ingin mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya 

memperoleh informasi yang keliru dan membuat keputusan bisnis 

menjadi keliru pula (Sulistyanto, 2011: 63) 

3. Motivasi politik (Political cost hypothesis) 

 Motivasi politik menyatakan bahwa perusahaan cenderung memilih 

dan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat memperkecil 

atau memperbesar laba yang dilaporkannya. Konsep ini membahas 

bahwa manajer perusahaan cenderung melanggar regulasi pemerintah, 

seperti undang-undang perpajakan, apabila ada keuntungan dan manfaat 

tertentu yang dapat diperolehnya. Manajer akan mempermainkan laba 

agar kewajiban pembayaran tidak terlalu tinggi sehingga alokasi laba 

sesuai dengan kemauan perusahaan (Sulistyanto, 2011: 64) 

2.1.3 Beban Pajak Tangguhan 

Menurut PSAK No. 46 paragraf 14, Pajak tangguhan adalah konsekuensi 

yang disebabkan karena adanya beda temporer. Semua perbedaan temporer kena 
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pajak diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan 

temporer kena pajak;  

a) dari goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan 

fiskal; atau  

b) pada saat pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu transaksi yang 

bukan transaksi penggabungan usaha dan pada saat transaksi tidak 

mempengaruhi laba akuntansi dan laba fiskal. 

Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak dari PPh dimasa yang 

akan datang yang disebabkan perbedaaan temporer (waktu) antara perlakuan 

akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan 

di masa datang (tax losscarry forward) yang perlu disajikan dalam laporan 

keuangan suatu periode tertentu. Dampak PPh di masa yang akan datang yang perlu 

diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, naik laporan 

posisi keuangan maupun laporan laba komprehensif (Rahmi,2013) 

Pajak tangguhan bisa membawa akibat terhadap berkurangnya laba bersih 

jika ada pengakuan beban pajak tangguhan. Sebaliknya bisa berdampak terhadap 

berkurangnya rugi bersih jika ada pengakuan manfaat pajak tangguhan (Suandy, 

2011: 101).  

Beban PPh terdiri atas beban pajak kini dan beban pajak tangguhan / 

pendapatan pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban 

pajak tangguhan sedangkan pendapatan pajak tangguhan menimbulkan aset pajak 

tangguhan (Agoes dan Trisnawati, 2013: 197). 
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Apabila pada masa mendatang akan terjadi pembayaran pajak yang lebih 

besar, maka berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum harus diakui 

sebagai suatu kewajiban. Kewajiban didefinisikan sebagai suatu kemungkinan 

adanya pengorbanan ekonomi pada masa yang akan datang yang muncul dari 

kewajiban masa kini suatu entitas untuk menyerahkan aktiva kepada entitas entitas 

lainnya sebagai akibat kejadian masa lalu. Sebagai contoh, perusahaan 

menggunakan metode penyusutan yang berbeda antara akuntansi dan fiskal. Jika 

beban penyusutan aktiva tetap yang diakui secara fiskal lebih besar dari pada beban 

penyusutan aktiva tetap yang diakui secara komersial maka selisih tersebut akan 

mengakibatkan beban pajak kini menjadi lebih kecil, tetapi mengakibatkan 

pengakuan pajak yang lebih besar secara komersial pada masa yang akan datang. 

 Dengan demikian selisih tersebut akan menghasilkan kewajiban pajak 

tangguhan. Pengakuan pajak tangguhan didasarkan pada fakta adanya 

kemungkinan pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran pajak pada 

periode mendatang menjadi lebih besar sebagai akibat pelunasan kewajiban pajak 

(Agoes dan Trisnawati, 2013: 101) 

2.1.4 Beban Pajak Kini  

Pajak kini adalah beban pajak penghasilan perusahaan (badan) yang di 

hitung berdasarkan tarif pajak penghasilan dikalikan dengan laba fiskal, yaitu laba 

akuntansi yang telah di koreksi agar sesuai dengan ketentuan perpajakan (Suandy, 

2011: 100). Penghasilan kena pajak atau laba fiskal diperoleh dari hasil koreksi 

fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan komersial 

(Agoes dan Trisnawati, 2013: 99). 
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Koreksi fiskal harus dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas 

pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar akuntansi dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku. Untuk kepentingan internal dan kepentingan lain. Wajib 

pajak dapat menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum sedangkan untuk 

penghitungan dan pembayaran pajak harus berdasarkan peraturan perpajakan, 

dalam hal ini undang undang pajak penghasilan dan peraturan lainnya yang terkait 

(Agoes dan Trisnawati, 2013: 99). 

Perbedaan ini dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu beda tetap / beda 

permanen dan beda waktu/ sementara/ temporer (Agoes dan Trisnawati, 2013: 99). 

2.1.5 Aktiva Pajak Tangguhan 

Menurut PSAK No. 46, aktiva pajak tangguhan adalah jumlah pajak 

penghasilan terpulihkan pada tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan 

temporer yang boleh dikurangi dan sisa kompensasi kerugian. Disisi lain, terdapat 

kewajiban pajak tangguhan yang merupakan jumlah pajak penghasilan terhutang 

untuk tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. 

Menurut Zain (2011:196) aset pajak tangguhan neto (net-deferred tax asset) 

akan dicatat sebagai keuntungan pajak (tax benefit) yang diperkirakan terealisasi 

dimasa mendatang. Aset pajak tangguhan bruto (gross deferred tax asset) akan 

berkurang jumlahnya, apabila ada penyisihan penilaian (valuation allowance) yaitu 

semacam perkiraan kontra (contra account) yang terjadi apabila aset pajak 

tangguhan bruto tidak tida seluruhnya terealisasi, atau dengan perkataan lain aset 

pajak tangguhan neto merupakan jumlah yang terealisasi saja. 
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2.1.6 Akrual 

Akrual adalah suatu metode perhitungan penghasilan dan biaya dalam arti 

penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terhutang 

(Muljono, 2012). Teknik akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan laporan 

keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan 

untuk pengambilan keputusan ekuitas (Elingga, 2008). 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 2013). Agar laporan 

mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dasar akrual 

umumnya memberukan 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 catan akuntansi serta 

dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan (IAI 2013).  

Dasar akrual umumnya memberikan indikasi yang lebih baik dalam laporan 

keuangan karena transaksi dan peristiwa keuangan diakui pada saat kejadian dan 

dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada 

periode bersangkutan. Namun konsep akrual tersebut memliki kelemahan yaitu 

dapat dimanfaatkan untuk rekayasa angka-angka dalam laporan keuangan, sehingga 

dapat digunakan untuk mengubah angka laba yang dihasilkan apabila standar 

akuntansi memungkinkan melalui praktik manajemen laba (Erista dan Wibowo, 

2013). 
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2.1.7 Kajian Pajak Dalam Islam 

Menurut Soemitro, dalam Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 

merumuskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari 

sector partikulir ke sector pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukan 

dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Rahayu Dan Suhayati : 2010 

:1) 

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

Maks atau bisa juga disebut Adh-Dharibah, yang artinya adalah ; “Pungutan yang 

ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Atau suatu ketika bisa disebut Al-

Kharaj akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang 

berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut 

Shahibul Maks atau Al-Asysyar. 

Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah : “ Suatu pembayaran yang 

dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang 

dilakukan dalam hal menyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum” 

Adapun hukum pajak dan pemungutannya menurut islam yaitu secara umum 

dijelaskan dalam al-quran surat an nisaa’ ayat 29 yaitu : 
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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[287]; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”. (Q.S an nisaa’ ayat 29) 

Dalam ayat 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. 

Selain itu Nabi Muhammad SAW juga telah menjelaskan bagaimana azab 

bagi pemungut pajak dalam hadistnya, yang diriwayatkan oleh Ahmad 4/109, Abu 

Dawud kitab Al-Imarah : 7 yang artinya : 

“Sesungguhnya pelaku/ pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR 

Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7] 

Dari hadist diatas dijelaskan bahwasanya pelaku atau pemungut pajak akan 

diazab di neraka.  

Selain itu dalil lain yang menjelaskan tentang masalah pajak yaitu terdapat 

dalam surat At-Taubah ayat 41  

 
 

Artinya : “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun 

berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang 
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demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”(Q.S at-taubah ayat 

41) 

2.1.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai beban pajak tangguhan, beban pajak kini, aktiva pajak 

tangguhan dan akrual telah banyak dilakukan dalam penelitian-penelitian 

sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut banyak memberikan kontribusi 

tambahan bagi akuntan pihak perpajakan untuk mendeteksi dan mengatasi 

terjadinya praktek manajemen laba. Tabel 2.1 menunjukkan hasil penelitian 

terdahulu mengenai kemampuan beban pajak tangguhan, beban pajak kini, aktiva 

pajak tangguhan dan akrual dalam mendeteksi manajemen laba. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti / Tahun Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Andarumi 

Mustikaning Dan 

Perwita  

Titiek Puji Astuti 

/  2015 

Analisis 

Beban Pajak 

Tangguhan, 

Aktiva Pajak 

Tangguhan, 

Dan Akrual 

Sebagai 

Prediktor 

Manajemen 

Laba Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

X1 :beban 

pajak 

tangguhan 

X2 : aktiva 

pajak 

tangguhan 

X3 : akrual 

Y : manajemen 

laba 

Beban pajak tangguhan 

dan Akrual berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap manajemen laba 

sedangkan Aktiva pajak 

tangguhan berpengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 
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Yang 

Terdaftar Di 

BEI Periode 

2009-2013 

Felicia Amanda 

dan Meiriska 

Febrianti / 2015 

Analisis 

Pengaruh 

Beban Pajak 

Kini, Beban 

Pajak 

Tangguhan, 

Dan 

Basis Akrual 

Terhadap 

Manajemen 

Laba 

X1 : beban 

pajak kini 

X2 : beban 

pajak 

tangguhan 

X3 : basis 

akrual 

Y : manajemen 

laba 

Secara parsial beban 

pajak kini berpengaruh 

terhadap manajemen laba 

sedangkan beban pajak 

tangguhan dan basis 

akrual tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba 

secara simultan beban 

pajak kini, beban pajak 

tangguhan, dan basis 

akrual berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba 

Arif Rachmad 

Hakim dan 

Sugeng Praptoyo 

/ 2015 

Pengaruh 

Aktiva Pajak 

Tangguhan 

Dan Beban 

Pajak 

Tangguhan 

Terhadap 

Manajemen 

Laba 

X1 : aktiva 

pajak 

tangguhan 

X2 : beban 

pajak 

tangguhan 

Y : manajemen 

laba  

Aktiva Pajak Tangguhan  

dan Beban Pajak 

Tangguhan berpengaruh 

terhadap manajemen laba  

Tiara Timuriana 

dan Rezwan 

Rizki 

Pengaruh Aset 

Pajak 

Tangguhan 

X1 : aktiva 

pajak 

tangguhan 

Aktiva Pajak Tangguhan 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba 
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Muhammad / 

2015 

Dan Beban 

Pajak 

Tangguhan 

Terhadap 

Manajemen 

Laba 

X2 : beban 

pajak 

tangguhan 

Y : manajemen 

laba 

sedangkan Beban Pajak 

Tangguhan tidak 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba 

Aulia Rahmi /  

2013 

Kemampuan 

Beban Pajak 

Tangguhan 

dan Beban 

Pajak Kini 

dalam 

Mendeteksi 

Manajemen 

Laba pada saat 

Seasoned 

Equity 

Offerings 

X1 : beban 

pajak 

tangguhan 

X2 : beban 

pajak kini 

Y : manajemen 

laba 

Beban Pajak Tangguhan 

dan Beban Pajak Kini 

tidak mampu mendeteksi 

manajemen laba pada 

saat seasoned equity 

offerings  

 

Nenci Erista dan 

Hardiyanto 

Wibowo /  2013 

Pengaruh 

Aktiva Pajak 

Tangguhan, 

Beban Pajak 

Tangguhan, 

Akrual 

Terhadap 

Manajemen 

Laba Pada 

Perusahaan 

Perbankan Di 

X1 : aktiva 

pajak 

tangguhan 

X2 : beban 

pajak 

tangguhan 

X3 : akrual 

Y : manajemen 

laba  

Aktiva Pajak Tangguhan 

tidak berpengaruh 

terhadap manajemen 

laba, sedangkan Beban 

Pajak Tangguhan dan 

Akrual berpengaruh 

terhadap manajemen 

laba.  
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Bei Periode 

2009-2012 

Dewi Pindiharti / 

2011 

Pengaruh 

Beban Pajak 

Tangguhan, 

Aktiva Pajak 

Tangguhan 

Dan Akrual 

Terhadap 

Earning 

Management 

(studi empiris 

pada 

perusahaan 

manufaktur di 

bursa efek 

Indonesia ) 

X1 : aktiva 

pajak 

tangguhan, 

X2 : beban 

pajak 

tangguhan 

X3 : akrual 

Y : manajemen 

laba  

Aktiva pajak tangguhan 

tidak berpengaruh 

terhadap manajemen 

laba untuk menghindari 

melaporkan kerugian   

sedangkan beban pajak 

tangguhan dan akrual 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba untuk 

menghindari melaporkan 

kerugian. 

Birgita Deviana / 

2010 

Kemampuan 

Beban Pajak 

Tangguhan 

Dan Beban 

Pajak Kini 

Dalam 

Deteksi 

Manajemen 

Laba Pada 

Saat Seasoned 

Equity 

Offerings 

X1 : beban 

pajak 

tangguhan, 

X2 : beban 

pajak kini 

Y : manajemen 

laba 

beban pajak tangguhan 

tidak mampu mendeteksi  

manajemen laba yang 

dilakukan pada saat 

seasoned equity offerings 

sedangkan beban pajak 

kini  mampu mendeteksi  

manajemen laba yang 

dilakukan pada saat 

seasoned equity 

offerings. Secara  

simultan beban pajak 

tangguhan dan beban 
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pajak kini mampu 

mendeteksi manajemen 

laba pada saat seasoned 

equity offerings. 

Prabowo Yud 

Jayanto Prabowo 

dan Kiswanto / 

2009 

Deferred tax 

expense and 

accruals 

dalam 

memprediksi 

earning 

management ( 

penelitian 

empiris pada 

perusahaan 

manufaktur di 

bursa efek 

Indonesia ) 

X1 : beban 

pajak 

tangguhan  

X2 : akrual 

Y : manajemen 

laba 

Beban Pajak Tangguhan 

dan Akrual tidak 

berpengaruh dalam 

mendeteksi manajemen 

laba ungtuk menghindari 

pelaporan penurunan 

laba dan menghidari 

melaporkan kerugian 

baik pada saat growth 

dan mature. 
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Zulaikha 

Suranggane / 

2007 

Analisis 

Aktiva Pajak 

Tangguhan 

Dan Akrual 

Sebagai 

Prediktor 

Manajemen 

Laba: 

Kajian 

Empiris Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Yang 

Terdaftar Di 

Bej 

X1 : aktiva 

pajak 

tangguhan  

X2 : akrual 

Y : manajemen 

laba 

Akrual memiliki 

pengaruh signifikan pada 

terjadinya manajemen 

laba sedangkan Aktiva 

Pajak Tangguhan tidak 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

Sumber: Penelitian Terdahulu 

2.2 Kajian Teori dan Pengembangan Hipotesis 

2.2.1 Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba 

    Harnanto (2011) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan adalah beban 

yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan 

keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai 

dasar perhitungan pajak). Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan fiskal 

disebabkan dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih 

memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan asumsi 

akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan menurut peraturan pajak (Yulianti, 

2005). Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah pajak tercatat aktiva 
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atau kewajiban dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas aktiva atau kewajiban 

tersebut. Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu 

secara akuntansi komersial dibandingkan dengan 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 akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan sedangkan koreksi negatif akan 

menghasilkan beban pajak tangguhan. Semakin besar persentase beban pajak 

tangguhan terhadap total beban pajak perusahaan menunjukkan standar akuntansi 

yang semakin liberal (Yulianti, 2005). Penelitian yang dilakukan Yulianti (2005) 

menemukan bukti empiris bahwa beban pajak tangguhan memiliki hubungan positif 

dengan probabilitas perusahaan untuk melakukan manajemen laba guna 

menghindari kerugian perusahaan. Penelitian Deviana (2010) menunjukkan bahwa 

beban pajak tangguhan mampu mendeteksi manajemen laba pada saat seasoned 

equity offerings. Berdasarkan temuan-temuan tersebut di atas maka diekspektasi 

terdapat pengaruh antara beban pajak tangguhan dengan manajemen laba (earnings 

management) yang dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan jumlah beban 

yang diakui dalam laporan laba rugi. Untuk itu dibuat hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2.2.2 Beban Pajak Kini Terhadap Manajemen Laba 

Menurut (Suandy, 2011: 89), pajak kini (current tax) adalah jumlah yang 

harus dibayar oleh wajib pajak. 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 
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peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Penghasilan kena pajak atau 

laba fiskal diperoleh dari hasil koreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak 

berdasarkan laporan keuangan komersial (laporan akuntansi). Koreksi fiskal harus 

dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun biaya yang 

berbeda antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku 

Penyebab perbedaan antara beban pajak penghasilan dengan PPh terutang menurut 

Purba (2012), dapat dikategorikan dalam dua kelompok: (1) Perbedaan Permanen 

atau Tetap, dan (2) Perbedaan Temporer atau Waktu. Oleh karena perbedaan antara 

laba akuntansi dan penghasilan kena pajak merefleksikan tingkat kebijakan manajer 

dalam membuat laba menjadi lebih tinggi (Mills dalam Ettredge et al., 2008), maka 

beban pajak kini yang menunjukkan efek dari nilai perbedaan tersebut (beda tetap 

dan beda waktu). Berdasarkan penelitian Deviana (2010) membuktikan bahwa 

beban pajak kini dapat mendeteksi manajemen laba. Berbeda dengan penelitian 

Rahmi (2013) yang menunjukkan bahwa beban pajak kini tidak dapat mendeteksi 

manajemen laba pada saat seasoned equityofferings. Maka hipotesis pertama yang 

diuji dalam penelitian ini adalah: 

H2: Beban pajak kini berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2.2.3 Aktiva Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba 

 Aktiva pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak 

yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode 

yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar 

akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian 

yang dapat dikompensasi pada periode mendatang (IAI, 2013). Menurut 



31 
 

 
 

Suranggane (2007), selisih positif antara laba akuntansi dan laba fiskal 

mengakibatkan terjadinya koreksi positif antara laba akuntansi dan laba fiskal 

mengakibatkan terjadinya koreksi positif yang menimbulkan aktiva pajak 

tangguhan. Aktiva pajak tangguhan terjadi bila laba akuntansi lebih kecil dari pada 

laba fiskal akibat perbedaan temporer lebih kecilnya laba akuntansi dari laba fiskal 

mengakibatkan perusahaan menunda pajak terutama periode mendatang. 

Berdasarkan penelitian suranggane (2007) bahwa aktiva pajak tangguhan yang 

jumlahnya diperbesar oleh manajemen dimotivasi adanya pemberian bonus, beban 

politis atas besarnya perusahaan dan meminimalisasi pembayaran pajak agar tidak 

merugikan perusahaan. Mengacu pada pernyataan tersebut, maka diekspetasikan 

adanya peranan antara aktiva pajak tangguhan yang akan dimungkinkan dapat 

digunakan sebagai indikator adanya manajemen laba. Jika jumlah aktiva pajak 

tangguhan semakin besar maka semakin tinggi manajemen melakukan manajemen 

laba. Berdasarkan uraian diatas maka dibuat hipotesis sementara.  

H3: Aktiva pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba  

2.2.4 Akrual Terhadap Manajemen Laba 

 Menurut Muljono (2012), akrual adalah suatu metode perhitungan 

penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biay\ 

a diakui pada waktu terhutang. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, 

komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusanekuitas (Elingga, 2008). 

 Berdasarkan penelitian Kiswanto (2009) ditemukan bukti bahwa akrual 

tidak berpengaruh dalam mendeteksi manajemen laba untuk menghindari pelaporan 
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penurunan laba, kemudian penelitian Hamzah (2009) mengemukakan bahwa akrual 

juga tidak berpengaruh dalam mendeteksi earnings management pada saat 

menghindari pelaporan penurunan laba. Namun, hal-hal tersebut tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Suranggane (2007) yang 

menggunakan variabel aktiva pajak tangguhan dan akrual sebagai prediktor 

manajemen laba, menunjukkan bahwa akrual memiliki hubungan positif terhadap 

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: 

H4 : akrual berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini maka perlu dibuat 

sebuah kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X1: Beban Pajak 

Tangguhan 

 
X2: Beban Pajak Kini 

 

X3: Aktiva Pajak 

Tangguhan 

 
X4: Akrual 

Y: Manajemen 

Laba 


