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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi penting 

yang digunakan investor dalam menilai kinerja perusahaan yang go public. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Laporan keuangan merupakan 

bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap 

biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal (yang 

disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya sebagai arus kas, atau laporan 

arus dana), catatan, dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan 

bagian integral dari laporan keuangan. Laporan keuangan harus mampu 

menyajikan informasi yang relevan agar dapat digunakan oleh investor untuk 

pengambilan keputusan invesatasinya.  

Menurut Sulistyanto (2008:14), informasi laporan keuangan juga harus 

lengkap atau komprehensif untuk megungkapkan (disclosure) semua fakta, 

baik transaksi (transaction) maupun peristiwa (event), yang dilakukan dan 

dialami perusahaan selama satu periode tertentu. Setiap orang dapat 

memperoleh informasi mengenai kondisi dan kinerja perusahaan secara 

lengkap dan berkualitas. Tujuannya, agar keputusan ekonomi yang dibuat 

stakeholder atas dasar informasi itu juga menjadi lebih berkualitas. Informasi 

laba merupakan komponen laporan keuangan perusahaan yang bertujuan 

untuk menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba 

yang representatif dalam jangka panjang, memprediksi laba dan menaksir 
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risiko dalam investasi atau meminjamkan dana. Oleh karena itu, bagi investor 

laporan keuangan merupakan data dasar dalam melakukan analisis saham serta 

untuk memprediksi prospek laba di masa datang. 

Salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja 

perusahaan adalah informasi mengenai laba. Informasi mengenai laba 

merupakan unsur penting yang digunakan oleh para pengguna laporan 

keuangan baik pihak internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan. 

Informasi laba haruslah menggambarkan keadaan ekonomi dan keuangan 

perusahaan yang sebenarnya, tetapi pada kenyataannya informasi ini justru 

seringkali menjadi target rekayasa pihak manajemen untuk memaksimalkan 

kepuasan mereka sendiri. Tindakan manajemen untuk merekayasa dan 

mengatur laba sesuai dengan keinginan mereka dikenal dengan istilah 

manajemen laba (earnings management). 

Sri Sulistyanto (2008:6) mendefinisikan manajemen laba sebagai 

upaya manajer perusahaan untuk mempengaruhi informasi informasi dalam 

laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabuhi stakeholder yang ingin 

mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Manajemen laba (earning 

management) merupakan potensi manajemen akrual untuk memperoleh 

keuntungan. Upaya perusahaan atau pihak-pihak tertentu untuk merekayasa, 

memanipulasi informasi, bahkan melakukan tindakan manajemen laba yang 

dapat menyebabkan laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai 

fundamentalnya, karena laporan keuangan seharusnya berfungsi sebagai 

media komunikasi manajemen dengan pihak eksternal atau antara perusahaan 

dengan pemangku kepentingan. Manajemen laba dapat menambah bias dalam 



 3 

laporan keuangan dan  dapat menggangu pemakai laporan keuangan yang 

mempercayai sepenuhnya pada angka laba hasil rekayasa tersebut. Manajemen 

laba tidak hanya merugikan investor, namun juga dapat berbalik merugikan 

manajemen. Jika investor sampai mengetahui informasi yang disajikan 

manajemen tidak benar, harga saham yang overvalued bisa menjadi 

undervalued. Harga saham yang lebih rendah dari harga sesungguhnya 

merugikan manajemen, karena mempertinggi biaya manajemen untuk 

memperoleh tambahan dana dari pasar modal. 

Laba yang dilaporkan manajemen bukan hanya pertanggungjawaban 

kepada stakeholder saja melainkan untuk kepentingan otoritas pajak juga. Jika 

laba yang dilaporkan oleh pihak manajemen besar maka hal tersebut juga 

menjadi berita yang baik bukan hanya bagi stakeholder melainkan bagi pihak 

otoritas pajak, karena yang dijadikan dasar dalam penghitungan beban pajak 

adalah laba yang dihasilkan perusahaan. Bila laba yang dihasilkan besar, maka 

beban pajaknya pun akan besar sehingga dapat mengurangi laba yang akan 

didapat oleh perusahaan. 

Salah satu kasus manajemen laba yang baru-baru ini terjadi adalah 

skandal akuntansi yang dilakukan Thosiba. Seperti yang dimuat dalam 

money.cnn.com oleh Yan (2015), Kasus ini bermula ketika Toshiba sendiri 

mulai menyelidiki praktek akuntansi di divisi energi. Menurut sebuah komite 

independen, perusahaan mengelembungkan laba usaha Toshiba ¥ 151,8 ($ 1,2 

Milyar) selama tujuh tahun. Kepala eksekutif Toshiba dan presiden Hisao 

Tanaka mengundurkan diri atas skandal akuntansi yang mengguncang 

perusahaan. Delapan anggota dewan, termasuk wakil ketua Nario Sasaki, juga 
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telah mengundurkan diri dari jabatan mereka sabagai bagian dari perombakan 

besar manajemen perusahaan. Akibat skandal akuntansi yang mengguncang 

perusahaan, saham Tohsiba telah turun sekitar 20% sejak awal april ketika isu-

isu akuntansi ini terungkap. Nilai pasar perusahaan hilang sekitar ¥ 1.673 

triliun ($ 13,4 milyar) dan para analisis memperkirakan saham Toshiba akan 

terus menurun. Thosiba yang merupakan salah satu merek elektronik paling 

dikenal di dunia serta memiliki reputasi yang bagus itu kini hancur berantakan 

akibat skandal akuntansi yang dilakukan perusahaan (Prasetya,2016) 

Laporan keuangan perusahaan dihasilkan dan disiapkan sebagai 

pertanggungjawaban manajemen sehingga mencerminkan aktivitas 

perusahaan. Kewajiban tersebut tidak terbatas pada kepentingan manajemen 

tetapi juga untuk kepentingan otoritas pajak. Kebutuhan dalam Standar 

Akuntansi Keuangan tidak selamanya sejalan dengan ketentuan perpajakan. 

Oleh karena itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 

Revisi 2012 Tentang Pajak Penghasilan ini sebagai respon dengan 

diberlakukannya peraturan pajak penghasilan yang dikeluarkan oleh otoritas 

perpajakan. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mencoba mengkaji 

permasalahan mengenai manajemen laba. Faktor pertama yang mempengaruhi 

manajemen laba adalah aset pajak tangguhan (deffered tax asset) timbul 

apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi positif sehingga beban 

pajak menurut akuntansi lebih kecil dari pada beban pajak menurut peraturan 

perpajakan. Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No 46 Revisi 2012 menyatakan aset pajak tangguhan adalah jumlah 
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Pajak Penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya 

perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. 

Miller dan Skinner dalam Suranggane (2007) menyatakan bahwa aset 

pajak tangguhan lebih dapat dimanfaatkan untuk merekayasa laba dari pada 

beban pajak tangguhan. Tiara Timuriana (2015) menemukan bahwa aset pajak 

tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Karena aset pajak 

tangguhan dijadikan proksi sebagai indikator dari praktik menajemen laba 

yang dilakukan perusahaan. Akan tetapi penelitian ini tidak konsisten dengan 

penelitian dewi dan feni (2012) yang menyatakan bahwa aset pajak tangguhan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan  dalam Suranggane 

(2007) juga menyatakan bahwa aset pajak tangguhan tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. 

Faktor kedua adalah tingkat hutang jika ditinjau dari sisi perpajakan 

juga dapat menjadi indikasi terjadinya manajemen laba. Tingkat hutang 

merupakan rasio antara total kewajiban dengan total aset. Semakin besar 

tingkat leverage berarti semakin tinggi nilai hutang perusahaan. Perusahaan 

yang mempunyai rasio leverage yang tinggi akibat besarnya jumlah hutang 

dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki perusahaan akan cenderung 

melakukan manipulasi dalam bentuk manajemen laba . 

Manajemen diduga akan memilih prosedur akuntansi yang 

meningkatkan aktiva, mengurangi utang dan meningkatkan pendapatan 

dengan tujuan untuk menghindari pelanggaran kontrak hutang jangka panjang. 

Jika dilihat dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil 

penelitian yang berkaitan dengan pengaruh leverage terhadap manajemen 
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laba. Dalam penelitian Wisnu (2013) menunjukkan hasil bahwa tingkat hutang 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Tarjo (2008) 

menyebutkan bahwa tingkat hutang mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap manajemen laba karena Tingginya tingkat hutang dapat memberikan 

peluang bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba. Temuan-temuan 

ini tidak konsisten dengan dewi dan feni (2012), serta ketut gunawan, dkk. 

(2015) yang menyatakan bahwa tingkat hutang tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap manajemen laba. 

Faktor ketiga adalah ukuran perusahaan menjadi indikasi terjadinya 

manajemen laba. Ukuran perusahaan menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) 

menggambarkan total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar yang dimiliki 

perusahaan. Perusahaan dengan ukuran sedang dan besar lebih memiliki 

tekanan yang kuat dari pada stakeholdersnya, agar kinerja perusahaan sesuai 

dengan harapan para investornya dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal 

ini mendorong manajemen untuk dapat memenuhi harapan investor tersebut 

sehingga kecenderungan manajemen melakukan manajemen laba semakin 

besar. Dewi dan feni (2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Karena 

kompleksitas perusahaan besar memberikan peluang bagi manajemen untuk 

melakukan manajemen laba. Begitupula Nuryaman (2008) yang mendapatkan 

hasil bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap manajemen laba, yang berarti semakin besar ukuran perusahaan 

semakin kecil besaran pengolahan laba. Temuan-temuan ini tidak konsisten 
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dengan penelitian ketut gunawan, dkk. (2015), serta Nasution dan Setiawan 

(2007) yang mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. 

Faktor keempat yang dapat menjadi indikasi terjadinya manajemen 

laba adalah Pertumbuhan perusahaan. Tingkat pertumbuhan perusahaan 

menunjukkan seberapa kuat perusahaan dapat bertahan pada kondisi industri 

dan dalam perekonomian.  Handayani dan Rachadi (2009) bahwa perusahaan 

yang memiliki pertumbuhan penjualan yang tinggi, kemungkinan termotivasi 

dalam melakukan tindakan manipulasi laba untuk melaporkan laba. 

Sebaliknya jika perusahaan memiliki pertumbuhan penjualan yang rendah, 

maka akan memiliki kecenderungan untuk menyesatkan laporan laba atau 

perubahan laba melalui tindakan manipulasi laba. 

Berdasarkan penelitian Meli Ekoma (2013) menyatakan bahwa 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 

yang berarti manajemen  laba pada perusahaan dengan peluang pertumbuhan 

tinggi lebih besar dari pada perusahaan dengan peluang tumbuh rendah. 

Begitu pula dengan penelitian Subagyo (2011) menyatakan bahwa 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manjemen laba. 

Akan tetapi tidak konsisten dengan penelitian Gusti (2010) yang menyatakan 

pertumbuhan perusahaan tidak berpengarh signifikan terhadap manajemen 

laba. 

Penelitian ini merupakan lanjutan penelitian dari Dewi dan Feni (2012)  

yang menggunakan empat variabel independen yaitu Pengaruh aset pajak 

tangguhan, diskresioner akrual, tingkat hutang, dan ukuran perusahaan, dan 

variabel dependen yaitu manajemen laba yang dilakukan pada periode laporan 
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keuangan dari tahun 2006-2009 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan 

menambahkan satu variabel independen yaitu pertumbuhan perusahaan. 

alasannya karena pada umumnya perusahaan mempertahankan pertumbuhan 

nya secara konstan, dapat memberi motivasi manajemen untuk melakukan 

manjemen laba. Pertumbuhan perusahaan yang cepat maka semakin besar 

kebutuhan dana untuk ekspansi. Semakin besar kebutuhan untuk pembiayaan 

mendatang maka semakin besar keinginan perusahaan untuk menahan laba. 

Variabel pertumbuhan perusahaan dalam penelitian ini merupakan 

variabel dari penelitian yang dilakukan oleh Meli Ekoma (2013). Dari uraian 

yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengambil 

judul “Pengaruh  Aset Pajak Tangguhan, Tingkat Hutang, Ukuran 

Perusahaan dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Manajemen Laba 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2015)”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah Aset Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Manajemen Laba 

pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015? 

2. Apakah Tingkat Hutang berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015? 
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3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015? 

4. Apakah Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Laba 

pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015? 

 

1.3 Tujuan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang masalah yang telah 

dijabarkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah ingin memperoleh 

bukti empiris tentang: 

1. Pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015? 

2. Pengaruh Tingkat Hutang terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015? 

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015? 

4. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Manajemen Laba pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015? 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa 

pihak yang ada hubungannya dalam pelaksanaan penelitian ini secara 

langsung maupun tidak langsung, adapun manfaat penelitian ini sebagai 

berikut: 
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1. Bagi akademisi dan peneliti, dapat digunakan sebagai bukti empiris ilmu 

pengetahuan serta dapat menambah wawasan dan referensi untuk 

penelitian selanjutnya mengenai Manajemen Laba yang dilakukan oleh 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. 

2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat memberikan 

gambaran mengenai sikap perusahaan terhadap kewajiban membayar 

pajak. 

3. Bagi penulis, penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai peraturan pajak pada perusahaan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pada bagian akhir dari bab ini berisikan sistem penulisan, diuraikan 

mengenai ringkasan materi yang akan dibahas pada setiap bab yang ada dalam 

penelitian ini. Adapun sistematika yang akan dipakai adalah sebagai berikut :  

BAB I   :    PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini membahas tentang landasan teori yang merupakan 

penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan Manajemen 

Laba. Meliputi Teori Agensi, Aset Pajak Tangguhan, Tingkat 

Hutang, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, 

Perusahaan Manufaktur serta teori persepsi menurut pandangan 
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islam, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis 

penelitian. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

  Pada bab ini dijelaskan mengenai variabel yang digunakan dalam 

penelitian, pemilihan sampel, data yang diperlukan, sumber 

pengumpulan data, metode analisis, pengolahan data dan 

pengujian hipotesis.  

BAB IV :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini mencoba menganalisa dan mengevaluasi permasalahan 

yang ditemukan dengan menggunakan uji statistik. 

 

BAB V  :    KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran yang 

membangun guna apabila ada yang ingin melanjutkan penelitian 

ini. 

  

 


