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 BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Dalam perkembangan perekonomian, masalah keuangan merupakan hal yang 

penting bagi perusahaan, karena pada dasarnya perusahaan didirikan bertujuan untuk 

mendapatkan laba dari proses aktivitasnya dalam bidang dan usahanya masing-masing. 

Untuk mencapai hal tersebut tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya 

adalah dengan memiliki kinerja keuangan yang baik. 

Penilaian kinerja keuangan perusahaan sangatlah penting, karena yang menjadi 

pertimbangan investor dalam berinvestasi. Investor akan selalu memperhatikan 

seberapa resiko yang dihadapi dan seberapa besar tingkat pengembalian yang didapat 

dari investasi pada suatu perusahaan, sehingga manajer harus meyakinkan investor 

bahwa dana yang ditanamkan akan lebih produktif dan menguntungkan. Perusahaan-

perusahaan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang semakin kompetitif. 

Terlebih dengan adanya krisis keuangan global tahun 2008, perusahaan harus bangkit, 

bertahan, dan menunjukkan kinerja keuangan yang terus membaik. 

Kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Salah 

satu faktor eksternal yang mempengaruhi adalah pajak. Menurut Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 

1 ayat (1) berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
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tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan sektor pajak menempati 

persentase yang paling tinggi. Hal ini menunjukkan pajak merupakan pendapatan yang 

paling berpengaruh bagi pemerintah Indonesia yang digunakan untuk menunjang 

keperluan umum. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun 

badan maka akan semakin besar pendapatan yang diterima oleh negara dalam hal ini 

pemerintah. 

Berikut ini adalah tabel penerimaan negara yang terdiri dari, Penerimaan Pajak, 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Penerimaan Hibah di Indonesia tahun 

2012-2016. 

Tabel 1.1 

Penerimaan Negara Tahun 2012-2016 

(Miliar Rupiah) 

Tahun 

Anggaran 

Penerimaan 

Pajak 

Penerimaan 

Negara Bukan 

Pajak (PNBP) 

Penerimaan 

Hibah 

Total 

Penerimaan 

Negara 

2012 
1.332.322,9 351.804,8 5.786,8 1.689.914,5 

(78,84%) (20,81%) (0,34%) (100%) 

2013 
1.432.058,6 354.751,9 6.832,5 1.793.643,0 

(79,84%) (20,39%) (0,38%) (100%) 

2014 
1.545.456,3 398.590,5 5.034,5 1.949.081,3 

(79,29%) (18,20%) (0,26%) (100%) 

2015 
1.496.047,3 255.628,5 11.973,0 1.763.648,8 

(84,83%) (14,49%) (0,68%) (100%) 

2016 
1.784.249,9 245.083,6 1.975,2 2.031.308,7 

(87,84%) (12,07%) (0,1%) (100%) 

Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2017 
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Pada Tabel 1.1 dapat dilihat data penerimaan negara dari tahun 2012-2016. 

Penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan,  

namun pada tahun 2014 penerimaan pajak sedikit mengalami penurunan sekitar 6,8% 

dari tahun 2013. Meskipun demikian penerimaan negara dari sektor pajak tetap 

memiliki proporsi yang paling besar dibandingkan dengan penerimaan negara bukan 

pajak dan penerimaan hibah, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber 

utama penerimaan negara. 

Direkrur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus 

Prastowo (2016) menyatakan bahwa penerimaan pajak yang tembus lebih dari Rp 

1.000 triliun berasal dari seluruh sumber pungutan baik Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 

Penjualan (PPn), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan lainnya. Tapi porsi terbesar 

setoran pajak disumbang dari PPh. PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang 

pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun 

pajak. Pendapatan negara akan semakin besar jika jumlah pajak yang dibayar oleh 

wajib pajak semakin besar. Akan tetapi bagi perusahaan, pajak merupakan biaya dan 

juga pengeluaran yang bentuk dan pengembaliannya tidak diterima secara langsung, 

baik berupa barang, jasa atau dana sehingga pengeluaran pajak harus diperhitungkan 

(Harmana, 2014). Pajak dihitung berdasarkan pembukuan atau laporan yang dibuat 

sendiri oleh perusahaan. 

Salah satu alat analisis keuangan yang dapat menilai kinerja adalah laporan 

keuangan. Laporan keuangan berisi suatu gambaran yang menunjukkan pencapaian 

kinerja keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Dalam penyusunan laporan 
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keuangan komersial dan fiskal, perusahaan tidak perlu melakukan pembukuan ganda. 

Ketika perusahaan akan menyusun laporan keuangan fiskal maka harus melakukan 

koreksi fiskal terlebih dahulu. Koreksi fiskal terjadi karena adanya pengakuan 

penghasilan dan beban berupa perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal 

yang bersifat permanen maupun temporer. Menurut Resmi (2008: 363) Perbedaan 

mendasar penyusunan dalam perhitungan laba menurut komersial dan laba menurut 

fiskal menyebabkan jumlah antara penghasilan sebelum pajak dengan penghasilan 

kena pajak yang disebut sebagai book tax defferences. Book tax differences yang besar 

bisa mengindikasikan adanya praktek manajemen laba oleh manajer, karena pelaporan 

akuntansi dan pelaporan pajak melayani pemangku kepentingan yang berbeda dan 

tujuan yang berbeda. Hal ini mengakibatkan manajer memiliki kebijakan yang berbeda 

dalam menghitung baik penghasilan secara akuntansi dan penghasilan kena pajak. 

Manajer memiliki kebijakan untuk melaporkan pendapatan yang lebih tinggi untuk 

tujuan pelaporan keuangan yang ada kaitannya untuk ikatan perjanjian, kontrak 

kompensasi, persyaratan modal dan lain-lain. Sedangkan untuk tujuan pajak, manajer 

memiliki kebijakan untuk melaporkan penghasilan kena pajak yang lebih rendah 

(Harmana, 2014).  

Salah satu kasus pajak tangguhan terjadi di Indonesia adalah kasus yang  

dilakukan oleh anak perusahaan Grup Bakrie, salah satunya adalah kasus PT. Kaltim 

Prima Coal (KPC) yang merupakan salah satu perusahaan tambang batu bara milik 

Grup Bakrie. Dimana KPC (setelah penyelidikan oleh Ditjen Pajak) memiliki kurang 

bayar sebesar Rp 1,5 Triliun dan ditemukan adanya tindak pidana pajak berupa 
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rekayasa penjualan yang dilakukan KPC pada tahun 2007 untuk meminimalkan pajak 

(Ditjen Pajak). Hal ini menimbulkan adanya praktek manajemen laba untuk membuat  

kinerja keuangan terlihat bagus yang berhubungan dengan pajak tangguhan dalam 

merekayasa penjualan untuk meminimalkan pajak yang akan dibayar (Tundjung, 

2015). 

Penerapan IFRS dalam pelaporan keuangan diharapkan dapat memudahkan 

terhadap laporan keuangan yang dikenal secara internasional serta dapat meningkatkan 

arus investasi. Di Indonesia pada tahun 2012 secara penuh mengadopsi Internasional 

Financial Reporting Standards (IFRS), standar akuntansi keuangan direvisi secara 

berkesinambungan, baik penyempurnaan maupun penambahan standar baru. Salah satu 

adopsi IFRS yaitu PSAK No.46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan yang 

mengadopsi International Accounting Standards (IAS) 12 Income Taxer. PSAK No.46 

tentang akuntantasi Pajak Penghasilan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian 

dan pengungkapan pajak penghasilan. PSAK No. 46 mengharuskan perusahaan untuk 

menghitung dan mengakui adanya pajak tangguhan (deferred tax) atas future tax 

effects. PSAK No. 46 merupakan aturan akuntansi untuk mengatur bagaimana 

seharusnya suatu laporan keuangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan disajikan 

(Aprilina, 2015). 

 Menurut Waluyo (2014: 277) Pajak Tangguhan sebagai jumlah Pajak 

Penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan 

temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. 

Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih 
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sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat 

pajak tangguhan. Beban atau manfaat pajak tangguhan adalah jumlah beban atau 

manfaat pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas kewajiban atau 

aset pajak tangguhan (Tandio, 2014). 

 Harmana (2014) membuktikan bahwa pajak tangguhan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. Maka ketika perusahaan melakukan 

manajemen pajak tangguhan dengan baik, dapat membantu meningkatkan kinerja 

perusahaan.  

Kualitas laporan keuangan sangat penting bagi para pengguna laporan keuangan 

karena untuk pengambilan keputusan investasi dan tujuan kontrak (Schipper dan 

Vincent, 2003). Bagi investor, laporan mengenai laba dianggap mempunyai informasi 

untuk menganalisis saham yang telah diterbitkan oleh perusahaan. Peristiwa ini dapat 

membuka peluang adanya kecurangan dalam mengungkapkan laba karena peraturan 

dalam perpajakan bisa dijadikan jalan bagi manajemen untuk membenarkan standar 

akuntansi keuangan yang menyimpang (Harmana, 2014) 

Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat pajak 

sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran 

pajak. Upaya untuk meminimalisir beban pajak ini disebut dengan perencanaan pajak 

(tax planning). Perencanaan pajak (tax planning) adalah langkah awal dalam 

manajemen pajak, yaitu melalui berbagai cara mulai penghindaran pajak sampai 

dengan penggelapan pajak. Perencanaan pajak yang baik tercermin dari adanya 

perbedaan yang tidak terlalu besar antara laba akuntansi dan laba fiskal (Harmana, 
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2014). Hal tersebut dapat dilihat pada rasio laba pajak terhadap laba akuntansi (tax to 

book ratio). Tax to book ratio adalah perbandingan antara rasio penghasilan kena pajak 

(taxable income) terhadap laba akuntansi (book income) dimana penjelasan tentang 

rasio pajak terdapat pada catatan atas laporan keuangan suatu perusahaan (Hadimukti, 

2012). Tax to book ratio inilah yang juga merupakan hasil dari perbandingan antara 

kedua laba tersebut dan juga digunakan sebagai penilaian atas kinerja keuangan 

perusahaan. 

Untuk dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja keuangan tidaklah 

mudah. Di era sekarang ini persaingan yang semakin ketat mengharuskan perusahaan 

untuk selalu beradaptasi. Perusahaan harus memiliki nilai tambah yang menjadikannya 

lebih unggul dari perusahaan lain. Modal intelektual (intellectual capital) yang baik 

akan menjadi salah satu faktor yang akan menambah nilai bagi perusahaan. Intellectual 

Capital dapat dikatakan baik jika perusahaan dapat mengembangkan produktifitasnya, 

serta sistem dan struktur yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan 

profitabilitas dan eksistensinya.  

Konsep modal intelektual (intellectual capital) telah mendapatkan perhatian 

besar berbagai kalangan terutama para ankuntan. Fenomena ini menuntut mereka 

mencari informasi yang lebih rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

pengelolaan modal intelektual mulai dari cara pengidentifikasian, pengukuran sampai 

dengan pengungkapannya dalam laporan keuangan perusahaan, mengingat kinerja 

keuangan memiliki peranan yang penting, maka kajian-kajian empiris mengenai 
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faktor-faktor penentu kinerja keuangan hingga saat ini masih banyak dilakukan 

(Herwati, 2014). 

Perkembangan intellectual capital di Indonesia tercermin pada PSAK No. 19 

(revisi 2009) tentang aset tidak berwujud. Intellectual Capital dapat didefenisikan 

sebagai aset tidak berwujud atau faktor penting yang tidak berwujud dari perusahaan, 

yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja dan kesuksesan perusahaan secara 

keseluruhan meskipun intellectual capital tidak secara eksplisit disajikan dalam neraca 

(Prasetio, 2015).  

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pengungkapan intellectual capital 

sebagai penggerak nilai perusahaan sedangkan adanya kesulitan dalam mengukur 

intellectual capital secara langsung mengakibatkan Pulic pada tahun 1998 

memperkenalkan pengukuran intellectual capital secara tidak langsung dengan 

menggunakan Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM), ditemukan bahwa jika 

suatu perusahaan memiliki intellectual capital dengan efisiensi pada tiga komponennya 

yaitu physical capital (VACA-Value Added Capital Employed), human capital 

(VAHU-Value Added Human Capital), dan structural capital (STVA-Structural 

Capital Value Added), maka perusahaan tersebut memiliki market value dan financial 

performance yang meningkat terus menerus dari tahun ketahun. Menurut Farah (2006) 

ketiga komponen tersebut merupakan pengeluaran yang jika diterapkan secara efektif 

dan efisien maka akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan 

perusahaan (Herwati, 2014). 
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Tujuan utama perusahaan didirikan adalah untuk memperoleh laba (profit) maka 

dengan menggunakan metode ini kita dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Return On Asset (ROA) adalah rasio profitabilitas yang biasanya 

digunakan untuk pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Rasio tersebut digunakan 

para pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu 

laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang paling dicari sebagai tolak ukur 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Dengan melihat 

laporan keuangan, para stakeholder, atau pihak yang memiliki kepentingan dengan 

perusahaan, seperti para investor, kreditor, pemerintah, dapat mengetahui sejauh mana 

kinerja sebuah perusahaan. Jika kinerja keuangan tersebut baik, maka para investor 

tidak akan ragu untuk menanamkan modalnya. Oleh karena itu sebisa mungkin 

perusahaan harus mempertahankan kinerja keuangannya dan menampilkan secara 

konsisten bahkan meningkat di dalam laporan keuangan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemui bukti faktor yang 

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh 

Harmana (2014) dengan hasil penelitian bahwa pajak tangguhan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan untuk tax to book ratio tidak 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Casanova (2014) dengan hasil penelitian 

bahwa pajak tangguhan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pada 

perusahaan manfaktur yang terdaftar di BEI dan untuk tax to book ratio juga 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan Herwati (2016) dengan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa intellectual capital berpengaruh positif dan signifikan 
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terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA) pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Harmana 

(2014). Penelitian Harmana bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak tangguhan 

dan tax to book ratio terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan Return 

On Invesment (ROI) sebagai proksi dari kinerja perusahaan. Dengan menggunakan 

metode purposive sampling terpilih sebanyak 33 perusahaan manufaktur periode 2010-

2011 menjadi sampel penelitiannya. Ada beberapa perbedaan didalam penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini menggunakan Return On Assetst 

(ROA) sebagai proksi dari kinerja keuangan perusahaan, di dalam penelitian ini 

menambahkan variabel intellectual capital dan ini dilakukan pada perusahaan 

manufaktur yang memperoleh laba berturut-turut tahun 2013-2015, sedangkan 

penelitian sebelumnya tahun 2010-2011. Alasan peneliti menggunakan perusahaan 

manufaktur sebagai objek penelitian, karena perusahaan manufaktur merupakan 

perusahaan yang menjual produknya yang dimulai dengan proses produksi yang tidak 

terputus mulai dari pembelian bahan baku, proses pengolahan bahan hingga menjadi 

barang jadi. Dimana hal tersebut dilakukan sendiri oleh perusahaan sehingga 

membutuhkan sumber dana jangka panjang untuk membiayai operasi perusahaan, 

salah satunya adalah dengan investasi oleh para investor sehingga dapat mempengaruhi 

kinerja perusahaan. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

“Pengaruh Pajak Tangguhan, Tax To Book Ratio, dan Intellectual Capital 

terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah pajak tangguhan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? 

2. Apakah tax to book ratio berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? 

3. Apakah intellectual capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? 

4. Apakah pajak tangguhan, tax to book ratio, dan intellectual capital berpengaruh 

secara simultan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak tangguhan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh tax to book ratio terhadap kinerja keuangan 

perusahaan.  

3. Untuk mengetahui pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh pajak tangguhan, tax to book ratio, dan intellectual 

capital terhadap kinerja keuangan perusahaan. 



12 
 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Manajemen 

Memberikan petunjuk bagi manajemen perlunya kemampuan manajemen dalam 

mengelola perbedaan temporer dan mengandalkan modal intelektual perusahaan 

sehingga menghasilkan kinerja yang baik terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

2. Bagi Akademik 

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan pemahaman bagi dunia akademik bahwa 

pajak tangguhan, tax to book ratio, dan intellectual capital dapat digunakan untuk 

menilai kinerja keuangan perusahaan. 

1.5 Sistematika Penelitian 

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 membentuk 

kerangka teori yang berguna untuk menyusun penelitian ini. 
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menampilkan cara yang dipilih untuk memperoleh jawaban atas 

permasalahan yang diajukan, desain penelitian, jenis penelitian, sampel, 

metode pengambilan sampel, dan data penelitian. 

BAB IV : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menganalisa hasil pengumpulan data dan hasil diskusi terkait 

pengaruh pajak tangguhan, tax to book ratio, dan intellectual capital 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

BAB V : KESIMPULAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan penelitian ini, yang berisi 

kesimpulan, keterbatasan dan implikasi hasil penelitian. 

 


