
BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin tingginya kegiatan dan persaingan bisnis yang dilakukan oleh 

para inverstor maka semakin banyak informasi tentang kinerja perusahaan yang 

dibutuhkan oleh para investor untuk pengambilan keputusan investasi, khususnya 

untuk industri manufaktur di Indonesia. Dalam rangka untuk kuat bersaing, 

perusahaan dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif dari perusahaan 

lainnya. Perusahaan  tidak hanya dituntut untuk menghasilkan produk yang 

bermutu bagi konsumen, tetapi juga mampu mengelola keuangannya dengan baik, 

artinya kebijakan pengelolaan keuangan harus dapat menjamin keberlangsungan 

usaha perusahaan. Hal tersebut akan memicu pihak manajemen untuk menyajikan 

informasi yang dapat memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut memiliki 

kinerja yang baik dengan menonjolkan laba yang positif. Kondisi ini akan 

mendorong timbulnya perilaku manajemen laba (earnings management).  

Manajemen laba adalah upaya untuk mengubah, menyembunyikan dan 

merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan dengan merubah metode dan 

prosedur-prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan. Manajemen laba 

merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan 

keuangan. Manajemen laba yang dilakukan oleh manajer tersebut timbul karena 

adanya masalah keagenan yaitu konflik kepentingan antara pemegang saham 

(principal) dan manajemen perusahaan (agent). Dalam PSAK terdapat beberapa 

paragraf pernyataan yang dapat memberikan kebebasan manajemen dalam 
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menentukan pilihan kebijakan akuntansi dalam menentukan besaran pencadangan 

beban/penghasilan pajak tangguhan atas adanya perbedaan antara standar 

akuntansi dengan perataran perpajakan. Implikasi PSAK No. 46 yang 

dikaitkannya dengan isu manajemen laba sebagaimana dijelaskan dalam positive 

accounting theory belum banyak diuji secara empiris di Indonesia. Suranggane, 

2007 

Banyak faktor yang dapat digunakan untuk memprediksi praktek 

manajemen laba di antaranya yaitu aktiva pajak tangguhan, beban pajak 

tangguhan, akrual dan tingkat hutang. Pendapatan pajak tangguhan dapat 

menimbulkan aset pajak tangguhan., dan sebaliknya Beban pajak tangguhan akan 

menimbulkan liabilitas pajak tangguhan.  

Aset pajak tangguhan dapat terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan 

koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih 

kecil dibanding beban pajak menurut undang-undang pajak. (Waluyo, 2014:277). 

Dengan kata lain aktiva pajak tangguhan terjadi bila pencatatan perusahaan 

berdasarkan SAK (komersial) lebih besar dari pada perarturan perpajakan. 

Semakin besar perbedaan antara laba yang dilaporkan perusahaan (laba komersial) 

dengan laba fiskal menunjukkan bendera merah bagi pengguna laporan keuangan. 

Dengan keadaan seperti itulah yang memungkinkan terjadinya tindakan 

manajemen laba.  

Beban pajak tangguhan terjadi bila pencatatan perusahaan menurut SAK 

lebih kecil dari pada peraturan perpajakan sehingga menimbulkan koreksi negatif. 

Beban pajak tangguhan mengakibatkan tingkat laba yang diperoleh menurun, 
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sehingga manajemen memiliki peluang besar untuk melakukan manajemen laba 

guna mendapatkan laba yang lebih besar di masa yang akan datang dan 

mengurangi besarnya pajak yang dibayarkan dengan merekayasa besarnya beban 

pajak tangguhan untuk menaikkan dan menurunkan tingkat labanya. 

Akrual merupakan metode pencatatan akuntansi dimana suatu transaksi 

dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian. Menurut (Perwita dan Astuti, 2014) 

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 memiliki kelemahan yaitu 

dapat dimanfaaatkan untuk merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan, 

sehingga dapat digunakan untuk mengubah angka laba yang dihasilkan apabila 

standar akuntansi memungkinkan melalui praktik manajemen laba. 

Kebijakan hutang merupakan salah satu alternatif pendanaan perusahaan 

selain menjual saham di pasar modal, akan tetapi keberadaan hutang justru bisa 

menjadi cerminan bahwa kinerja saham perusahaan kurang bagus. Banyak para 

ahli berpendapat apabila kinerja perusahaan baik, maka saham perusahaan akan 

diminati oleh investor di pasar saham yang ditunjukkan oleh peningkatan yang 

signifikan volume perdagangan dan harga saham (Tarjo, 2008). Tingkat hutang 

yang tinggi yang disebabkan kesalahan manajemen dalam mengelola keuangan 

perusahaan atau penerapan strategi yang kurang tepat dari manajemen dapat 

mempengaruhi tindakan manajemen laba karena untuk menutupi hutang yang 

tinggi dan mempertahankan kinerjanya di mata pemegang saham dan publik. 
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Kasus kecurangan akuntansi melalui praktik manajemen laba telah banyak 

terjadi baik dalam negeri maupun dunia internasional. Di dunia internasional 

seperti yang dilakukan oleh perusahaan Toshiba. Toshiba baru-baru ini 

menggegerkan dunia profesi akuntansi, seperti yang dimuat dalam 

www.liputan6.com, 2015. Kasus ini bermula ketika Toshiba sendiri mulai 

menyelidiki praktik akuntansi di divisi energi. Menurut sebuah komite 

independen, perusahaan menggelembungkan laba usaha Toshiba sebesar ¥ 151.8 

milyar ($ 1,2 milyar) selama tujuh tahun. Kepala eksekutif Toshiba dan presiden 

Hisao Tanaka mengundurkan diri atas skandal akuntansi yang mengguncang 

perusahaan. Pada kasus ini CEO dan Presiden Hisao Tanaka memanipulasi data 

toshia dikarenakan persyaratan untuk memenuhi performance unit yang tidak bisa 

terpenuhi, maka dari itu CEO dan presiden Hisao bekerja sama untuk 

memanipulasi data laporan keuangan dan memaksakan diri untuk mencapai profit 

yang tinggi tanpa memandang benar atau salah cara yang dilakukannya. Akibat 

skandal akuntansi yang mengguncang perusahaan, saham Toshiba 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 analis 

memperkirakan saham Toshiba masih akan terus menurun. 

Sedangkan kasus manajemen laba yang terjadi di dalam negeri seperti 

yang dilakukan oleh PT. Katarina Utama Tbk (RINA) melakukan manajemen laba 

sebelum IPO dan satu tahun setelah IPO. Dalam Wordpress (2013) BEI pernah 

kecolongan dengan meloloskan PT. Katarina Utama Tbk yang menghimpun dana 

masyarakat sebanyak puluhan milyar, namun akhirnya dana tersebut hanya 

http://www.liputan6.com/
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digunakan untuk pribadi direksi saja. PT. Katarina Utama Tbk melakukan IPO 

tanggal 14 Juli 2009 dengan nilai yang berhasil dikumpulkan sebanyak Rp. 33,6 

milyar. Namun sayangnya, uang itu bukan untuk menunjang operasional 

perusahaan. Proses IPO Katarina sejak awal memang sudah penuh dengan akal-

akalan. Laporan keuangan perseroan per Desember 2008 yang digunakan sebagai 

dokumen persyaratan IPO diduga dipalsukan, manajemen diduga menggelapkan 

sebesar Rp 29,6 miliar.  

Fenomena lainnya mengenai praktik manajemen laba dilakukan oleh Grup 

Bakrie salah satunya adalah kasus PT. Kaltim Prima Coal (KPC) yang merupakan 

salah satu perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie selain PT. Bumi 

Resource Tbk dan PT. Arutmin Indonesia yang diduga terkait tindak pidana pajak 

tahun 2007. Dimana KCP diduga (setelah penyelidikan) oleh ditjen pajak 

memiliki kurang bayar sebesar Rp. 1,5 triliun dan ditemukan adanya indikasi 

tindak pidana pajak berupa rekayasa penjualan yang dilakukan KPC pada tahun 

2007 untuk meminimalkan pajak (www.ortax.org). hal inilah yang dapat 

menimbulkan praktek manajemen laba yang berhubunan dengan pajak tangguhan 

dalam merekayasa penjualan untuk meminimalkan pajak yang dibayar.    

Dengan adanya kasus-kasus diatas, kita dapat melihat adanya manipulasi 

laporan keuangan pada perusahaan-perusahaan tersebut baik itu dengan cara 

menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin untuk meminimalkan 

pembayaran pajaknya maupun dengan cara yang lain. Hal ini bertujuan agar 

perusahaan  tersebut terlihat sehat dan kinerja manajemen dianggap baik.  

http://www.ortax.org/
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Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mencoba mengkaji 

permasalahan mengenai manajemen laba dalam hubungannya dengan perpajakan 

perusahaan. Miller dan Skinner dalam Suranggane (2007), menyatakan bahwa 

aset pajak tangguhan lebih dapat dimanfaatkan untuk merekayasa laba daripada 

beban pajak tangguhan. Pernyataan sejenis ditemukan dalam penelitian Hakim 

Dan Praptoyo (2015). Ketidakkonsistenan muncul dengan adanya pernyataan 

Bauman, et al. (2000), Zulaikha dalam Suranggane (2007), dan Suranggane 

(2007) yang menyatakan bahwa aset pajak tangguhan tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap manajemen laba. 

Banyak penelitian yang menggunakan akrual, beban pajak tangguhan, dan 

aktiva pajak tangguhan sebagai indikator dalam melakukan manajemen laba 

Penelitian yang dilakukan oleh Erista (2013) yang menguji pengaruh aktiva pajak 

tangguhan, beban pajak tangguhan, akrual terhadap manajemen laba pada 

perusahaan perbankan di bei periode 2009-2012 dengan hasil penelitian 

menunjukkan bahawa variabel beban pajak tangguhan dan akrual yang mampu 

memprediksi secara signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan variabel 

aktiva pajak tangguhan tidak berpengaruh. 

Dengan melihat hasil penelitian terdahulu, diketahui bahwa terdapat 

perbedaan yang menyimpulkan hasil pengaruh  aktiva pajak tangguhan, beban 

pajak tangguhan, akrual, dan tingkat hutang terhadap praktek manajemen laba. 

Namun hasil penelitian masih belum jelas mengenai pengaruh aktiva pajak 

tangguhan, beban pajak tangguhan, akrual, dan tingkat hutang terhadap praktek 

manajemen laba. Oleh karena itu penulis termtotivasi untuk menekankan 
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melakukan pengujian kembali terhadap variabel tersebut serta menambahkan 

variabel tingkat hutang dengan harapan untuk memperoleh hasil yang konsisten. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Erista, 2013. Berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana dalam 

penelitian ini menggunakan objek penelitian pada jenis perusahaan property dan 

real estate yang terdaftar di BEI, sedangkan pada penelitian sebelumnya 

menggunakan objek perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Selain itu 

peneliti juga menambahkan satu variabel dalam penelitian ini yaitu Tingkat 

Hutang. Penambahan variabel dan pemilihan objek ini berdasarkan saran dari 

peneliti sebelumnya untuk menambahkan variabel dan menggunakan objek 

penelitian yang berdeda agar dapat melihat aktivitas manajemen laba pada jenis 

perusahaan yang berbeda di Indonesia.  

Berdasarkan uraian diatas dan latar belakang, maka penulis ingin 

mengadakan penelitian dengan judul : “Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan, 

Beban Pajak Tangguhan, Akrual dan Tingkat Hutang terhadap Praktek 

Manajemen Laba pada Perusahaan Property dan Real Estate yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah Aktiva Pajak Tangguhan Berpengaruh Terhadap Manajemen 

Laba? 
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2. Apakah Beban Pajak Tangguhan Berpengaruh Terhadap Manajemen 

Laba? 

3. Apakah Akrual Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba? 

4. Apakah Tingkat Hutang Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba? 

5. Apakah Aktiva Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Akrual, dan 

Tingkat Hutang Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba? 

 

1.3 Tujuan penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh aktiva pajak 

tangguhan, beban pajak tangguhan, akrual dan tingkat hutang terhadap praktik 

manajemen laba. Berdasarkan tujuan umum penelitian tersebut kemudian 

dijabarkan kedalam tujuan penelitian sebagai berikut ; 

1. Untuk mengetahui pengaruh aktiva pajak tangguhan terhadap praktek 

manajemen laba. 

2. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan terhadap praktek 

manajemen laba. 

3. Untuk mengetahui pengaruh akrual terhadap praktek manajemen laba. 

4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat hutang terhadap praktek manajemen 

laba. 

5. Untuk mengetahui pengaruh aktiva pajak tangguhan, beban pajak 

tangguhan, akrual dan tingkat hutang terhadap praktek manajemen laba. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dari uraian latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian, 

maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut; 

1. Bagi peneliti 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan 

terkhusus pada aktiva pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, akrual, 

tingkat hutang dan tindakan manajemen laba pada perusahaan- perusahaan 

property dan real estate yang terdaftar di BEI. 

2. Bagi Manajemen  

Memberikan petunjuk bagi manajemen perlunya kemampuan manajemen 

mengelola perbedaan temporer sedemikian rupa sehingga laba akuntansi 

tetap dipersepsikan berkualitas atau direspon positif oleh investor. 

3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan informasi 

dalam penelitian lebih lanjut maupun dalam pengembangan ilmu pen 

getahuan, terutama yang berkaitan dengan pengaruh aktiva pajak 

tangguhan, beban pajak tangguhan, akrual dan tingkat hutang terhadap 

praktek manajemen laba. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan pembaca memahami topik yang dibahas, maka skripsi 

ini akan diuraikan dalam 5 bab dengan uraian sebagai berikut: 
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BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar 

belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN  

Bab ini memuat: teori yang relevan dengan masalah yang diteliti 

yaitu, pengaruh aktiva pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, 

akrual, dan tingkat hutang terhadap praktek manajemen laba dan 

informasi lain yang akan membentuk kerangka teori yang berguna 

untuk menyusun penelitian ini, review penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, serta hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam 

penelitian, seperti metode pengambilan sampel, jenis data yang 

digunakan beserta sumbernya, teknik pengumpulan data, dan 

metode analisa yang digunakan untuk menganalisa hasil pengujian 

sampel.  

BAB IV HASIL PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

menguraikan segala pengujian pada variabel independen dan 

dependen penelitian. 
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BAB V PENUTUP  

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran dari penelitian atas hasil penelitian yang dilakukan untuk 

kepentingan pihak yang terkait. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


