
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Menurut Atmaja (2008:13) paper mengenai penerapan teori keagenan pada 

manajemen keuangan diajukan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling. 

Hubungan keagenan atau agency relationship muncul ketika satu atau lebih 

individu (majikan) menggaji individu lain (agen atau karyawan) untuk bertindak 

atas namanya, mendelegasikan kekuasaan untuk membuat keputusan kepada agen 

atau keryawannya.  

Teori keagenan menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi 

oleh adanya konflik kepentingan antara agen dan principal yang timbul ketika 

setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran 

yang dikehendakinya (Djamaluddin, 2008:56). Principal tidak memiliki informasi 

yang cukup mengenai kinerja agen memberikan kontribusi pada hasil actual 

perusahaan. Dengan demikian principal berada sebagai asimetri informasi karena 

agen lebih mengetahui kinerja dan aktivitas perusahaan dibandingkan principal, 

(Sudiarsih: 2017). 

Hubungan antara teori agensi dengan perpajakan yaitu perbedaan 

kepentingan yang akan menimbulkan konflik agensi ini tentu akan berimbas 

kepada upaya yang besar meskipun dengan cara melakukan perencanaan pajak, 

manajemen laba, penghindaran pajak ataupun tindakan lainnya. 
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2.2 Teori Sinyal (Signalling Theory)  

Menurut Fahmi (2014:338) Signaling Theory adalah teori yang membahas 

tentang naik turunnya harga dipasar, sehingga akan memberi pengaruh kepada 

keputusan investor. Tanggapan para inverstor terhadap sinyal positif dan negatif 

adalah sangat mempengaruhi kondisi pasar, mereka akan bereaksi dengan 

berbagai cara dalam menanggapi sinyal tersebut, seperti memburu saham yang 

dijual atau melakukan tindakan dalam bentuk tidak bereaksi seperti “wait and 

see” atau tunggu dan lihat dulu perkembangan yang ada baru kemudian 

mengambil tindakan. Dan untuk dipahami keputusan wait and see bukan sesuatu 

yang tidak baik atau salah namun itu dilihat sebagai reaksi investor untuk 

menghindari timbulnya resiko yang lebih besar karena faktor pasar yang belum 

memberi keuntungan atau berpihak kepadanya. Sehingga sinyal-sinyal tentang 

informasi itu adalah suatu hal yang sangat penting bagi investor untuk mengetahui 

kapan harus melakukan jual beli saham, agar investor tersebut mendapatkan 

return saham sesuai yang diharapkannya dan juga dapat menghindari resiko-

resiko yang tidak diinginkan. 

Signalling theory menekankan pada pentingnya informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di 

luarperusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor karena 

informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik 

untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi 

kelangsungan hidup suatu perusahaan. Informasi yang lengkap,relevan, akurat dan 

tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis 

untuk mengambil keputusan investasi, (Tundjung, 2015).  
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2.3 Manajemen Laba 

a. Pengertian Manajemen Laba 

Dalam hubungnnya dengan keagenan, manajer memiliki asimetri 

informasi terhadap pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor. 

Asimetri informasi terjadi ketika manjer memiliki informasi iternal perusahaan 

yang relatif lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan dengan pihak eksternal. 

Hal ini dapat memberi kesempatan kepada manajer untuk memanipulasi laporan 

keuangan sebagai usaha untuk memaksimalkan kemakmurannya.  

Beberapa peneliti mendefinisika manajemen laba dalam arti yang berbeda-

beda. Menurut Sitorus (2006), manajemen laba merupakan tindakan manajemen 

untuk memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu untuk 

mempengaruhi laba yang akan terjadi menjadi seperti yang mereka inginkan 

melalui pengelolaanfaktor internal yang dimiliki atau digunakan perusahaan.  

Menurut Healy dan Wahlen dalam Hakim dan Praptoyo (2015) 

mengartikan manajemen laba yaitu manajemen terjadi ketika manajer 

mengunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah 

transaksi untuk mengubah laporan keuangan, dengan tujuan untuk menyesat 

stakeholders yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan 

atau untuk mengetahui hasil perjanjian (kontrak) yang menggunakan angka-angka 

akuntansi yang dilaporkan itu. 

Pada dasarnya, definisi operasional dari manajemen laba adalah potensi 

penggunaan manajemen akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. 

Adapun isu-isu yang terdapat dalam manajemen laba menurut Riahi, 2007: 206 

adalah : 



 15 

1. Adalah sangat mudah untuk menduga bahwa manajemen laba bertujuan untuk 

memenuhi harapan dari analisis keuangan atau manajemen (yang diwakili oleh 

peramalan laba oleh public). Pada kenyataannya, terdapat bukti dari (a) 

manajer mengambil tindakan untuk mengelola kenaikan laba guna 

menghindari pelaporan laba yang lebih rendah dari pada peramalan para 

analisis (b) rekomendasi analisis keuangan saham (seperti, beli, tahan, dan 

jual) sebagai seorang peramal yang baik atas manajemen laba (c) perusahaan 

dalam bahaya tidak mampu mencapai peramalan laba manajemen dengan 

menggunakan akrual yang tidak diharapkan untuk mengelola kenaikan laba, 

dan (d) perusahaan dengan persentase kepemilikan institusional yang tinggi 

biasanya tidak memotong beban penelitian dan pengembangan guna 

menghindari terjadinya penurunan dalam pelaporan laba,. 

2. Manajemen laba berakhir dan dapat bertahan karena informasi yang asimetris, 

suatu kondisi yang disebabkan oleh informasi yang diketahui manajemen 

namun tidak ingin untuk mereka ungkapkan. Persistensi ini adalah akibat dari 

dibatasinya komunikasi di mana para manajer tidak dapat membicarakan 

seluruh informasi pribadi mereka kecuali jika principal secara kontrak 

memberikan prakomitmen untuk tidak menggunakan informasi melawan para 

manajer. 

3. Manajemen laba terjadi dalam konteks suatu kumpulan pelaporan yang 

fleksibel dan seperangkat kontrak tertentu yang menentukan pembagian aturan 

di antara pemegang kepentingan. Pada saat kondisi lingkungan berubah, 

pengaturan laporan dan kontrak juga berubah, mengarah ke bentuk 

manajemen laba yang berbeda dari waktu ke waktu. 
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4. Strategi perusahaan bagi manajemen laba mengikuti satu atau lebih dari tiga 

pendekatan: (1) memilih dari pilihan-pilihan fleksibel yang tersedia dalam  

GAAP (2) bergantung pada perkiraan subjektif dan pilihan aplikasi yang ada 

dalam opsi, dan (3) menggunakan akuisisi serta disposisi aktiva dan waktu 

untk melaporkannya.  

5. Permainan laba, atau lebih tepat sebagai permainan laporan laba triwulanan, 

mungkin menjadi alasan utama dalam manajemen laba. Manajemen lebih 

tergoda untuk membuat suatu laporan laba yang memenuhi harapan Wall 

Street dari pada memberikan kenyataan kondisi keuangan. 

6. Manajemen laba tumbuh dari ancaman dua bentuk aturan: aturan industry 

yang spesifik dan aturan Antitrust. Industri bank dan asuransi adalah contoh 

yang baik dalam keberadaan pemantauan aturan yang berhubungan dengan 

data akuntansi. Sperti yang dikatakan oleh Healy dan Wahlen: 

Aturan bank mengharuskan bank memenuhi persyaratan kecukupan 

modal tertentu yang ditulis dalam bentuk angka akuntansi. Aturan asuransi 

meminta agar para pelaku asuransi memenuhi kondisi kesehatan keuangan 

minimum. Fasilitas umum secara historis telah diatur oelh tingkat tertentu dan 

diizinkan untuk memperoleh hanya pengambilan normal atas aktiva yang 

mereka investasikan. Sering kali disebutkan bahwa aturan seperti itu 

memberikan insentif untuk mengelola laporan laba rugi dan variabel neraca 

yang menjadi perhatian dari pembuat aturan.  

Pada kenyataannya terdapat banyak bukti yang mendukung hipotesis di 

atas. Sebagai contoh : 
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1. Bank yang mendekati persyaratan modal minimal cenderung untuk 

melebihkan pencatatan cadangan kerugian pinjaman, mengurangi 

pencatatan penghapusan pinjaman dan mengakui laba abnormal pada 

portofolio saham. 

2. Pelaku asuransi properti yang keuangannya lemah yang menjadi perhatian 

aturan cenderung untuk menurunkan reservasi kerugian klaim dan terlibat 

dalam transaksi reasuransi.   

 

b. Motivasi Manajemen Laba 

Menurut Subramanyam dkk, (2005:121) motivasi manajemen laba sebagai 

berikut : 

1. Insentif perjanjian. Banyak perjanjian yang menggunakan angka 

akuntansi. Misalnya perjanjian kompensasi manajer biasanya mencakup 

bonus berdasarkan laba. Perjanjian bonus biasanya memiliki batas atas dan 

bawah, artinya manajer tidak mendapat bonus jika laba bersih rendah dari 

batas bawah dan tidak mendapat bonus tambahan saat laba lebih tinggi 

dari batas atas. Hal ini berarti manajer memiliki insentif untuk 

meningkatkan atau mengurangi laba berdasarkan tingkat laba yang belum 

diubah terkait dengan batas atas dan bawah ini. Jika laba yang belum 

diubah berada diantara batas atas bawah, manajer memiliki insentif untuk 

meningkatkan laba. Saat laba lebih tinggi dari batas atas atau lebih rendah 

dari batas bawah, manajer memiliki insentif untuk menurunkan laba dan 

membuat cadangan untuk bonus masa depan. 
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2. Dampak harga saham. Insentif manajemen laba lainnya adalah potensi 

dampak terhadap harga saham. Misalnya, manajer dapat meningkatkan 

laba untuk kenaikan harga saham perusahaan sementara sepanjang atau 

kejadian tertentu seperti merger yang akan dilakukan atau penawaran surat 

berharga, atau rencana untuk menjual saham atau melaksanakan opsi. 

Manajer juga melakukan perataan laba untuk menurunkan persepsi pasar 

akan resiko dan menurunkan biaya modal. Salah satu insentif manajemen 

laba yang terkait lainnya adalah untuk melampaui ekspetasi pasar. Strategi 

ini biasanya dilakukan sebagai berikut : manajer menurunkan espektasi 

pasar melalui pengungkapan sukarela yang pesimis (sebelum 

pengumuman) dan kemudian meningkatkan laba untuk melampaui 

espektasi pasar. 

3. Insentif lain. Terdapat beberapa alasan manajemen laba lainnya. Laba 

sering diturunkan untuk menghindari biaya politik dan penelitian yang 

dilakukan badan pemerintah misalnya untuk ketaatan undang-undang 

antimonopoly dan IRS. Selain itu perusahaan dapat menurunkan laba 

untuk memperoleh keuntungan dari pemerintah, misalnya subsidi atau 

proteksi dari persaingan asing. Perusahaan juga menurunkan laba untuk 

mengelakkan permintaan serikat buruh. Salah satu insentif manajemen 

laba lain adalah perubahan manajemen. Hal ini sering menyebabkan big 

bath  karena beberapa alasan. Pertama, melemparkan kesalahan pada 

manajer yang berwenang. Kedua, sebagai tanda bahwa manajer baru harus 

membuat keputusan tegas untuk memperbaiki perusahaan. Ketiga, dan 
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yang paling penting adalah memberikan kemungkinan dilakukannya 

peningkatan laba dimasa depan.  

 

c. Pola Manajemen Laba 

Ada beberapa bentuk atau pola manajemen laba yang dapat dilakukan 

manajer, sebagai berikut (Scoot, 2009 dalam Qomariah, 2013): 

1. Taking a bath   

Pola ini dilakukan dengan mengakui adanya biaya-biaya pada 

periode yang akan datang dan kerugian periode berjalan sehingga 

mengharuskan manajemen membebankan perkiraan-perkiraan biaya 

mendatang, akibatnya laba periode berikutnya akan lebih tinggi. 

2. Income minimization  

Dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas 

yang tinggi sehingga jika laba periode mendatang diperkirakan turun 

drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya. Pola 

manajemen ini menjadikan laba di periode berjalan lebih rendah dari pada 

laba sesungguhnya. 

3. Income maximization  

Dilakukan pada saat laba menurun. Pola manajemen ini 

melaporkan laba lebih tinggi dari pada laba sesungguhnya. Tindakan atas 

income maximization bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi 

untuk tujuan bonus yang lebih besar. 
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4. Income smoothing 

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan 

sehingga dapat menguragi fluktuasi, laba yang terlalu besar karena pada 

umumnya investor menyukai laba yang relative kecil. 

 

d. Praktik Manajemen Laba  

Praktik manajemen laba yang sering kali dilakukan perusahaan menurut 

Abdelghany (2005) adalah sebagai berikut : 

1. Big bath, yang berarti pengakuan terhadap biaya dilakukan melalui one 

time restructuring charge. Dimana hal ini akan berakibat perusahaan akan 

mengalami pembebanan biaya secara besar-besaran pada tahun ini, dan 

dammpaknya pada tahun berikutnya perusahaan akan mengalami profit 

yang besar. 

2. Abuse of materiality, yakni dengan memanipulasi earning melalui 

penerapan prinsip materiality, dimana tidak terdapat range yang spesifik 

mengenai material atau tidaknya suatu transaksi. 

3. Cookie jar, kadang disebut rainy jar atau contingency reserves dimana 

dalam periode kondisi keuangan yang baik maka perusahaan dapat 

mengurangi earning melalui melakukan pencadangan yang lebih banyak, 

pembebanan biaya yang lebih besar dan menggunakan satu kali write offs. 

Bila kondisi keuangan memburuk maka akan dilakukan hal sebaliknya.  

4. Round tripping, back to back, dan swap, dimana hal ini dilakukan dengan 

menjual suatu asset/unit usaha ke perusahaan lain dengan perjanjian untuk 
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membelinya kembali pada harga saham tertentu, dimana hal ini akan 

memberikan dampak pada peningkatan pemasukan perusahaan. 

5. Voluntary accounting changes, dilakukan dengan mengubah kebijakan 

akuntansi yang digunakan perusahaan. 

6. Conservative accounting, dilakukan dengan memilih metode akuntansi 

yang paling konservatif seperti LIFO dan pembebanan biaya R&D dari 

pada mengkapitalisasinya. 

7. Using the derivative, dimana manajer dapat memanipulasi earning melalui 

pembelian instrument hedging. 

 

2.4 Pajak Tangguhan 

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 (neto) sebagai akibat 

adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak 

tangguhan (Waluyo, 2014:277). 

Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak PPh dimasa yang 

akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan 

akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan 

dimasa datang (tax loss carry forward) yang perlu disajikan dalam laporan 

keuangan dalam suatu periode tertentu. Dampak PPh dimasa yang akan datang 

yang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, 

baik neraca maupun laba rugi. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih 
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kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar 

dimasa datang. (Erista, 2013) 

 

2.5 Perbedaan Temporer Atas Pajak Tangguhan  

Perbedaan temporer dimaksudkan sebagai perbedaan antara dasar 

pengenaan pajak (tax base) dari suatu aset atau liabilitas dengan nilai tercatat 5 

pada aset atau liabilitas yang berakibat pada perubahan laba fiskal periode 

mendatang. Terjadinya perubahan teresebut dapat bertambah (futurre taxable 

amount) atau berkurang (future deductible amount) pada saat aset dipulihkan atau 

liabilitas dilunasi atau dibayar. Perbedaan temporer ini berakibat pada diakuinya 

aset dan liabilitas pajak tangguhan (Waluyo, 2014:275). 

 

2.6 Aktiva Pajak Tangguhan 

Aset pajak tangguhan dapat terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan 

koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebiih 

kecil dibanding  beban pajak menurut undang-undang pajak. Aset pajak 

tangguhan ini seperti telah disebabkan yaitu jumlah pajak penghasilan terpulihkan 

pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh 

dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. (Waluyo, 2014:277) 

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

penghasilan terpulihkan (recoverable) 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 terutang (payable) untuk tahun mendatang sebagai akibat adanya 
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perbedaan temporer kena pajak. Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui 

sebagai aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba fiskal pada masa yang 

akan datang memadai untuk dikompensasi. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia 

(IAI), nilai tercatat aset pajak tangguhan harus ditinjau kembali pada tanggal 

neraca. Perusahaan harus menurunkan nilai tercatat apabila laba fiskal tidak 

mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak 

tangguhan. Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali apabila besar 

kemungkinan laba fiskal memadai.  

Aktiva pajak tangguhan terjadi bila laba akuntansi lebih kecil daripada 

laba fiskal akibat perbedaan temporer. Lebih kecilnya laba akuntansi daripada 

laba fiskal mengakibatkan perusahaan dapat menunda pajak terutang tersebut pada 

periode mendatang. Namun, apabila laba fiskal tidak mungkin tersedia dalam 

jumlah memadai untuk dapat dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat 

dikompensasi, atau bila dimungkinkan adanya realisasi manfaat pajak di masa 

depan dengan probabilitas kurang dari 50 persen (Kiswara 2007), maka aktiva 

pajak tangguhan tidak diakui dan perusahaan akan mencatat cadangan aktiva 

pajak tangguhan. (Suranggane, 2007). 

 

2.7 Beban Pajak Tangguhan 

Liabilitas pajak tangguhan dapat terjadi apabila perbedaan waktu 

menyebabkan koreksi negatif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi 

komersial lebih besar dibanding beban pajak menurut undang-undang pajak. 

Liabilitas pajak tangguhan ini sebagai jumlah pajak terutang untuk periode 

mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak (Waluyo, 2014:277).  
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Kewajiban pajak tangguhan harus diakui untuk setiap beda temporer kena 

pajak. Namun, tidak semua beda temporer dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal. 

Menurut purba (2009) terdapat pengecualian-pengecualian sebagai berikut: 

1. Kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari beda temporer investasi 

pada perusahaan asosiasi, anak perusahaan, dan joint venture tidak diakui 

apabila induk perusahaan dan partner dapat mengendalikan waktu reversal 

beda temporer tersebut. 

2. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul 

dari pengakuan awal goodwill yang berasal dari penggabungan usaha. 

3. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul 

dari pengakuan aktiva dan kewajiban dalam suatu transaksi yang bukan 

merupakan transaksi penggabungan usaha. Transaksi penggabungan usaha 

tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba yang dikenakan 

pajak. 

Beda waktu terjadi adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara 

akuntansi komersial dibandingkan secara fiskal. Selisih dari perbedaan pengakuan 

antara laba  akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal yang akan menghasilkan 

koreksi berupa berupa koreksi positif dan koreksi negative. Koreksi positif 

menghasilkan aktiva pajak tangguhan sedangkan koreksi negative akan 

menghasilkan beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan dan aktiva pajak 

tangguhan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam 

merekayasa laporan keuangannya. 
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2.8 Perlakuan Akuntansi Pajak Tangguhan Berdasarkan PSAK 46  

Pada prinsipnya pajak tangguhan merupakan dampak Pajak Penghasilan di 

masa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara 

perlakuan akuntansi dengan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat 

dikompensasikan di masa datang yang perlu disajikan dalam laporan keuangan 

dalam suatu periode tertentu. Dampak Pajak Penghasilan di masa yang akan 

datang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, 

baik di dalam pos neraca maupun laba rugi. Suatu perusahaan bisa saja membayar 

pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang 

lebih besar di masa mendatang. Atau sebaliknya, suatu perusahaan bisa saja 

membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang 

pajak yang lebih kecil di masa mendatang. Menurut Hardi Cheng (2009), bila 

dampak pajak di masa datang tersebut tidak disajikan di dalam neraca dan laba 

rugi, maka laporan keuangan bisa menyesatkan penggunanya sehingga diperlukan 

perlakuan akuntansi untuk pajak tangguhan. Hakim Dan Praptoyo (2015) 

PSAK No.46 merupakan standar yang mengatur perlakuan akuntansi pajak 

penghasilan dengan menerapkan pendekatan neraca. Pendekatan neraca mengakui 

adanya kewajiban dan aktiva pajak tangguhan terhadap konsekuensi fiskal masa 

depan sebagai akibat adanya perbedaan waktu dan sisa kerugian yang belum 

dikompensasikan (Arianto, 2010). Apabila ada perusahaan belum menerapkan 

PSAK No.46 sehingga perubahan penerapan kebijakan yang baru menyebabkan 

laporan keuangan harus disajikan kembali. Dari hasil penyajian kembali tersebut 

diketahui bahwa penerapan PSAK No.46 mengakibatkan munculnya akun baru 



 26 

yaitu aktiva pajak tangguhan yang menambah jumlah aktiva perusahaan sebagai 

akibat dari adanya manfaat pajak tangguhan yang mengurangi beban pajak 

perusahaan. Adanya manfaat pajak tangguhan juga mengakibatkan bertambahnya 

laba perusahaan sehingga meningkatkan ekuitas perusahaan. Hakim Dan Praptoyo 

(2015) 

 

2.9 Akrual  

Menurut Muljono, 2009:28 dalam Pindiharti (2011) Akrual adalah suatu 

metode perhitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada 

waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terhutang. Menurut PSAK (2009), 

laporan keuangan disusun berdasarkan akrual. Dengan dasar ini, pengaruh 

transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau 

setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta 

dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.  

Model akrual melibatkan perhitungan total akrual. Model-model akrual 

menurut Belkaoui (2007:202) dalam Pindiharti (2011) adalah sebagai berikut: 

1. Model Heally (1985) menyatakan kelemahan model akrual adalah 

menganggap keseluruhan akrual ditimbulkan oleh manajemen laba yang 

dilakukan oleh manajemen. Padahal kenyataannya, sebagian akrual 

perusahaan juga disebabkan oleh kegiatan operasional dan tidak 

menggambarkan manajemen laba. Total akrual dalam manajemen laba 

dibagi menjadi dua jenis yaitu: 
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a. Discretionary Accrual  

Adalah pengakuan akrual laba atau beban yang bebas tidak diatur 

dan merupakan pilihan kebijakan manajemen. Akrual yang muncul 

akibat diskresi manajemen atau berada di bawah kebijakan manajemen. 

Hal ini biasanya digunakan sebagai pengukur dalam manajemen laba 

dan besarannya merupakan hasil modifikasi angka-angka pada laporan 

keuangan untuk memenuhi tujuan manajemen sehingga keberadaan 

Discretionary Accrual menandakan rendahnya kualitas laba.  

b. Non Discretionary Accrual  

Adalah sebaliknya, pengakuan akrual laba yang wajar yang 

tunduk suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Total 

akrual terdiri atas dua komponen yaitu Discretionary Accrual (DA) dan 

Non Discretionary Accrual (NDA). Model yang digunakan untuk 

menghitung total akrual adalah sebagai berikut: 

TAcc it = EBEIit ─ (CFOit ─EIDOit) 

Keterangan : 

TAcc it =  total accrual perusahaan i pada periode t  

EBEIit =  income before extraordionary items pada tahun t 

CFOit =  cash flows from operation pada tahun t 

EIDOit =  extraordionary items and discontinued operation dari laporan 

arus kas perusahaan i untuk tahun t 

Perekayasaan menaikkan atau menurunkan akrual antara lain 

dapat dilakukan dengan cara mempercepat pendapatan atau 
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mempercepat beban. Perekayasaan laba tersebut termasuk salah satu 

praktek manajemen laba atau earning manajemen melalui perekayasaan 

akrual. 

2. Model De Angelo 

Porsi pilihan dalam model De Angelo adalah perbedaan antara 

akrual total di tahun peristiwa t disimbolkan dalam aktiva total (At-1) dan 

akrual bukan pilihan (NDAt). perhitungan akrual bukan pilihan (NDAt) 

bergantung pada akrual total di periode sebelumnya (TAt-t) disimbolkan 

dengan aktiva total keseluruhan (At-2), dengan kata lain: 

NDAt = TAt ─ 1/ At-2 

3. Model Jones  

Tujuan utama dari model jones adalah untuk mengendalikan 

pengaruh perubahan dalam kondisi perusahaan pada akrual bukan pilihan. 

Akrual bukan pilihan di tahun peristiwa disajikan sebagai berikut: 

NDAt = α1 (1/At-1) + α2 (∆REVt /At-1) + α3 (PPEt /At-1) 

Keterangan: 

NDAt =  akrual bukan pilihan di tahun t symbol dengan aktiva total 

keseluruan . 

∆REVt  =  pendapatan di tahun t dikurangi pendapatan di tahun t-1 

PPEt =  aktiva tetap kotor di tahun t 

At-1  =  aktiva total di akhir tahun t-1 

α1, α2, α3 =  parameter spesifik perusahaan. 
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Perbedaan utama antara model De Angelo dengan Heally adalah bahwa 

NDA mengikuti proses acak dalam model De Angelo dan suatu proses rata-

rata kebalikan dalam model Heally. Berdasarkan penelitian terdahulu model 

Heally paling baik mencerminkan manajemen laba (discretionary accrual). 

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.  (Perwita dan Astuti, 2014) 

Sebagai tambahan terhadap penggunaan akrual yang tidak diharapkan 

dan akrual pilihan sebagai suatu substitusi untuk manajemen laba, banyak 

penelitian menunjukkan bukti di mana akrual spesifik atau metode akuntansi 

digunakan untuk manajemen laba. Contoh untuk akrual spesifikyang telah 

terbukti digunakan dalam manajemen laba antara lain mencakup: 

1. Estimasi penyusutan dan provisi piutang tak tertagih yang melingkupi 

penawaran saham perdana; 

2. Cadangan kerugian pinjaman bank dan cadangan kerugian klaim asuransi;  

3. Cadangan penilaian pajak tangguhan. (Riahi, 2007: 206) 
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2.10 Tingkat Hutang 

Besarnya tingkat hutang perusahaan (leverage) dapat mempengaruhi 

tindakan manajemen laba. Leverage yang tinggi yang disebabkan kesalahan 

manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan atau penerapan strategi yang 

kurang tepat dari pihak manajemen. Oleh karena  kurangnya pengawasan yang 

menyebabkan leverage yang tinggi, juga akan meningkatkan tindakan 

opportunistic seperti manajemen laba untuk mempertahankan kinerjanya di mata 

pemegang saham dan publik.  

Menurut Tarjo (2008) 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. Keadaan seperti ini seharusnya membuat perusahaan tidak perlu lagi 

mencari pendanaan melalui hutang. 

Hutang dalam perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rasio 

leverage atau tingkat hutang dalam perusahaan. Ada dua macam perhitungan rasio 

leverage menurut Suyanto (2012) yaitu leverage keuangan berdasarkan nilai buku 

diukur dengan rasio nilai buku seluruh hutang (debt= D) terhadap total aktiva 

(TA) sementara leverage keuangan berdasarkan nilai pasar diukur dengan rasio 

nilai buku seluruh hutang terhadap total nilai pasar perusahaan (total value = V). 
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Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat hutang adalah Long Term 

Debt Ratio (LDE) yang menunjukan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh 

modal perusahaan atau seberapa besar porsi hutang dibannding dengan modal  

perusahaan, agar aman porsi hutang harus lebih kecil dari modal perusahaan. Jika 

perusahaan menggunakan banyak hutang akan meningkatkan beban bunga dan 

pokok pinjaman yang harus dibayar, hal ini memperbesar kemungkinan 

perusahaan mengalami default, yaitu tidak mampu memenuhi kewajiban 

pembayaran hutang pada waktunya akibat dari kewajiban yang semakin besar. 

 

2.11 Manajemen Laba dalam Perspektif Islam  

Dalam Al-qur’an surat An-nisa 29 telah menjelaskan mengenai 

manajemen laba yang terkait: 

Islam melindungi hak milik laki-laki dan perempuan 

                            

                          

 

Artinya : 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuai dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu. 

 

Dalam Al-qur’an Allah SWT telah mengatur semua persoalan yang akan 

dihadapi manusia serta penyelesaian atas persoalan tersebut. Sebagaimana 

dijelaskan Allah dalam firmannya QS. Al-Baqarah : 282 
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Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah 

ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 

hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 

lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 

Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 

antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki 

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 

jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah 

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; 

dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar 

sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi 

Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 

(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika 

mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, 

Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan 

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan 
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saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), 

Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan 

bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu. 

 

Berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 282 di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Allah SWT telah mengatur tata cara bermu’amalah yang baik serta menjaga sifat 

jujur agar tidak merugikan sesame manusia. Seperti halnya dalam melakukan 

transaksi jual beli dan utang piutang hendaklah dilakukan pencatatan yang 

sistematis dari setiap kejadian transaksi baik itu transaksi tunai maupun transaksi 

yang dilakukan secara kredit agar tidak terjadi kekeliruan yang akan berdampak 

pada laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. 

Laporan keuangan perusahaan sangat dibutuhkan baik oleh pihak internal 

maupun pihak eksternal, seberapa besar perusahaan mampu menghasilkan laba 

pada periode akuntansi itu semua tercermin dalam laporan keuangan yang 

disajikan oleh perusahaan. Serta laporan keuangan juga bisa menilai kinerja 

manajemen buruk. Dengan kondisi tersebut perusahaan melakukan hal yang tidak 

semestinya yaitu dengan bersifat tidak jujur, manajemen mengubah data laporan 

keuangan dengan cara melakukan manajemen laba agar arus laba terlihat stabil. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik 

manajemen laba merupakan tindakan yang tidak jujur dan bertentangan dengan 

QS. Al-Baqarah ayat 282, disini Allah menyuruh hambanya untuk bersifat jujur 

agar tidak terjadinya kekacauan dan kekeliruan. 

Untuk mendapatkan laba yang bersih dari unsur riba dan kecurangan, 

islam menentukan prinsip dasar dalam mekanisme transaksinya. Prinsip saling 

ridho dalam bertransaksi merupakan proses yang terjadi ketika barang yang akan 
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dijual jelas kepemilikannya, tidak termasuk barang yang diharamkan, serta jelas 

pula penetapan harganya. Prinsip kemudahan atau taawun dalam bertransaksi 

menunjukkan laba yang diperoleh bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi 

sang penjual (self oriented), akan tetapi juga diharapkan dapat memberikan 

manfaat kepada sesama dan menutupi kebutuhan masyarakat. Wallahu’alam.  

 

2.12 Pandangan Islam tentang Pajak 

Dalam Al-Qur’an yang terdiri dari 30 Juz, 114 surat, 74.499 kata atau 

325.345 suku kata tidak ditemukan satu pun kata “pajak”, berbeda halnya dengan 

kata Zakat yang terdapat sebanyak 30 kali. Menurut Defano, kata “pajak” berasal 

kata “Ajeg” (bahasa Jawa) yang artinya pungutan tertentu pada waktu tertentu 

(Soni Defano, 2006). Kata pajak jelas bukan berasal dari bahasa Arab, karena 

huruf “p” tidak ada dalam konsonan Arab. Untuk menyebut “Padang” misalnya, 

orang Arab mengatakan “Badang”, “Liverpool“ disebutnya “Libirbuul”. Namun 

demikian, dalam terjemahan Al-Qur’an terdapat 1x kata “pajak”, yaitu pada QS. 

At-Taubah [9]:29, 

                              

                           

    

Artinya:  ”Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 

(pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa 

yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama 

dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang 

diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah 

(Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk 

(QS.[9]:29).  
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Kata ”Jizyah” pada ayat tersebut diterjemahkan dengan “Pajak” (lihat 

kitab Al-Qur’an & terjemahannya oleh Departemen Agama RI terbitan PT 

Syaamil Bandung). Walau demikian, tidak semua kitab Al-Qur’an 

menerjemahkan kata “Jizyah” menjadi “Pajak” melainkan tetap Jizyah saja, 

misalnya Kitab Al-Qur’an & terjemahannya oleh Departemen  Agama RI cetakan 

Kerajaan Saudi Arabia atau cetakan CV Diponegoro Semarang.  www.pajak.go.id 

Pajak (Dharibah) terdapat dalam Islam yang merupakan salah satu 

pendapatan negara  berdasarkan ijtihad Ulil Amri yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat (ahlil halli wal aqdi) dan persetujuan ulama. Pajak (Dharibah) 

adalah kewajiban lain atas harta, yang datang disaat kondisi darurat atau 

kekosongan Baitul Mal yang dinyatakan dengan keputusan Ulil Amri. Ia adalah 

kewajiban atas kaum Muslim untuk membiayai pengeluaran kaum Muslim yang 

harus dibiayai secara kolektif (ijtima’iyyah) seperti keamanan, pendidikan dan 

kesehatan, dimana tanpa pengeluaran itu akan terjadi bencana yang lebih besar. 

Masa berlakunya temporer, sewaktu-waktu dapat dihapuskan. Ia dipungut bukan 

atas dasar kepemilikan harta, melainkan karena adanya kewajiban (beban) lain 

atas kaum Muslimin, yang harus diadakan di saat ada atau tidaknya harta di Baitul 

Mal, sementara sumber-sumber pendapatan yang asli seperti Ghanimah, Fay’i, 

Kharaj dan sumber pendapatan negara yang tidak ada. Objeknya Pajak (Dharibah) 

adalah harta atau penghasilan setelah terpenuhi kebutuhan pokok, seperti halnya 

Zakat. Agar tidak terjadi double taxs dengan Zakat, maka dalam penghitungannya, 

Zakat yang  telah dikeluarkan dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan 

Kena Pajak yang tertuang dalam laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 

http://www.pajak.go.id/
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PPh Orang Pribadi atau PPh Badan, sehingga akan dapat mengurangi Pajak 

terutang. Zakat saat ini memang baru dijadikan sebagai pengurang penghasilan 

kena pajak, menunggu sebuah ketentuan yang lebih baik (insya Allah akan terbit) 

dimasa mendatang yaitu zakat dijadikan sebagai pengurang pajak terutang (credit 

tax). www.pajak.go.id. 

 

2.13 Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.1  

Ringkasan Daftar Penelitian Terdahulu  

No Peneliti Judul 

Variabel 

independen/ 

Dependen 

Persamaan Perbedaan Hasil 

1

.  

Andarumi 

Mustikaning 

Perwita Dan 

Titiek Puji 

Astuti. (2014) 

Analisis 

Beban 

Pajak 

Tangguhan, 

Aktiva 

Pajak 

Tangguhan, 

Dan Akrual 

Sebagai 

Prediktor 

Manajemen 

Laba Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Yang 

Terdaftar 

Di Bei 

Periode 

2009-2013. 

Variabel 

independen 

: Beban 

Pajak 

Tangguhan, 

Aktiva 

Pajak 

Tangguhan, 

Dan Akrual 

 

Variabel 

dependen: 

Manajemen 

Laba  

Variabel 

independe

n : Beban 

Pajak 

Tangguhan

, Aktiva 

Pajak 

Tangguhan

, Dan 

Akrual 

 

Variabel 

dependen: 

Manajeme

n Laba 

Variabel 

independe

n : 

Tingkat 

Hutang 

 

 

Beban 

Pajak 

Tangguhan 

dan akrual 

berpengaru

h positif 

terhadap 

manajemen 

laba 

sedangkan 

aktiva pajak 

tangguhan 

berpengaru

h negatif 

dan tidak 

signifikan  

2

. 

Tundjung, 

Ghafara 

Mawaridi 

Mazini. 

(2015) 

Skripsi 

Universitas 

Diponegoro. 

Pengaruh 

Beban 

Pajak 

Tangguhan 

terhadap 

Manajemen 

Laba (Studi 

Empiris 

pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Variabel 

independen 

: Beban 

Pajak 

Tangguhan 

 

Variabel 

dependen: 

Manajemen 

Laba 

Variabel 

independe

n : Beban 

Pajak 

Tangguhan 

 

Variabel 

dependen: 

Manajeme

n Laba 

Variabel 

independe

n : Aktiva 

Pajak 

Tangguhan

, Akrual 

dan 

Tingkat 

Hutang 

 

 

Beban pajak 

Tangguhan 

berpengaru

h terhadap 

manajemen 

laba. 

http://www.pajak.go.id/
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yang 

Terdaftar 

Di BEI. 

Periode 

2011-2013. 

 

3

. 

Arif Rachmad 

Hakim Dan 

Sugeng 

Praptoyo. 

(2015) Jurnal 

Ilmu Dan 

Riset 

Akuntansi, 

Vol. 4 No. 7 

Pengaruh 

Aktiva 

Pajak 

Tangguhan 

Dan Beban 

Pajak 

Tangguhan 

Terhadap 

Manajemen 

Laba. 

Perusahaan 

Perbankan 

yang 

terdaftar di 

BEI periode 

2011-2013. 

Variabel 

independen 

: Aktiva 

Pajak 

Tangguhan 

Dan Beban 

Pajak 

Tangguhan 

 

Variabel 

dependen: 

Manajemen 

Laba 

Variabel 

independe

n : Beban 

Pajak 

Tangguhan 

dan Aktiva 

Pajak 

Tangguhan 

 

Variabel 

dependen: 

Manajeme

n Laba 

Variabel 

independe

n : Akrual 

dan 

Tingkat 

Hutang 

aktiva pajak 

tangguhan 

dan beban 

pajak 

tangguhan 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

laba.  

 

4

. 

Nenci Erista  

(2013) Jurnal 

Komparteme

n, Vol. XI 

No.2 

Pengaruh 

Aktiva 

Pajak 

Tangguhan, 

Beban 

Pajak 

Tangguhan, 

Akrual 

Terhadap 

Manajemen 

Laba Pada 

Perusahaan 

Perbankan 

Di Bei 

Periode 

2009-2012 

Variabel 

independen 

: Aktiva 

Pajak 

Tangguhan, 

Beban 

Pajak 

Tangguhan 

dan Akrual 

 

Variabel 

dependen: 

Manajemen 

Laba 

Variabel 

independe

n : Aktiva 

Pajak 

Tangguhan

, Beban 

Pajak 

Tangguhan 

dan Akrual 

 

Variabel 

dependen: 

Manajeme

n Laba 

Variabel 

independe

n : 

Tingkat 

Hutang 

beban pajak 

tangguhan 

dan akrual 

yang 

mampu 

memprediks

i secara 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

laba, 

sedangkan 

variabel 

aktiva pajak 

tangguhan 

tidak 

berpengaru

h 

5

. 

Dewi 

Pindiharti, 

(2011) 

Skripsi 

universitas 

islam negeri 

syarif 

hidayatullah. 

Jakarta  

 

Pengaruh 

Aktiva 

Pajak 

Tangguhan, 

Beban 

Pajak 

Tangguhan 

Dan Akrual 

Terhadap 

Manajemen 

Laba. 

Variabel 

independen 

: Aktiva 

Pajak 

Tangguhan, 

Beban 

Pajak 

Tangguhan 

dan Akrual 

 

Variabel 

Variabel 

independe

n : Aktiva 

Pajak 

Tangguhan

, Beban 

Pajak 

Tangguhan 

dan Akrual 

 

Variabel 

Variabel 

independe

n : 

Tingkat 

Hutang 

Aktiva 

Pajak 

tangguhan 

tidak 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

laba. 

Sedangkan 
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Perusahaan 

manufaktur 

yang 

terdaftar di 

BEI periode 

2005-2009 

dependen: 

Manajemen 

Laba 

 

dependen: 

Manajeme

n Laba 

 

beban pajak 

tangguhan 

dan akrual 

memiliki 

pengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

laba. 

6

. 

Sofia Prima 

Dewi dan 

Fenny, (2011) 

Pengaruh 

Aset Pajak 

Tangguhan, 

Diskresione

r Akrual, 

Tingkat 

Hutang, 

Dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Manajemen 

Laba Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Yang 

Terdaftar 
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2.14 Desain Penelitian 

Gambar 2.1 Desain Penelitian 

Variabel X      Variabel Y 

 

 H1 

 

 H2 Y 

 

 H3 

 

 H4  H5 

 

 

 

2.15 Perumusan Hipotesis 

a. Hubungan antara Aktiva Pajak Tangguhan dengan Praktik Manajemen 

Laba  

Semakin besar perbedaan antara laba yang dilaporkan perusahaan (laba 

komersial) dengan laba fiskal menunjukkan bendera merah bagi pengguna laporan 

keuangan. Selisih positif antara laba akuntansi dan laba fiskal mengakibatkan 

terjadinya koreksi positif yang menimbulkan terjadinya aktiva pajak tangguhan 

(Suranggane, 2007:78). Dengan diberlakukanya PSAK No. 46 yang mensyaratkan 

para manajer untuk mengakui dan menilai kembali aktiva pajak tangguhan yang 

dapat disebut pencadangan nilai aktiva pajak tangguhan (deferred tax assets 
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valuation allowance) maka peraturan ini dapat memberikan kebebasan bagi 

manajemen untuk menentukan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam 

penilaian aktiva pajak tangguhan pada laporan keuangan, sehingga dapat 

digunakan untuk mengindikasikan ada tidaknya rekayasa laba atau manajemen 

laba. 

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. Perusahaan berusaha untuk mengecilkan 

labanya guna untuk menghindari pembayaran pajak yang besar kepada Negara 

dengan mengubah angka aktiva pajak tangguhan pada laporan keuangannya. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hakim dan Praptoyo (2015) yang 

mendapatkan hasil bahwa aktiva pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap 

praktik manajemen laba. 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. Maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 

H1 :  Aktiva Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Praktik Manajemen 

Laba 
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b. Hubungan antara Beban Pajak Tangguhan terhadap Praktik Manajemen 

Laba 

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). Pelaporan beban pajak penghasilan yang mencakup pajak kini (current 

tax) dan pajak tangguhan (deffered tax), menghasilkan laba akuntansi yang lebih 

informatif dan dapat mencerminkan kinerja perusahaan sebenarnya. Manajemen 

laba merupakan peluang bagi manajemen untuk merekayasa besarnya beban pajak 

tangguhan guna menaikkan dan menurunkan tingkat labanya. Beban pajak 

tangguhan mengakibatkan tingkat laba yang diperoleh menurun, dengan demikian 

memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan laba yang lebih besar di 

masa yang akan datang dan untuk menarik para investor untuk melakukan 

investasi dan mengurangi besarnya pajak yang dibayarkan.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Perwita dan Astuti, 2014) 

membuktikan bahwa beban pajak tangguhan dan akrual yang mampu 

memprediksi secara signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian yang 

dilakukan oleh Hakim dan Praptoyo (2015) juga menemukan bukti empiris bahwa 

beban pajak tangguhan memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan temuan-temuan tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Praktik Manajemen 

Laba 
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c. Hubungan antara Akrual terhadap Praktik Manajemen Laba 

Penyususnan laporan keuangan yang menggunakan metode akrual 

digunakan oleh para manajer dengan memanipulasi laba sedemikian rupa untuk 

mempengaruhi keputusan stakeholder. Oleh karena itu, ada kecenderungan para 

manajer untuk mengatur laba sedemikian rupa dengan menerapkan income-

increasing discreationary accruals (artinya usaha untuk merekayasa laba dengan 

menurunkan tingkat laba pada tingkat tertentu untuk membalikkan kebijakan 

akrual yang dilakukan sebelumnya), Pindiharti (2011). Dasar akrual umunya 

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 yang 

bersangkutan. Namun konsep akrual tersebut memiliki kelemahan yaitu dapat 

dimanfaatkan untuk merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan, sehingga 

dapat digunakan untuk mengubah angka laba yang dihasilkan apabila standar 

akuntansi memungkinkan melalui praktik manajemen laba. 

Penelitian yang dilakukan oleh Erista (2013) membuktikan bahwa akrual 

berpengaruh terhadap manajemen laba untuk menghindari pelaporan penurunan 

laba. Penelitian lain yang membuktikan adanya pengaruh signifikan positif 

terhadap manajemen laba dilakukan oleh Pindiharti (2011) untuk menghindari 

pelaporan penurunan laba,. Mengacu pada pernyataan tersebut, maka 

diekspektasikan adanya peranan akrual yang dapat digunakan sebagai indikator 

adanya manajemen laba. Untuk itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  

H3 : Akrual berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba. 
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d. Hubungan antara Tingkat Hutang terhadap Praktik Manajemen Laba 

Besarnya tingkat hutang perusahaan (leverage) dapat mempengaruhi 

tindakan manajemen laba. Perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi 

mencerminkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja keuangan yang 

kurang sehat. Leverage yang tinggi yang disebabkan kesalahan manajemen dalam 

mengelola keuangan perusahaan atau penerapan strategi yang kurang tepat dari 

pihak manajemen. Agar perusahaan terlihat memiliki kinerja keuangan yang baik 

di mata investor pihak manajemen melakukan manajemen laba dengan mengubah 

angka tingkat hutangnya. Oleh karena kurangnya pengawasan yang menyebabkan 

leverage yang tinggi, juga akan meningkatkan tindakan oppurtunistic seperti 

manajemen laba untuk mempertahankan kinerjanya di mata pemegang saham dan 

publik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Naftalia dan Marsono (2013), 

membuktikan bahwa tingkat hutang berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Perusahaan yang mempunyai rasio leverage tinggi akibat besarnya jumlah hutang 

dibanding dengan aset yang dimiliki perusahaan, diduga melakukan earnings 

management karena perusahaan terancam default yaitu tidak dapat memenuhi 

kewajiban pembayaran hutang pada waktunya. Mengacu pada pernyataan 

tersebut, maka diekspektasikan adanya peranan Tingkat Hutang terhadap praktik 

manajemen laba. Maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Tingkat Hutang berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen 

laba. 
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e. Hubungan Antara Aktiva Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, 

Akrual Dan Tingkat Hutang Terhadap Manajemen Laba  

Selain meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba di atas 

secara parsial penelitian ini juga mencoba untuk mengetahui pengaruh faktor-

faktor di atas secara simultan yaitu bahwa pengaruh aktiva pajak tangguhan, 

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

Untuk itu ditarik hipotesis sebagai berikut :   

H5 :  Aktiva Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Akrual Dan 

Tingkat Hutang Berpengaruh Signifikan Terhadap Manajemen Laba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


