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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Teori Keagenan (agency theory) 

Anthony dan Govindarajan (2009: 135) mengemukakan konsep agency 

theory sebagai hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Principal 

(dalam hal ini investor) mendelegasikan tanggung jawabnya termasuk 

pendelegasian otoritas pengambilan keputusan pada agent (yang dalam hal ini 

manajemen) untuk melakukan tugas tertentu yang sesuai dengan kontrak kerja 

yang telah disepakati bersama. 

Asumsi agency theory adalah bahwa masing-masing individu adalah 

economic rational man dan kontrak antara principal dan agent tersebut dibuat 

berdasarkan angka akuntansi sehungga hal ini menimbulkan konflik kepentingan 

antara principal dan agent. Principal termotivasi untuk menyejahterakan dirinya 

dengan profitabilitas yang selalu meningkat sedangkan agent termotivasi untuk 

memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomis dan psikologisnya. Adanya 

perbedaan kepentingan dan informasi antara principal dan agent memacu agent 

untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi yang dihasilkan dapat lebih 

memaksimalkan kepentingannya. Cara yang dapat dilakukan agent untuk 

mempengaruhi angka-angka akuntansi tersebut dapat berupa rekayasa laba atau 

manajemen laba dalam laporan keuangan. 

Oleh karena laporan keuangan sering digunakan sebagai indikator 

penilaian kinerja, maka perilaku manajer laba dimungkinkan dapat terjadi karena 

manajer mempunyai informasi lebih bnyak dan lebih akurat dari pada principal. 
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2.2  Teori Akuntansi Positif (Positive Accounting Theory) 

Cara yang dapat dilakukan agen untuk Teori yang dipelopori oleh Watt 

dan Zimmerman (1986) dalam Anasta (2015) memaparkan bahwa faktor-faktor 

ekonomi tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat 

laporan keuangan. Anis dan Imam (2003) dalam Anasta (2015) menyatakan 

bahwa teori akuntansi positif merupakan bagian dari teori keagenan. Hal ini 

dikarenakan akuntansi teori positif mengakui adanya tiga hubungan keagenan. 

Tiga hipotesis utama dalam teori akuntansi positif yaitu (Watt dan 

Zimmerman,1986) : 

1. Antara Manajemen Dengan Pemilik (the bonus plan hypothesis) 

Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer akan 

cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat 

mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan 

keuangan. Hal ini dilakukan supaya manajer dapat memperoleh bonus 

yang maksimal setiap tahun, karena keberhasilan kinerja manajer diukur 

dengan besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan. 

2. Antara Manajemen Dengan Kreditur (the debt to equity hypothesis) 

Hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 

perusahaan dalam suatu perjanjian utang (debt covenant). Sebagian besar 

perjanjian utang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam 

selama masa perjanjian. Ketika perusahaan mulai terancam melanggar 

perjanjian utang, maka manajer perusahaan akan berusaha untuk 

menghindari terjadinya perjanjian utang tersebut dengan cara memilih 
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metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. 

Pelanggaran terhadap perjanjian utang dapat mengakibatkan sanksi yang 

pada akhirnya akan membatasi tindakan manajer dalam mengelola 

perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan meningkatkan laba (income 

increasing) untuk menghindar atau setidaknya menunda pelanggaran 

perjanjian. 

3. Antara Manajemen Dengan Pemerintah (the political cost hypothesis) 

Scott (2000) menyatakan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan 

biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan 

tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. 

Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh 

perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tarif 

pajak, tuntutan buruh dan lain sebagainya. 

 

2.3 Akuntansi Perpajakan 

Akuntansi perpajakan merupakan suatu seni dalam mencatat, 

menggolongkan, mengikhtisarkan serta menafsirkan transaksi – transaksi finansial 

yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah 

penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan 

beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dalam 

suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan atau pajak 

penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. 
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Fungsi akuntansi perpajakan adalah mengelola data kuantitatif untuk 

menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang 

kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. 

Peranan akuntansi perpajakan dalam perusahaan : 

a. Membuat perencanaan dan strategi perpajakan. 

b. Memberi analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di masa 

yang akan datang. 

c. Dapat menerapkan prilaku akuntansi atas kejadian perpajakan (mulai dari 

penilaian atau perhitungan pencatatan) atas pajak, dan dapat menyajikannya 

di dalam laporan komersial maupun laporan fiskal perusahaan. 

d. Dapat melakukan pengarsipan dan dokumentasi perpajakan dengan lebih 

baik, sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi 

 

2.4  Pengertian Pajak 

Pengertian pajak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut : 

pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi kemakmuran rakyat. 

Pajak di Indonesia telah dipergunakan oleh Negara sebagai sumber 

penerimaan terbesar, dan digunakan untuk menutupi belanja negara, sebagaimana 

yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya. 
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Pendapatan dari sektor pajak setiap tahun anggaran selalu diupayakan mengalami 

kenaikan. Hal ini sejalan dengan fungsi pajak itu sendiri baik sebagai Alat 

Budgeter maupun Alat Regulator. 

 

2.5   Dasar – dasar Perpajakan  

1. Pengertian Perpajakan 

   Pengertian pajak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 

28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai 

berikut : “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

  Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) 

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum. 

  Pajak menurut Smeeths (2004:23), menyatakan pajak adalah 

prestasi pemerintahan yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang 

dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat di paksakan, tanpa 

adanya kontra prestasi yang dapat di tunjukan dalam hal individual 

maksudnya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 
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  Pajak menurut Brock Horace R dalam Diana (2013:35) adalah 

suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan, bukan 

akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan 

yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan 

proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk 

menjalankan pemerintahan. 

  Pajak menurut Djajadiningrat dalam Diana (2013:34) adalah suatu 

kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu 

keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. 

Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. 

  Pajak menurut Anderson WH dalam Diana (2013:35) adalah 

pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada 

pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai 

pengeluaran negara. 

2. Fungsi Pajak 

 Menurut Diana (2013:38) menyatakan fungsi pajak yaitu : 

a. Fungsi Penerimaan (Budgetair) 

Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya 

dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara 

yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Dewasa ini pajak digunakan 

untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, nelanja barang, 

pemeliharaa, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang 
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dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri 

dikurangi pengeluaran rutin. 

b. Fungsi Mengatur (Regulered) 

Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan 

(umpamanya bidang politik, ekonomi, politik, budaya, pertahanan 

keamanan) misalnya mengadakan perubahan tarif, memberikan 

pengecualian-pengecualian, keringanan, atau sebaliknya pemberatan yang 

khususnya ditujukan kepada masalah tertentu. 

 Selain dua fungsi diatas, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu : 

 Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana 

untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas 

harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. 

 Fungsi redistribusi pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh 

negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan 

umum, termasuk juga membiayai pembangunan sehingga dapat 

membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat. 

 Fungsi demokrasi, pajak yang sudah dipungut oleh negara 

merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan 

dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar 

pajak. 
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3. Syarat Pemungutan Pajak 

 Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau 

perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai 

berikut : 

a. Syarat Keadilan  

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-

undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam 

perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum 

dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 

Sedang adildalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi 

wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam 

pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis Pertimbangan 

Pajak. 

b. Syarat Yuridis 

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2 hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 

negara maupun warganya. 

c. Syarat Ekonomis 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 
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d. Syarat Finansiil 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

e. Sistem Pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan 

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

4. Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak 

 Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi 

pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori tersebut 

antara lain : 

a. Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. 

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai 

suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 

b. Teori Kepentingan 

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan 

(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar 

kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus 

dibayar. 

c. Teori Daya Pikul 

Beban pajak untuk semua orang hatus sama beratnya, artinya pajak harus 

dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur 

daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu ; 
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 Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau 

kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. 

 Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan 

materiil yang harus dipenuhi. 

d. Teori daya pikul 

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 

negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu 

menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 

e. Teori Asas daya beli 

Memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat 

untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya 

kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan 

masyarakat.  

5. Pengelompokan Pajak 

 Pajak dapat dikelompokan ke dalam golongan sebagai berikut : 

a. Menurut Pembebanannya 

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang langsung dibayar atau 

dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini 

langsung dipungut pemerintah dari wajib pajak, tidak dapat 

dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh : PPh 

2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dipungut kalau ada 

suatu peristiwa atau perbuatan tertentu, seperti penggerakan 
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barang tidak bergerak, pembuatan akte, dan lain-lain dan 

pembayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada 

pihak lain serta pajak ini tidak memepergunakan surat ketetpan 

pajak. 

Contoh : PPN dan PPnBM, Bea Materai. 

b. Menurut Sifatnya 

1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang erat kaitannya atau 

hubungannya dengan subjek pajak, dalam arti memperhatikan 

keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh : PPh, PBB. 

2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang erat kaitannya atau 

hubungannya dengan objek pajak, tanpa memperhatikan 

keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh : PPnBM 

c. Menurut lembaga Pemungutannya. 

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau 

dikelola oleh Pemerintah Pusat dan hasilnya dipergunakan 

untuk menbiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan 

(APBN). 

Contoh : PPh, PPN dan PPnBM, Bea Materai. 

2. Pajak Daerah. Yaitu pajak yang wewenang pemungutannya 

atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya 
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dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan 

pembangunan daerah. Pajak daerah terdiri atas : 

- Pajak Provinsi, contoh : pajak kendaraan bermotor dan 

pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 

- Pajak Kabupaten/Kota, contoh : pajak hotel, pajak 

reklame, pajak hiburan, dan pajak restoran. 

6. Tata Cara Pemungutan Pajak  

 Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel : 

a. Stelsel Nyata (Riel stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun 

pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. 

Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. 

Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada 

akhir periode. 

b. Stelsel Anggapan (Fictieve stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama 

dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah 

dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk yahun yang 

berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun 

berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan 
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kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan 

yang sebenarnya. 

c. Stelsel Campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 

anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan 

suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak 

disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak 

menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, 

maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil 

kelebihannya dapat diminta kembali. 

7. Sistem pemungutan pajak 

 Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik Pajak Pusat maupun 

Pajak Daerah saat ini menganut tiga sistem pemungutan, antara lain: 

a. Official Assessment System 

 Official Assessment Systemadalah sistem pemungutan pajak yang 

memberikan wewenang kepada petugas pajak atau aparatur perpajakan 

untuk menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak. 

Ciri-cirinya : 

 Penentu pajak terutang adalah petugas pajak atau aparatur 

perpajakan. 

 Hutang pajak baru akan timbul setelah petugas pajak atau 

aparatur perpajakan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). 
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 Wajib pajak bersifat pasif, wajib pajak baru aktif ketika 

melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan 

SKP. 

b. Self Assessment System 

 Self Assessment Systemadalah sistem pemungutan pajak yang 

memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya: 

 Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

wajib pajak sendiri. 

 Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

 Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. Witholding System 

 Witholding System adalah sistem pemungutan pajak yang 

memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga (bukan 

fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

8. Tarif pajak  

 Tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung 

besarnya pajak yang terutang (Diana, 2013;46). Besarnya tarif pajak dapat  

dinyatatakan dalam persentase. Ada empat macamtarif pajak yaitu : 
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a. Tarif sebanding/proporsional 

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang 

dikenali pajak sehingga besarnya pajak yanag terutang proporsional 

terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 

Contoh : PPN sebesar 10% 

b. Tarif tetap 

Tarif yang besarnya merupakan jumlah yang tetap, tidak berubah jika 

yang dijadikan dasar perhitungan berubah. 

Contoh : tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nominal  

  berapa pun adalah Rp 3.000,00 

c. Tarif progresif 

Tarif berupa persentase yang semakin besar/meningkat apabila dasar 

pengenaan pajak semakin meningkat. Penerapan tarif progresif untuk 

menghitung pajak terutang dilakukan dengan menerapkan lapisan 

pajak. 

d. Tarif Degresif 

Tarif berupa persentase yang semakin kecil/menurun apabila dasar 

pengenaan pajaknya semakin meningkat. Penerapan tarif degresif 

untuk menghitung pajak terutang dilakukan dengan menerapkan 

lapisan pajak. 
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2.6 Manajemen Laba 

Salah satu ukuran perusahaan yang sering digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan bisnis adalah laba yang dihasilkan perusahaan. Informasi 

laba sebagaimana dinyatakan dalam Statement of Financial Accounting Concept 

(SFAC) Nomor 2 merupakan unsur utama dalam laporan keuangan dan sangat 

penting bagi pihak-pihak yang menggunakannya karena memiliki nilai prediktif. 

Hal tersebut membuat pihak manajemen berusaha untuk melakukan manajemen 

laba agar kinerja perusahaan tampak baik oleh pihak eksternal. 

Definisi manajemen laba menurut Yulianti (2005) dalam Amanda (2015), 

earnings management dalan arti sempit didefinisikan sebagai perilaku dimana 

manajer “bermain” dengan komponen discretionaryaccruals dalam menentukan 

besarnya earnings. Sedangkan dalam arti luas earningsmanagement didefinisikan 

sebagai tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan 

saat ini atas suatu unit dimana manajer bertanggungjawab, tanpa mengakibatkan 

peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang. 

Kemudian Djamaluddin (2008) mengemukakan definisi manajemen laba 

adalah perilaku yang dilakukan manajer menggunakan kebijakan (judgement) 

dalam pelaporan keuangan dan dalam menyusun transaksi untuk mengubah 

laporan keuangan dan menyesatkan stakeholders mengenai kinerja ekonomi 

perusahaan, atau untuk mempengaruhi contractual outcomes yang tergantung 

pada angka akuntansi yang dilaporkan. 

Oleh karena laporan keuangan sering digunakan sebagai indikator 

penilaian kinerja, maka perilaku manajemen laba dimungkinkan dapat terjadi 
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karena manajemen mempunyai informasi lebih banyak dan lebih akurat 

dibandingkan dengan prinsipal.  

Scott (2000) membagi praktek manajemen laba yang biasa dilakukan 

manajemen kedalam 4 jenis: 

1.  Taking big bath, yaitu manajemen mencoba mengalihkan expected future 

cost ke periode kini agar memiliki peluang yang lebih besar mendapatkan 

laba di masa datang. Biasanya dilakukan bila perusahaan mengadakan 

restrukturisasi atau reorganisasi. 

2.  Income minimization, yaitu manajemen mencoba memindahkan beban ke 

masa kini agar memiliki peluang yang lebih besar mendapatkan laba di 

masa mendatang. 

3.   Income maximization, yaitu manajemen mencoba meningkatkan laba masa 

kini dengan memindahkan beban ke masa mendatang. Biasanya dilakukan 

manajer dalam rangka memperoleh bonus tahunan. 

4.   Income smoothing, yaitu tindakan dimana manajemen memperhalus 

fluktuasi laba dari periode ke periode dengan cara memindahkan laba dari 

periode yang memiliki laba tinggi ke periode yang memiliki laba rendah. 

Teknik untuk melakukan manajemen laba dapat dikelompokkan menjadi 

tiga kelompok, menurut Damayanti (2008) dalam Amanda (2015) yaitu: 

1) Perubahan metode akuntansi 

2) Mengubah kebijakan perkiraan (estimasi) akuntansi, dan  

3) Menggeser periode biaya atau pendapatan. 
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2.6.1 Motivasi Manajemen Laba 

Menurut Scoot (1997) dalam Amanda (2015) ada beberapa alasan yang 

dapat memotivasi seorang manajer melakukan 

manajemen laba, yaitu : 

1. Bonus Scheme (Rencana Bonus) 

Manajer akan berusaha mengatur laba yang dilaporkan agar dapat 

memaksimalkan bonus yang akan diterima. 

2. Other Contractual Motivation (Motivasi Kontraktual Lainnya) 

Pelanggaran terhadap batasan-batasan yang termuat dalam kontrak kredit 

merupakan hal yang menakutkan bagi manajemen. Kondisi keuangan yang 

menyebabkan perusahaan berada dalam posisi nyaris melanggar perjanjian 

kredit dapat menjadi insentif bagi manajer untuk melakukan manajemen  

laba dalam rangka meminimalkan probabilitas pelanggaran perjanjian 

kredit. 

3. Political Motivation (Motivasi Politik) 

Perusahaan besar cenderung menurunkan laba untuk mengurangi 

visibilitasnya, yang dilakukan untuk mengurangi pengawasan dari 

pemerintah serta memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah. 

4. Taxation Motivation (Motivasi Pajak) 

Reduksi tingkat pajak merupakan insentif bagi manajemen untuk 

melakukan rekayasa laba akuntansi, dimana semakin rendah laba maka 

semakin rendah pajak yang harus dibayarkan. 

5. Pergantian chief executive officer (CEO) 
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CEO yang akan pensiun akan melakukan strategi untuk memaksimalkan 

laba dalam rangka meningkatkan bonusnya. 

6. Initial Public Offering (Penawaran Saham Perdana) 

Manajemen laba yang dilakukan dalam laporan keuangan bertujuan untuk 

mempengaruhi pasar yaitu persepsi investor dimana perusahaan akan 

cenderung mempertinggi angka laba. Hal ini dilakukan sebagai usaha 

untuk memaksimalkan penerimaan dari penawaran perdana saham. 

7. To Communicate Information to Investor 

Manajemen laba yang dilakukan untuk kepentingan investor supaya 

investor melihat laporan keuangan yang baik suatu perusahaan. Investor 

dapat menilai suatu perusahaan, menilai kinerja perusahaan di masa yang 

akan datang dengan menggunakan laba yang dilaporkan saat ini. 

 

2.7 Beban Pajak Kini (current tax) 

Akuntansi untuk Pajak Penghasilan di Indonesia diatur dalam PSAK No. 

46. Tujuan dari PSAK No. 46 adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk Pajak 

Penghasilan. Penghasilan sebagai objek pajak didefinisikan sebagai setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik 

yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, 

dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Atas penghasilan tersebut, akan 

dikenakan Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan 

pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan (PSAK No. 46).  
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PSAK No. 46 menjelaskan tentang pajak kini (current tax) dan pajak 

tangguhan (deferred tax), yang jumlah agregatnya dicatat sebagai beban pajak (tax 

expense) dalam penghitungan laba rugi satu periode. Pajak kini (current tax) 

adalah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) atas penghasilan kena pajak 

pada satu periode. Jumlah pajak kini yang belum dibayar harus diakui sebagai 

kewajiban. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan 

periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode-

periode tersebut, maka selisihnya, diakui sebagai aset.  

Beban pajak kini merupakan jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung 

sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan 

tarif pajak, selanjutnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Penghasilan kena 

pajak atau laba fiskal sebagai dasar penghitungan pajak terutang diperoleh dari 

hasil koreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak (laba akuntansi). Koreksi 

dilakukan terhadap pendapatan dan biaya yang berbeda pengakuannya antara 

akuntansi komersial dan akuntansi fiskal (Wicaksono, 2011).  

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan, menyebutkan bahwa besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak 

berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah 

sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:  
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a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22; dan  

b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh 

dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;  

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.  

Beban pajak kini yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak pada tahun 

berjalan akan diketahui pada akhir tahun setelah dilakukan koreksi fiskal terhadap 

penghasilan komersial. Oleh karena itu besarnya angsuran Pajak Penghasilan yang 

harus dibayarkan wajib pajak setiap bulan adalah sebesar pajak terutang tahun 

sebelumnya dikurangi dengan kredit pajak kemudian dibagi 12 atau banyaknya 

bulan dalam tahun pajak. Penghasilan tahun berjalan diasumsikan sama dengan 

penghasilan tahun sebelumnya. Angsuran pajak yang dibayarkan setiap bulan 

dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh 

penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun. Selisih pajak yang telah dibayarkan 

dengan pajak sesungguhnya yang harus dibayar wajib pajak akan diakui sebagai 

pajak kurang bayar atau lebih bayar. Hal ini menunjukkan bahwa beban pajak kini 

periode berjalan akan berkaitan dengan beban pajak kini periode selanjutnya 

2.8 Beban Pajak Tangguhan (deferred tax) 

Harnanto (2011) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan adalah beban 

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

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

dasar perhitungan pajak). Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan fiskal 
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disebabkan dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih 

memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan asumsi 

akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan menurut peraturan pajak. 

Waluyo (2000) juga mengungkapkan, bahwa konsep pajak tangguhan 

selain berlandaskan konsep akrual, juga dalam upaya transparansi laporan, dalam 

artian peningkatan pajak penghasilan yang dicantumkan dalam laporan keuangan 

sebanding dengan peningkatan penghasilannya (smoothing net income). 

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. Investor 

menyadari bahwa penghasilan atau beban pajak tangguhan yang dilaporkan dalam 

laporan laba-rugi merupakan hasil dari akuntansi akrual dan merupakan 

komponen yang bersifat transitori (peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu dan 

hanya berpengaruh pada periode terjadinya peristiwa tersebut). Dengan kesadaran 

tersebut, investor akan memahami bahwa kenaikan atau penurunan laba akuntansi 

hanyalah akibat dari pengakuan konsekuensi pajak karena adanya perbedaan 

temporer nilai tercatat aktiva dan kewajiban berdasarkan standar akuntansi dan 

ketentuan perpajakan. 

 

2.8.1 Perbedaan Temporer atas Pajak Tangguhan  

Perbedaan temporer (temporary differences) adalah perbedaan antara dasar 

pengenaan pajak (DPP) dari suatu aktiva atau kewajiban dengan nilai tercatat 

aktiva atau kewajiban, yang akan berakibat pada kenaikan atau bertambahnya laba 

fiskal periode mendatang (Purba, 2009:17). Pada saat nilai tercatat aktiva 
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dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban diselesaikan atau dilunasi. Zain (2007:98) 

dalam Anasta (2015) menyatakan bahwa perbedaan temporer yang 

mengakibatkan harus diakuinya aktiva atau kewajiban pajak tangguhan terjadi 

atau timbul apabila :  

1. Adanya penghasilan atau beban yang harus diakui untuk penghitungan 

laba fiskal dan untuk penghitungan laba akuntansinya dalam periode yang 

berbeda. 

2. Bagian dari biaya perolehan dalam suatu penggabungan usaha, yang 

secara subtansi merupakan suatu akuisisi, dialokasikan kepada aktiva atau 

kewajiban tertentu berdasarkan nilai wajarnya dan penyesuaian atau 

perlakuan akuntansi demikian tidak diperkenankan oleh peraturan 

perpajakan. 

3. Goodwill positifatau goodwill negatif yang timbul dalam konsolidasi. 

4. Perbedaan nilai tercatat dengan dasar pengenaan pajak (DPP) dari suatu 

aktiva atau kewajiban pada saat pengakuan awalnya. 

 

2.9 Kewajiban Beban Pajak Tangguhan (deferred taxliabilitis) 

Menurut Harnanto kewajiban beban pajak tangguhan(deferred tax 

liabilities) adalah kewajiban 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). Penyebab perbedaan 

antara kewajiban pajak penghasilan dengan PPh terhutang menurut Purba 

(2009:14), dapat dikategorikan dalam dua kelompok: 
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1.  Perbedaan Permanen atau Tetap 

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak 

sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai 

penghasilan. Perbedaan ini mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba 

komersial secara permanen. 

2.  Perbedaan Temporer atau Waktu 

Perbedaan ini terjadi berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang 

Perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan 

pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari 

periode sekarang. 

Kewajiban pajak tangguhan harus diakui untuk setiap beda temporer kena 

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

Menurut Purba (2009:35) 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 patner 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 
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tersebut tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba yang 

dikenakan pajak.  

 

 Beda waktu terjadi adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara 

akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal. Selisih dari perbedaan 

pengakuan antara laba akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal yang akan 

menghasilkan koreksi berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif 

akan menghasilkan aset pajak tangguhan sedangkan koreksi negatif akan 

menghasilkan kewajiban pajak tangguhan. 

 

2.10 Pajak Menurut Pandangan Islam 

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah atau 

bisa juga disebut Al-Maks,yang artinya adalah : 

“ Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarikan pajak.” (Lisanul Arab 

IX/217-218 dan XIII/160 dan Shahih Muslim dengan syarahnya oleh Imam 

Nawawi XI/202). 

Hukum pajak dalam islam ini mempunyai dua pendapat, diantaranya 

sebagai berikut : 

Pendapat pertama menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali 

dibebankan kepada kaum muslimin,karena kaum muslimin sudah mempunyai 

kewajiban membayar zakat. Dalil syar’i yang melandasi pendapat ini adalah: 

1. Firman Allah SWT : 

“ wahai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesama mu dengan cara yang batil....”. ( Qs.An-nisa:29)” 
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2. Rasulullah saw bersabda : 

“ janganlah kalian berbuat zhalim ( beliau mengucapkannya tiga kali ). 

Sesungguhnya tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan 

dari pemiiknya.” ( HR. Imam ahmad v/72 n0.20714,dan di sahihkan oleh 

Al-Albani dalam sahih wa Dha’if jami’ush shagir n0.7662,dan dalam 

irwa’al Ghalil n0.1761 dan 1459 ). 

Pendapat kedua menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum 

muslim, jika memang negara sangat membutuhkan dana dan untuk menerapkan 

kebijaksanaan ini pun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Dalil syar’i yang 

melandasi pendapat ini adalah : 

1. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 177, dimana pada ayat 

ini Allah mengajarkan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar 

dengan mensejajarkan antara (a) pemberian harta yang dicintai kepada 

kerabat,anak-anak yatim, fakir miskin, musafir, orang yang memnta – 

minta dan orang yang memerdeka kan hamba sahaya,dengan (b) iman 

kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, mendirikan 

sholat, menunaikan zakat dan menempati janji dan lain-lainnya. Point 

dalam groub (a) bukannya hal yang sunnah,tapi termasuk pokok-pokok 

yang hukum nya fardhu, karena disejajarkan dengan hal-hal yang fardhu, 

dan bukan termasuk zakat karena zakat disebutkan tersendiri juga. 

2. Ayat Al-Qur’an yang mengancam orang yang menolak memberikan 

pertolongan kepada mereka yang memerlukan, seperti halnya dalam surah 

Al-Maun dimana Allah menganggap celaka bagi orang yang enggan 
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menolong dengan barang yang berguna bersamaan dengan orang yang 

berbuat riya. 

Kesimpulan hukum pajak dalam fiqih islam setelah memaparkan dua 

pendapat diatas beserta dalil-dalilnya, maka jalan tengahnya dari dua perbedaan 

pendapatan ini adalah bahwa tidak ada kewajiban atas harta kekayaan yang 

dimiliki sesorang muslim selain zakat, namun jika datang kondisi yang menuntut 

adanya keperluan tambahan ( darurat ), maka akan ada kewajiban tambahan lain 

yaitu berupa pajak ( dharibah ) pendapat ini sebagaimana dikemukakan oleh Al-

Qadhi Abu Bakar Ibnu al-Arbi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Asy-Syathibi 

Mahmud Syaltut, dan lain-lain. ( Al-Fatawa Al-Kubra, Syaikh Mahmud Syaltut 

hal. 116-118 cetakan Al- Azhar ). 

Berdasarkan pada ayat al- Qur’an yang berkaitan dengan pajak menurut 

islam yang dijelaskan dalam surat At- Taubah ayat 29 : 

 

 Artinya: 

  Perangilah orang orang yang tidak beriman kepada allah dan 

tidak pula  kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang 

telah diharamkan oleh allah dan rasulnya dan tidak beragama dengan agama 

yang benar (agama allah), yaitu orang-orang yang diberi alkitab kepada mereka, 
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sampai mereka membayar “Jizyah” dengan patuh, sedang mereka dalam 

keadaan tunduk.” 

Menurut Maulana Muhammad Ali, jizyah ialah pajak per kepala yang 

dipungut oleh pemerintah Isla dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai 

imbangan bagi keamanan diri mereka. Pembebanan kewajiban membayar pajak 

hanyalah kepada kaum laki-laki dan kaum hawa yang normal, sedangkan orang 

yang tidak mampu, dibebaskan dari kewajiban tersebut. Pembebanan nya pun 

tidak sesuai dengan status sosial dan kondisi keuangannya.(Erwan.2007) 

 

2.11 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang analisis beban pajak kini (current tax expense), beban 

pajak tangguhan (deferred tax expense), kewajiban beban pajak (deferred tax 

expense liabilitis) dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

 

Tabel II.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

No Nama (tahun) Judul 
Variabel 

independen 
Hasil 

1.  Andarumi 

Mustikaning 

Perwita,Titiek 

Puji Astuti dan  

Agung 

Nurmansyah ( 

2015 ) 

Analisis Beban 

Pajak 

Tangguhan, 

Aktiva Pajak 

Tangguhan,dan 

Akrual Sebagai 

Prediktor 

Manajemen Laba 

pada Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI 

Periode 2009-

2013 

Pajak 

Tangguhan, 

Aktiva Pajak 

Tangguhan, 

dan Akrual 

Hasil penelitian 

dengan regresi 

logistik biner 

menunjukkan 

bahwa beban pajak 

tangguhan dan 

akrual berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

manajemen laba, 

sedangkan aktiva 

pajak tangguhan 

tidak bepengaruh 

signifikan. 
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No Nama (tahun) Judul 
Variabel 

independen 
Hasil 

2.  Lawe Anasta 

( 2015 ) 

Analisa 

Pengaruh 

Deferred Tax 

Asset, Deferred 

Tax Liabilities 

Dan Tingkat 

Hutang 

Terhadap 

Manajemen 

Laba Pada 

Perusahaan Sub 

Sektor Industri 

Makanan Dan 

Minuman  

 Di Indonesia 

- Pengaruh 

Deferred Tax 

Asset, 

Deferred Tax 

Liabilities 

Dan Tingkat 

Hutang 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

secara parsial 

Kewajiban Pajak 

Tangguhan(deferre

d tax liabilities) 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan terhadap 

manajemen laba, 

sedangkan Aktiva 

Pajak Tangguhan 

(deferred tax asset) 

dan tingkat hutang 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

Dan secara 

simultan Aktiva 

Pajak Tangguhan 

(deferred tax 

asset), Kewajiban 

Pajak 

Tangguhan(deferre

d tax liabilities) 

dan tingkat hutang 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

3.  Felicia Amanda 

Dan Meiriska 

Febrianti 

( 2015 ) 

Analisis 

Pengaruh Beban 

Pajak Kini, 

Beban Pajak 

Tangguhan, Dan 

 Basis Akrual     

Terhadap   

Manajemen Laba 

Beban 

Pajak Kini, 

Beban 

Pajak 

Tangguhan, 

Dan 

- Basis Akrual 

Beban Pajak Kini 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba,  

Beban Pajak 

Tangguhan tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba, 

Basis Acrual tidak 

berpangaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba, 

dan Beban Pajak 

Kini,Beban Pajak 
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No Nama (tahun) Judul 
Variabel 

independen 
Hasil 

Tangguhan dan 

Basis Acrual secara 

simultan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba 

4.  

 

Tiara 

Timuriana Dan 

Rezwan Rizki 

Muhamad 

Pengaruh Aset 

Pajak Tangguhan 

Dan Beban Pajak 

Tangguhan 

Terhadap 

Manajemen Laba 

Aset Pajak 

Tangguhan, 

Beban Pajak 

Tangguhan 

Dan 

Manajemen 

Laba 

Hasil penelitian 

dapat disimpulkan 

bahwa: (1) Aset 

pajak tangguhan 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba, 

(2) Beban pajak 

tangguhan tidak 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba, 

dan (3) Aset pajak 

tangguhan dan 

beban pajak 

tangguhan secara 

bersama-sama 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba. 

5.  Syafrida Hani 

( 2007 ) 

Pengaruh Pajak 

Tangguhan 

Terhadap  

Beban Pajak 

Terutang Pph 

Badan  

(Studi Empiris 

Pada Perusahaan 

Yang Terdaftar  

Di Bursa Efek 

Jakarta) 

- Pajak 

Tangguhan 

Dan Beban 

Pajak 

Terutang 

Dari hasil regresi 

diperoleh ada 

pengaruh yang 

signifikan secara 

bersama-sama 

terhadap besarnya 

pajak terutang PPh 

badan jika 

perusahaan 

menggunakan 

metode penyisihan 

piutang usaha, jika 

perusahaan 

menggunakan 

metode FIFO 

dengan perusahaan 

yang 

menggunakan 
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No Nama (tahun) Judul 
Variabel 

independen 
Hasil 

metode average 

dalam penilaian 

persediaannya, dan 

jika perusahaan 

menggunakan 

metode garis lurus 

dengan perusahaan 

yang 

menggunakan 

metode saldo 

menurun dalam 

penentuan beban 

penyusutan aktiva 

tetap. Namun 

untuk beban 

penyisihan piutang 

diperoleh hasil 

tidak berpengaruh 

signifikan.  

 

 

 

2.12 Hipotesis Penelitian 

2.12.1 Beban Pajak Kini ( current tax) 

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

dibayar oleh wajib pajak. Jumlah pajak kini harus dihitung sendiri oleh wajib 

pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak, kemudian 

dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Penghasilan kena pajak atau 

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

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

dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun biaya 

yang berbeda antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku.  
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Berdasarkan penelitian Amanda (2015) membuktikan bahwa beban pajak 

kini dapat mendeteksi manajemen laba. Berbeda dengan penelitian Rahmi (2013) 

yang menunjukkan bahwa beban pajak kini tidak dapat mendeteksi manajemen 

laba pada saat seasoned equityofferings. Maka hipotesis pertama yang diuji dalam 

penelitian ini adalah: 

H1 : Beban pajak kini  (current tax) berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 

2.12.2 Beban Pajak Tangguhan (deferred tax) 

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. Investor 

menyadari bahwa penghasilan atau beban pajak tangguhan yang dilaporkan dalam 

laporan laba-rugi merupakan hasil dari akuntansi akrual dan merupakan 

komponen yang bersifat transitori (peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu dan 

hanya berpengaruh pada periode terjadinya peristiwa tersebut). Dengan kesadaran 

tersebut, investor akan memahami bahwa kenaikan atau penurunan laba akuntansi 

hanyalah akibat dari pengakuan konsekuensi pajak karena adanya perbedaan 

temporer nilai tercatat aktiva dan kewajiban berdasarkan standar akuntansi dan 

ketentuan perpajakan. Penelitian yang dilakukan Philips, Pincus dan Rego (2003) 

dalam Yulianti (2005) dalam Perwita (2015), yang menyatakan bahwa kesalahan 

dalam model akrual untuk mengindikasikan manajemen laba dapat dikurangi 

dengan memfokuskan pada beban pajak tangguhan. Dalam penelitian tersebut 

digunakan model distribusi laba sebagai pengukur manajemen laba. Penelitian ini 

menemukan bukti empiris bahwa beban pajak tangguhan dan akrual secara 
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signifikan dapat mendeteksi manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan 

dengan tujuan menghindari penurunan laba dan menghindari kerugian.  

H2 : Beban pajak tangguhan (deferred tax) berpengaruh terhadap 

manajemen laba 

 

2.12.3 Kewajiban Beban Pajak Tangguhan 

Semakin besar persentase deferred tax liabilities terhadap total beban 

pajak perusahaan menunjukkan standar akuntansi yang semakin liberal Yulianti 

(2004) dalam Anasta (2015). Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal 

memiliki hubungan positif dengan insentif pelaporan keuangan seperti financial 

distress dan pemberian bonus, dengan adanya hal tersebut maka dimungkinkan 

manajer dapat melakukan rekayasa laba atau ernings management dengan 

memperbesar atau memperkecil jumlah beban pajak tangguhan yang diakui 

dengan laporan laba rugi. Selisih negatif antara laba akuntansi dan laba fiskal 

mengakibatkan terjadinya koreksi negatif yang menimbulkan terjadinya deferred 

tax liabilities (Djamaludin, 2008:58). Beban yang besar akan menurunkan tingkat 

laba yang diperoleh suatu perusahaan, begitu pula sebaliknya beban yang sedikit 

akan menaikkan tingkat laba yang diperoleh perusahaan.  

Berdasarkan penelitian Philips. et al (2003) membuktikan adanya praktik 

manajemen laba dengan menggunakan beban pajak tangguhan. Penelitian yang 

dilakukan Yulianti (2004) dalam Anasta (2015) juga menemukan bukti empiris 

bahwa deferred tax liabilities memiliki hubungan positif signifikan dengan 

probabilitas perusahaan untuk melakukan manajemen laba guna menghindari 

kerugian perusahaan.  
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Manajemen laba merupakan peluang bagi manajemen untuk merekayasa 

besarnya beban pajak tangguhan guna menaikan dan menurunkan tingkat labanya. 

Deferred tax liabilities 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 mengurangi besarnya pajak yang 

dibayarkan.  

Berdasarkan temuan-temuan tersebut diatas maka diekspektasi peranan 

yang signifikan antara deferred tax expense liabilities dengan manajemen laba 

(earnings management). Manajemen Laba dilakukan dengan menaikkan atau 

menurunkan jumlah beban yang diakui dalam laporan laba rugi. Dengan demikian 

dibuat hipotesis sebagai berikut:  

H3: Kewajiban Beban Pajak Tangguhan (deferred tax liabilities) berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 
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2.13 Desain Penelitian 

Berdasarkan hipotesis yang telah dibangun pada bagian sebelumnya, 

berikut ini akan digambarkan kerangka pemikiran antar variabel  sebagai berikut: 

 

 

Gambar II.1 

Desain Penelitian 

 

Variabel Independen     Variabel Dependen 

 

         

     H1   

     H2 

     H3 

 

 

 

 

 

 

X1 = Beban Pajak 

Kini 
 
X2 = Beban Pajak 

Tangguhan 

 

 

Y = Manajemen Laba 
 

X3 = Kewajiban 

Beban Pajak 

Tangguhan 

 


