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BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Dalam usaha pengelolaan perusahaan yang baik, pihak–pihak yang

berkepentingan dalam setiap pengambilan keputusan selalu membutuhkan informasi-

informasi baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan. Informasi keuangan

sendiri masih terbagi menjadi dua yaitu informasi akuntansi dan informasi non

akuntansi. Informasi akuntansi terdiri dari informasi operasional, informasi akuntansi

keuangan, informasi akuntansi manajemen serta informasi akuntansi pajak. Semua

informasi akuntansi dan non akuntansi dapat diperoleh dari laporan keuangan yang

disusun oleh perusahaan.

Laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan go public pada Bursa Efek

Indonesia (BEI) meliputi laporan keuangan triwulan maupun keuangan tahunan yang

telah di audit. Pelaporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab dari emiten

terhadap investor dan kreditor dalam pengelolaan sumber dana yang digunakan untuk

kegiatan perusahaan. Oleh sebab itu, laba perusahaan merupakan informasi yang

sangat menarik perhatian para stakeholder. Stakeholder biasanya beranggapan bahwa

laba yang besar mencerminkan kondisisi perusahaan yang baik. Namun, mereka tidak

mengetahui apakah informasi yang terkadung oleh laba tersebut mempunyai kualitas

tinggi. Laba yang tidak menunjukan informasi yang sebenarnya tentang kinerja
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manajemen dapat menyesatkan para pembacanya terutama investor. Disamping itu

Kieso, Waygant dan Warfield dalam buku akuntansi intermediate (2008 :142)

menyatakan bahwa SEC mempunyai kekhawatiran atas menurunya kualitas laba

karena adanya manipulasi. SEC beranggapan kualitas laba yang rendah hanya

menciptakan ilusi yang mengalahkan integritas.

Informasi yang terkandung di dalam laba (earning) mempunyai peran sangat

penting dalam menilai kinerja perusahaan. Laba yang berkualitas adalah laba yang

dapat mencerminkan pertumbuhan laba dimasa depan, yang ditentukan oleh

komponen akrual dan kas, dan dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan

yang sesungguhnya. Melihat betapa penting peran laba bagi investor maupun pihak

lain sebagai pengguna laporan keuangan, tidak mengherankan jika pihak manajemen

perusahaan melakukan manajemen laba demi menarik investor.

Bagi pemerintah, dalam hal ini instansi pemerintah yang terkait adalah

Direktorat Jendral Pajak. Laba yang dilaporkan perusahaan menjadi dasar dalam

penentapan pengenaan pajak. Oleh sebab itu, perusahaan menghitung dengan dua

versi laporan keuangan setiap tahunnya, yaitu Prisip Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) dan laporan keuangan yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan yang

berlaku (Deviana, 2010). Dari kedua versi laporan keuangan tersebut dapat

menunjukan adanya perbedaan dalam jumlah besarnya laba. Hal ini, dikarenakan

terdapat perlakuan pengakuan dalam perhitungan laba menurut akuntansi (book
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income) dan  pengakuan perhitungan laba menurut pajak (taxable income) atau yang

disebut book-tax difference.

Book-tax difference merupakan salah satu isu yang berkembang didalam

bidang perpajakan yang sedang hangat-hangatnya untuk diperbincangkan, dimana

book-tax difference adalah perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal.

Menurut Poernomo (2008), menyatakan bahwa laba akuntansi adalah laba atau rugi

bersih selama satu periode yang belum dikurangi dengan beban pajak, yang dihitung

berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan lebih ditujukan untuk menilai

kinerja ekonomi, sedangkan laba fiskal merupakan laba atau rugi bersih selama satu

periode yang dihitung berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan dan lebih

ditujukan untuk menjadi dasar pengenaan pajak.

Book-tax difference secara umum dikelompokkan kedalam perbedaan waktu

(temporary difference) dan perbedaan tetap (permanent difference). Perbedaan waktu

(temporary difference) timbul sebagai akibat adanya perbedaan waktu pengakuan

penghasilan dan biaya menurut standar akuntansi keuangan dan menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan. Perbedaan temporer yang timbul, tercermin dalam

laporan keuangan komersial sebagai pajak tangguhan (defered taxes). Pajak

tangguhan dapat berupa aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. PSAK

NO.46 tahun 2012 menyebutkan bahwa aset pajak tangguhan merupakan pajak

penghasilan yang dapat dipulihkan dimasa mendatang karena nilai tercatat aset lebih

rendah dari dasar pengenaan pajaknya, sedangkan kewajiban pajak tangguhan
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merupakan pajak penghasilan terutang dimasa mendatang karena nilai tercatat aset

lebih besar dari dasar pengenaan pajaknya. Akun pajak tangguhan dilaporkan dalam

neraca sebagai aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Dalam PSAK

NO.46 tahun 2012 diatur mengenai penyajian pajak tangguhan dilaporan keuangan

yaitu bahwa aset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aset pajak

kini dan kewajiban pajak kini. Pajak tangguhan juga disajikan dilaporan laba rugi

sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Untuk perbedaan yang sifatnya tetap (permanent difference) timbul karena

adanya peraturan yang berbeda terkait dengan pengakuan penghasilan dan biaya

antara standar akuntansi keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan. Sebagai contoh bunga deposito diakui sebagai pendapatan dalam laba

akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pendapatan dalam laba fiskal. Dengan

demikian, manajemen berkewajiban melakukan penyesuaian atas laba akuntansinnya

dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menghitung laba fiskal atau biasa

disebut dengan rekonsiliasi fiskal (Deviana, 2010).

Rekonsiliasi itu sendiri merupakan penyesuaian antara laporan keuangan

komersial dengan laporan keuangan fiskal melalui perbedaan permanen dan

perbedaan temporer (Zain, 2007). Rekonsiliasi fiskal digunakan untuk

membandingkan antara laporan laba rugi komersial dengan perhitungan laba kena

pajak. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan konsep pengakuan, penilaian, dan

pengungkapan pendapatan dan biaya.
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Dalam rangka rekonsiliasi fiskal guna menghitung laba kena pajak, maka

dikenal dengan istilah penyesuaian fiskal positif dan fiskal negatif, dimana hal ini

sebagai akibat terjadinya perbedaan penerapan antara akuntansi dengan perpajakan.

Penyesuaian fiskal positif dalam komponen penghasilan terjadi bila mengakibatkan

penghasilan komersil bertambah yang dikarenakan penghasilan tersebut belum

diperhitungkan dalam penghasilan komersil. Dan untuk komponen biaya, maka

penyesuaian fiskal positif terjadi apabila komponen biaya dalam perhitungan

komersial berkurang, sebagai akibat tidak diperkenannya PPh. Adapun penyesuaian

fiskal negatif atas penghasilan dan biaya adalah kebalikan pengertian dari

penyesuaian fiskal positif.

Akan tetapi, laporan keuangan komersial yang dijadikan sebagai dasar dalam

rekonsiliasi fiskal guna menghitung laba kena pajak sering sekali tidak

mempresentasikan keadaan ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Karena terkadang

manajemen perusahaan akan berusaha menampilkan kinerja keuangan yang baik

melalui kebijakan akuntansi yang diperbolehkan, sehingga akan mempengaruhi

besarnya jumlah pertumbuhan laba yang akan datang.

Dengan demikian, manajemen perusahaan akan memberikan sebuah informasi

akuntansi dalam hal ini adalah informasi akuntansi pajak untuk disampaikan kepada

pihak stakeholder mengenai book-tax differences dimungkinkan dapat mempengaruhi

pertumbuhan laba (pertumbuhan laba bersih) perusahaan satu periode kedepan.

Pertumbuhan laba merupakan prosentase kenaikan laba yang diperoleh perusahaan.
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Dalam teori stakeholder mempunyai hak untuk mengetahui informasi yang

disampaikan manajemen perusahaan baik yang bersifat keuangan maupun non

keuangan meskipun nantinya mereka memilih untuk tidak menggunakan informasi

tersebut.

Penelitian ini mengkaji tentang book-tax difference berpengaruh pada

pertumbuhan laba. Alasan book-tax difference dijadikan sebagai suatu indikator

pertumbuhan laba karena (1) mencerminkan jenis kegiatan manajemen laba, (2)

menunjukan sejauh mana laba yang dilaporkan manajemen menyimpang dari tingkat

konsistensi perusahaan, dan (3) menangkap perbedaan antara PSAK dan peraturan

pajak yang mempunyai implikasi untuk laba dimasa yang akan datang, bahkan tanpa

adanya manajemen laba atau manajemen pajak (Lev dan Nissim, 2004). Informasi

yang digunakan untuk menghitung perbedaan permanen diperoleh melalui besarnya

jumlah beban pajak kini yang diukur berdasarkan total aset, lalu untuk menghitung

besarnya jumlah perbedaan temporer menggunakan informasi beban pajak tangguhan.

Penelitian yang berhubungan dengan penelitian pengaruh boox-tax difference

terhadap pertumbuhan laba dilakukan oleh Jackson (2009) dalam skripsi lestari

(2011), memberikan bukti empiris bahwa perbedaan permanen berpengaruh positif

terhadap pertumbuhan laba, akan tetapi berpengaruh negatif dengan perubahan beban

pajak, sedangkan untuk perbedaan temporer memiliki hubungan negatif terhadap

pertumbuhan laba .



7

Penelitian di Indonesia mengenai book-tax difference berkaitan dengan

pertumbuhan laba dilakukan oleh Lestari (2011). Lestari (2011) menguji apakah

perbedaan permanent dan perberdaan temporer akan berpengaruh terhadap

pertumbuhan laba. Dalam penelitian tersebut, Lestari berhasil membuktikan bahwa

perbedaan permanen dan perbedaan temporer memiliki hubungan negatif terhadap

pertumbuhan laba. Hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian

sebelumnya (Jackson, 2009 ; Lev dan Nissim, 2004). Jackson (2009) dan Lev dan

Nissim (2004), mengemukakan bahwa perbedaan permanen memiliki korelasi negatif

dengan tax exspenses. Jadi secara teoritis akan memiliki korelasi positif dengan

perubahan laba (pertumbuhan laba bersih).

Dengan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya maka peneliti

melakukan pengujian kembali untuk meninjau kekonsistenan hasil penelitian dalam

mengidentifikasikan pengaruh book-tax difference dengan pertumbuhan laba pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun

2009-2011. Pemilihan perusahaan manufaktur dalam penelitian ini dikarenakan

perusahaan manufaktur tidak dipengaruhi langsung oleh regulasi pemerintah, hal ini

mengingat sistem pemungutan pajak yang dibelakukan di Indonesia yakni self

assessment system yang merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang,

kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus

dibayar (Waluyo, 2010), dimana salah satu komponen regulasi pemerintah adalah
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pajak, serta untuk memudahkan mengklasifikasikan item-item yang diungkapkan.

Dan di dalam penelitian ini tidak hanya menguji tentang pengaruh beda permanen

dan beda temporer terhadap pertumbuhan laba, melainkan Return on Asset (ROA),

Operating cash flow (OCF), dan juga SIZE (ukuran perusahaan yang diduga juga

akan ikut mempengaruhi pertumbuhan laba di masa depan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengangkat judul “

PENGARUH BOOK-TAX DIFFERENCE TERHADAP PERTUMBUHAN

LABA (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2009-2011)”.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan research Book-Tax difference (BTD) dari hasil penelitian yang

dilakukan Jackson (2009) dengan penelitian yang dilakukan Budi Lestari (2011),

maka peneliti mengkaji kembali pengaruh book-tax difference terhadap pertumbuhan

laba pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

periode 2009 sampai dengan 2011. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah perbedaan temporer berpengaruh terhadap pertumbuhan laba

perusahaan?

2. Apakah perbedaan permanen berpengaruh terhadap pertumbuhan laba

perusahaan?
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3. Untuk mengetahui apakah Retun on Asset (ROA) berpengaruh terhadap

pertumbuhan laba perusahaan?

4. Untuk mengetahui apakah Operating Cash Flow (OCF) berpengaruh terhadap

pertumbuhan laba perusahaan?

5. Untuk mengetahui apakah SIZE (ukuran perusahaan) berpengaruh terhadap

pertumbuhan laba perusahaan?

6. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel perbedaan

permanen, perbedaan temporer, ROA, OCF dan SIZE secara bersama-sama

berpengaruh terhadap pertumbuhan laba?

I.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini

adalah:

1. Untuk mengetahui apakah perbedaan temporer berpengaruh terhadap

pertumbuhan laba perusahaan?

2. Untuk mengetahui apakah perbedaan permanen berpengaruh terhadap

pertumbuhan laba perusahaan?

3. Untuk mengetahui apakah Retun on Asset (ROA) berpengaruh terhadap

pertumbuhan laba perusahaan?
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4. Untuk mengetahui apakah Operating Cash Flow (OCF) berpengaruh terhadap

pertumbuhan laba perusahaan?

5. Untuk mengetahui apakah SIZE (ukuran perusahaan) berpengaruh terhadap

pertumbuhan laba perusahaan?

6. Untuk mengetahui apakah variabel-variabel perbedaan permanen, perbedaan

temporer, ROA, OCF dan SIZE secara bersama-sama berpengaruh terhadap

pertumbuhan laba?

B.  Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak

pemakai laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Emiten

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan

pertimbangan pengambilan keputusan dalam bidang keuangan terutama dalam

memaksimumkan laba dengan memperhatikan komponen perpajakan yang

diteliti dalam penelitian ini.

2. Bagi Stakeholder

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan

di dalam pengambilan keputusan investasi.
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3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memudahkan memahami tentang

perbedaan temporer, perbedaan permanen dan book-tax difference yang

berhubungan dengan pertumbuhan laba perusahaan satu periode kedepan.

I.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi latar belakang masalah yang menjadi dasar

pemikiran atau latar belakang penelitian ini untuk selanjutnya disusun

rumusan masalah dan uraian tentang tujuan dan manfaat penelitian

serta sistematika penulisan diakhir bab

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini meliputi tentang landasan teori yang menjadi dasar dari

penelitian dan penelitian terdahulu yang dijadikan dasar dalam

perumusan hipotesis dan analisis penelitian ini. Setelah itu diuraikan

dan digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian kemudian

disebutkan hipotesis yang ingin di uji dalam penelitian ini
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BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang variabel penelitian dan defenisi operasional

variabel, populasi, dan sampel, jenis dan sumber data, metode

pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISI DATA

Pada bab ini berisi tentang deskripsi dari objek penelitian, kemudian

hasil analisis data dari pengujian–pengujian statistik dan diakhiri

dengan interprestasi hasil berupa penolakan atau penerimaan hipotesis

yang diuji.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan atas hasil analisis pada bab

sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian.
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