
BAB II

TELAAH PUSTAKA

II.1 Landasan Teori

A. Teori Stakeholder

Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya

beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus mampu memberikan manfaat bagi

stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh

dukungan yang diberikan oleh stakeholder perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).

Stakeholder sendiri adalah orang–orang yang mempunyai kepentingan terhadap suatu

perusahaan seperti kreditor, pemerintah dan badan pembuat regulasi (regulator). Teori ini

mengharapkan manajemen perusahaan melaporkan aktivitas–aktivitas perusahaan kepada

para stakeholder, yang berisi mengenai bagaimana dampak kegiatan atau aktivitas–aktivitas

yang dilakukan oleh perusahaan kepada stakeholder, jadi stakeholder mempunyai hak untuk

mengetahui informasi yang disampaikan baik yang bersifat keuangan ataupun non keuangan

meskipun nantinya mereka memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut.

Informasi yang terdapat di dalam book-tax difference baik berupa perbedaan temporer

dan perbedaan permanen mengenai pertumbuhan laba perusahaan satu periode yang akan

datang, boleh digunakan ataupun tidak digunakan oleh para stakeholder dalam pengambilan

keputusan.

B. Informasi Akuntansi

Menurut APB No.4 (Lubis, 2011), akuntansi merupakan kegiatan jasa yang berfungsi

untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan mengenai suatu



entitas ekonomi, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi.

Pada umumnya, informasi yang diperlukan dalam rangka pengelolaan perusahaan adalah :

1. Informasi operasional (operating information)

2. Informasi akuntansi keuangan (financial accounting information)

3. Informasi akuntansi manajemen (management accounting information)

4. Informasi akuntansi pajak (tax accounting information)

Akuntansi pajak merupakan salah satu informasi yang digunakan perusahaan dalam

pengelolaan usahanya. Book-tax difference yang meliputi perbedaan temporer dan perbedaan

permanen merupakan dalam informasi akuntansi perpajakan, sehingga informasi tersebut

harus diketahui oleh stakeholder, meskipun stakeholder nantinya tidak menggunakan

informasi yang telah disampaikan manajemen tersebut didalam pengambilan keputusan yang

berhubungan dengan pengelolaan perusahaan yang baik.

C. Akuntansi Perpajakan

Akuntansi pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi

merupakan proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan yang

diakhiri dengan suatu pembuatan laporan. Sedangkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas

neagara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa

timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Jadi akuntansi pajak adalah suatu proses

pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang berkaitan dengan

kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan

ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait dengan pembuatan surat pemberitahuan

tahunan (Eddy,2011). Teori akuntansi pajak adalah penalaran logis dalam bentuk seperangkat



azas atau prinsip yang diakui dalam ketentuan serta peraturan perpajakan. Sedangkan fungsi

akuntansi pajak adalah mengelola data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan

laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini kelak akan digunakan

dalam pengambilan keputusan.

D. Book-Tax Difference (Perbedaan Laba Akuntansi dengan Laba Fiskal)

Perbedaan antara standar akuntansi dengan ketentuan pajak mengharuskan

manajemen untuk menyusun dua macam laporan laba rugi pada setiap akhir periode yakni

laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal. Laporan laba rugi komersial

merupakan pelaporan laba yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan dan

menghasilkan laba bersih sebelum pajak (laba akuntansi), sedangkan laporan laba rugi fiskal

dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk menentukan

besarnya penghasilan kena pajak (taxable income) atau laba fiskal.

Menurut Zain (2007, h.118) perbedaan utama antara laporan keuangan komersial

dengan laporan keuangan fiskal disebabkan oleh perbedaan tujuan serta dasar hukumnya,

tahun pajak atau tahun buku, metode akuntansi yang digunakan dan konsep yang menjadi

acuannya, walaupun dalam beberapa hal terdapat kesamaan antara akuntansi pajak yang

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan akuntansi keuangan

yang mengacu kepada standar akuntansi keuangan. Perbedaan kedua dasar penyusunan

laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas

yang pada akhirnya akan menimbulkan jumlah laba yang berbeda antara laba akuntansi

dengan laba fiskal atau yang dikenal dengan istilah book-tax difference.

Poernomo dalam budi lestari (2011) mengungkapkan bahwa terdapat hal-hal yang

membedakan antara laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal. Perbedaan

tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel II.1
Perbedaan Lapran Keuangan Komersial Dan Laporan Keuangan Fiskal

Komersial Fiskal

Berdasar pada Standar Akuntansi
Keuangan yang dirumuskan oleh IAI

Berdasar pada peraturan perpajakan
yang ditetapkan oleh badan legislatif
dan eksekutif

Tujuan akuntansi komersial adalah
untuk menyediakan informasi yang
berguna bagi para pemakai dalam
pengambilan keputusan

Tujuan pembukuan adalah agar wajib
pajak dapat menghitung besarnya pajak
yang terutang

Laporan laba rugi komersial merupakan
penandingan pendapatan dengan biaya

Laporan laba rugi merupakan
penandingan objek pajak dengan
pengurang penghasilan bruto

Menganut prinsip konsistensi. Apabila
terjadi perubahan harus melaporkan
akibat perubahan dalam laporan
keuangan

Menganut prinsip taat azas
(konsistensi). Apabila terjadi perubahan
harus mendapat persetujuan Direktorat
Jendral Pajak dan melaporkan akibat
perubahan tersebut

Menggunakan stelsel akrual Menggunakan stelsel akrual atau stelsel
kas dengan memperhatikan ketentuan
pasal 28 UU KUP

Menganut prinsip konservatif dalam
bentuk cadangan (penyisihan) misal,
penyisihan piutang tidak tertagih,
penyisihan utang garansi, penyisihan
harga pasar, dsb

Tidak menganut prinsip konservatif,
kecuali dalam hal penyisihan cadangan
piutang tak tertagih pada usaha bank
dan sewa guna usaha, hak opsi,
cadangan untuk usaha asuransi,
cadangan biaya reklamasi untuk usaha
pertambangan (pasal 9 ayat (1) huruf c
UU No.36 tahun 2008

Menganut biaya historis Menganut biaya historis dengan
memperhatikan harga pertukaran yang
objektif

Substansi mengalahkan bentuk formal Substansi mengalahkan bentuk formal,
tetapi dalam beberapa kasus, bentuk
formal mengalahkan substansi

Jika terdapat pelanggaran tidak ada
sanksi tetapi mempengaruhi opini
akuntan public

Jika terdapat pelanggaran dapat
dikenakan sanksi berupa sanksi
administrasi maupun sanksi pidana

Sumber : Poernomo , Modul Akuntansi Pajak

Peraturan pajak yang berlaku di Indonesia mengharuskan laporan laba rugi fiskal

dihitung berdasarkan metode akuntansi yang digunakan perusahaan dalam menghitung laba

akuntansi. Sehingga perusahaan tidak perlu melakukan pembukuan ganda untuk dua tujuan

pelaporan laba tersebut. Untuk menentukan besarnya laba rugi fiskal, perusahaan melakukan



rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal merupakan penyesuaian antara laporan keuangan

komersial dengan laporan keuangan fiskal melalui perbedaan permanen dan perbedaan

temporer atau koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif (Zain :2007,h.221).

Penyesuaian yang dilakukan terhadap penghasilan atau biaya yang termasuk koreksi

fiskal positif adalah penghasilan yang menurut fiskal akan bertambah dan atau biaya yang

berkurang menurut fiskal atau dengan kata lain koreksi fiskal positif adalah koreksi yang

akan menyebabkan laba fiskal bertambah. Disisi lain, penyesuaian yang dilakukan terhadap

penghasilan atau biaya yang termasuk koreksi fiskal negatif adalah penghasilan yang menurut

fiskal atau dengan kata lain koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang akan menyebabkan

laba fiskal berkurang.

Perbedaan permanen timbul karena adanya peraturan yang berbeda terkait dengan

pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan perbedaan temporer timbul akibat

adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi

Keuangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Perbedaan

permanen dan perbedaan temporer inilah yang merupakan pembentuk book-tax difference.

Hal itu dikarenakan kedua komponen tersebut merupakan penyebab timbulnya perbedaan

antara laba akuntansi atau penghasilan sebelum pajak dengan laba fiskal atau penghasilan

kena pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Rekonsiliasi fiskal diakhir periode pembukuan menyebabkan terjadi perbedaan antara

jumlah laba bersih sebelum pajak dengan penghasilan kena pajak yang merupakan dasar

pengenaan pajak. Hubungan antar penghasilan sebelum pajak menurut pembukuan (pretax

income) dengan penghasilan kena pajak (taxable income) dapat digambarkan sebagai berikut

:



Gambar II.1
Hubungan Antara Penghasilan Sebelum Pajak Menurut Pembukuan (Pretax Income)

dengan Penghasilan Kena Pajak (Taxable Income)

Perbedaan permanen
Koreksi fiskal positif dan negatif

Perbedaan temporer
Koreksi fiskal positif dan negative

Undang-undang, umumnya bersumber
dari:
Pasal 4 ayat (3)
Pasal 9 ayat (1) dan (2)
Pasal 18
Peraturan Pemerintah
Keputusan Menteri Keuangan
Keputusan/ Surat Edaran Direktur
Jendral Pajak

Undang-undang umumnya bersumber
dari:
Pasal 6 ayat (3)
Pasal 9 ayat (1) dan (2)
Pasal 18
Peraturan Pemerintah
Keputusan Menteri Keuangan
Keputusan/ Surat Edaran Direktur
Jendral Pajak

Sumber : Zain, Manajemen Perpajakan

a. Beda Permanen (Permanent Difference)

Perbedaan permanen disebabkan oleh pengaturan yang berbeda terkait dengan

pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Jadi dapat dikatakan bahwa berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang bukan

merupakan objek pajak, sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai

penghasilan. Begitu pula sebaliknya, ada beberapa biaya sesuai ketentuan perundang-

undangan perpajakan termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedangkan

menurut komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya. Pada umumnya perbedaan

permanen yang terjadi akibat perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya terdapat pada :

Penghasilan Sebelum Pajak (pretax income)

Penghasilan Kena Pajak (taxable income)



1. Pasal 4 ayat (3) UU No.36 tahun 2008

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan

berkenaan dengan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Jadi, setiap

penghasilan yang termasuk dalam pasal ini harus dikeluarkan dari laporan laba rugi

komersial untuk memperoleh laba fiskal. Berikut ini beberapa contoh penghasilan

yang bukan merupakan objek pajak:

1) Bantuan, sumbangan, termasuk zakat yang diterima badan amil zakat yang

dibentuk secara sah;

2) Warisan;

3) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib

pajak atau pemerintah;

4) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi

dwiguna dan asuransi beasiswa;

5) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya telah

disahkan oleh Menteri Keuangan;

6) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer

yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan firma dan kongsi.

2. Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No.36 tahun 2008

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pajak

Penghasilan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai

biaya. Seperti halnya dengan perlakuan terhadap penghasilan yang bukan merupakan

objek pajak, jika terdapat pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dalam sebagai



biaya dalam laporan laba rugi komersial maka harus dikeluarkan untuk memperoleh

laba fiskal. Berikut beberapa contoh pengeluaran yang tidak boleh dibebankan

sebagai biaya:

1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen,

2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang

saham, sekutu, atau anggota;

3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan,

4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan;

5) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham

atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;

6) Pajak penghasilan;

7) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara, penghasilan yang

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak diperbolehkan untuk

dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau

amortisasi.

3. Pasal 18

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 18 Undang-undang Pajak Penghasilan

berkenaan dengan Kewenangan Menteri Keuangan/ Direktur Jenderal Pajak untuk

mengatur keperluan perhitungan pajak. Beberapa contoh kewenangan tersebut sebagai

berikut:

1) Kewenangan untuk mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan

antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak;



2) Kewenangan untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak

luar negeri, atas penyertaan modal pada badan usaha diluar negeri;

3) Kewenangan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan

pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung

besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan

istimewa dengan wajib pajak lainnya.

Menurut Rusli (2012) perbedaan permanen terdiri dari:

1. Penghasilan yang telah dipotong PPh final

Sesuai dengan pasal 4 ayat (2) UU PPh atas penghasilan berupa bunga deposito dan

tabungan/simpanan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di

Bursa Efek, penghasilan dari pengalihkan harta berupa tanah dan atau bangunan serta

penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan

Pemerintah. Penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak

atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.

2. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak

Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tercantum dalam pasal 4 ayat (3)

Undang-undang Pajak Penghasilan. Penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total

penghasilan kena pajak atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.

3. Pengeluaran yang termasuk dalam non deductible exspense dan tidak termasuk dalam

deductible exspense. Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur

tentang pengurang penghasilan bruto yang termasuk dalam kelompok pengeluaran

yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya (non deductible exspense), sedangkan

Undang-undang yang mengatur mengenai biaya yang dapat menjadi pengurang



penghasilan bruto (deductible exspense) dalam menentukan besarnya penghasilan

kena pajak terdapat dalam Pasal 6 ayat (1).

Perbedaan permanen dapat mempengaruhi salah satu dari laporan keuangan tersebut,

baik laporan keuangan yang disusun berdasarkan akuntansi keuangan, maupun laporan

keuangan untuk kepentingan perpajakan, tetapi tidak kedua-duanya (Zain, 2008.h.231).

b. Beda Waktu (Temporary Difference)

Perbedaan temporer disebabkan karena adanya perbedaan waktu pengakuan

penghasilan dan biaya untuk perhitungan laba. Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terdapat penghasilan atau biaya yang

boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari

periode akuntansi sekarang. Sementara itu, laporan keuangan komersial mengakuinya sebagai

penghasilan atau biaya pada periode yang bersangkutan (Zain 2007, h.213).

Pasal-pasal dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU Pajak No.36 Tahun 2008)

yang terkait dengan perbedaan temporer adalah sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat (1) huruf (h)

Ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berkaitan dengan penghapusan

piutang tidak tertagih dalam laporan keuangan fiskal. Secara lengkap pasal tersebut

berbunyi sebagai berikut:

“ Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha

tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi piutang yang ternyata tidak

dapat ditagih, dengan syarat:

1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;



2) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau

instansi pemerintah yang menangani piutang Negara; atau adanya perjanjian

tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan

debitur yang bersangkutan;

3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan

4) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih

kepada Direktorat Jenderal Pajak. Yang pelaksanaanya diatur lebih lanjut

dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Pasal 10 ayat (6)

Ketentuan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang metode penilaian

persediaan. Secara lengkap, pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitung harga pokok dinilai

berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara

mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama”.

3. Pasal 11 dan pasal 11 A

Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang metode

penyusutan dan amortisasi. Beberapa hal yang berkaitan dengan kedua pasal tersebut

misalnya mengenai penetapan masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud

serta penetapan masa manfaat dan amortisasi harta tak berwujud.

Lebih lanjut penyebab perbedaan temporer dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode Penyusutan dan Amortisasi

Penyusutan untuk kepentingan perpajakan secara substansial berbeda dengan

penyusutan untuk kepentingan akuntansi. Metode penyusutan menurut akuntansi

didesain untuk mempersandingkan antara pengeluaran suatu aset atau penurunan

manfaat aset bersamaan dengan manfaat ekonomis yang didapatkan dari penggunaan



aset tersebut. Periode penyusutan atau masa manfaat yang digunakan untuk

kepentingan perpajakan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan perpajakan

dan sama sekali tidak terkait dengan masa manfaat asset yang bersangkutan atau

dengan kata lain tidak ada usaha untuk mempersandingkan antara penghasilan dengan

pengeluaran (Zain 2008, h.241).

2. Metode penilaian persediaan

Dalam akuntansi, banyak metode yang dapat digunakan untuk menentukan persediaan

dan harga pokok penjualan, seperti metode identifikasi spesifik (specific

identification), mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (FIFO),

mendahulukan persediaan yang diperoleh terakhir (LIFO), serta harga perolehan yang

diperoleh secara rata-rata (weighted average). Dalam perpajakan, metode penilaian

persediaan yang diperkenankan digunakan untuk kepentingan perhitungan pajak

terutang terbatas kepada metode yang mendahulukan persediaan yang diperoleh

pertama (FIFO) dan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata (weighted

average) seperti yang tercantum dalam UU Pajak Penghasilan pasal 10 ayat (6). Jika

terdapat penerapan pendekatan yang berbeda antara laporan keuangan komersial

dengan laporan keuangan fiskal maka akan menimbulkan perbedaan temporer dan

alokasi harga pokok penjualan menjadi berbeda untuk setiap tahun sehingga

menghasilkan laba kotor yang berbeda. Namun, perbedaan tersebut tidak bersifat tetap

karena akan dikompensasikan pada periode berikutnya.

2. Penghapusan Piutang

Dalam akuntansi, piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi dengan

taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan

pada neraca diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran



jumlah tidak dapat ditagih. Dalam akuntansi dikenal dua metode penghapusan

piutang, yaitu:

1) Metode Langsung

Dalam metode ini, kerugian piutang baru diakui pada waktu diketahui ada

piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih sesuai dengan kebijakan

perusahaan atau pernyataan debitur.

2) Metode Cadangan

Dalam metode cadangan, pada setiap akhir periode dibentuk cadangan

kerugian untuk menaksir jumlah yang sekirannya tidak dapat ditagih pada

periode berikutnya. Pada saat pembentukkan cadangan ini perusahaan

mengakui adanya kerugian piutang, sedangkan pada saat benar-benar tidak

dapat ditagih (piutang harus dihapus) maka tidak lagi mengakui adanya

kerugian piutang dan membebankannya ke rekening cadangan kerugian

piutang yang telah dibentuk sebelumnya.

Dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, salah satu komponen yang tidak

diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan dalam menentukan Penghasilan Kena

Pajak adalah pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali dana cadangan

piutang tak tertagih usaha tertentu, seperti usaha bank dan sewa guna usaha (Pasal 9

ayat (1) huruf (c)). Piutang akan dihapus dan akan diakui sebagai kerugian piutang

pada saat atau periode dimana piutang tersebut nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan

syarat-syarat tertentu yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (1) huruf

(h). Hal ini berarti metode yang dianut adalah penghapusan piutang langsung.

Perbedaan pengurangan kerugian piutang dari pendapatan dalam laporan laba rugi

hanya dalam waktu, dan akan saling menutupi pada periode yang lain.



Menurut PSAK No.46 tahun 2012 perbedaan temporer adalah perbedaan antara

jumlah tercatat aset atau kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer

dapat berupa:

1. Perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary difference) adalah perbedaan

temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (taxable amounts) dalam

perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan

(recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi; atau

2. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible temporary difference) adalah

perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan

(deductible amounts) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai

tercatat aset dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi.

Perbedaan temporer tercermin dalam laporan keuangan komersial dalam akun pajak

tangguhan, baik berupa aset pajak tangguhan maupun kewajiban pajak tangguhan. Dengan

berlakunya PSAK No.46 tahun 2012, timbul kewajiban bagi perusahaan untuk menghitung

dan mengakui pajak tangguhan (deferred taxes) dengan menggunakan pendekatan asset and

liability method. Pendekatan ini berorientasi pada neraca dan mengakui adanya aset dan

kewajiban pajak tangguhan yang dapat dikompensasikan pada periode perhitungan pajak

selanjutnya. Aset pajak tangguhan timbul apabila perbedaan temporer menyebabkan

terjadinya koreksi fiskal positif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada

beban pajak menurut peraturan perpajakan. Sebaliknya, kewajiban pajak tangguhan timbul

apabila perbedaan temporer menyebabkan terjadinya koreksi fiskal negatif sehingga beban

pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan.

PSAK No.46 tahun 2012 menyebutkan bahwa aset pajak tangguhan adalah jumlah

pajak penghasilan terpulihkan (recoverable) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya



perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian, sedangkan

kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) untuk

periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Pada umumnya,

aset dan kewajiban pajak tangguhan muncul karena penghasilan atau beban diakui dalam

perhitungan laba akuntansi pada periode yang berbeda dari periode pengakuan penghasilan

atau beban tersebut dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Pajak tangguhan yang berasal

dari aset dan kewajiban pajak tangguhan tersebut diakui pada laporan laba rugi.

Penyajian pajak tangguhan di laporan keuangan komersial sesuai dengan PSAK

No.46 tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Aset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aset dan kewajiban

lainnya dalam neraca.

2. Aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aset pajak

kini dan kewajiban pajak kini.

3. Apabila dalam laporan keuangan suatu perusahaan, aset dan kewajiban lancar

disajikan terpisah dari aset dan kewajiban tidak lancar, maka aset (kewajiban) pajak

tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset (kewajiban) lancar.

4. Aset pajak kini harus dikompensasi dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya

harus disajikan pada neraca.

5. Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas

normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi.

II.2. Tarif Pajak Penghasilan

Menurut Barata (2011), tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri

dan badan usaha tetap ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Tarif dan cara menghitung pajak terutang Wajib Pajak Badan dalam negeri dan

bentuk usaha tetap.



Dalam pasal 17 ayat 1 huruf b : Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha

tetap tarif pajak penghasilannya yaitu 28%, dan ini berlaku untuk tahun pajak 2009

saja.

Penjelasan pasal 17 ayat 1 huruf b (Rusli, 2012) yaitu:

Jika jumlah peredaran bruto (omset) dalam tahun 2009 tidak lebih dari

Rp.4.800.000.000 maka dikenakan tarif 28% dari seluruh PKP. Namun, apabila

jumlah peredaran bruto dalam tahun 2009 sampai Rp. 4.800.000.000 maka dikenakan

tarif sebesar 50% x 28% dari seluruh PKP (hak istimewa bagi Wajib Pajak)

detentukan berdasarkan tarif PPH pasal 31 huruf E.

Selain itu juga, jika Wajib Pajak Badan dalam negeri dalam bentuk perseroan terbuka

(TBK) maka dikenakan tarif sebesar = (28% - 5%) dari seluruh PKP (PP No.81/2007,

tentang penurunan tarif untuk perseroan terbuka).

2. Tarif dan cara menghitung pajak terutang Wajib Pajak Badan dalam negeri dan

bentuk usaha tetap yaitu:

Dalam pasal 17 ayat 1 huruf b : Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha

tetap tarif pajak penghasilannya yaitu 25%, dan ini berlaku untuk tahun pajak 2010

sampai dengan sekarang.

Penjelasan pasal 17 ayat 1 huruf b (Rusli, 2012) yaitu:

Jika jumlah peredaran bruto (omset) dalam tahun 2009 tidak lebih dari

Rp.4.800.000.000 maka dikenakan tarif 25% dari seluruh PKP. Namun, apabila

jumlah peredaran bruto dalam tahun 2009 sampai Rp. 4.800.000.000 maka dikenakan

tarif sebesar 50% x 25% dari seluruh PKP (hak istimewa bagi Wajib Pajak)

detentukan berdasarkan tarif PPH pasal 31 huruf E.



Selain itu juga, jika Wajib Pajak Badan dalam negeri dalam bentuk perseroan terbuka

(TBK) maka dikenakan tarif sebesar = (25% - 5%) dari seluruh PKP (PP No.81/2007,

tentang penurunan tarif untuk perseroan terbuka).

II.3. Pandangan Islam tentang Akuntansi Perpajakan

Akuntansi dalam pandangan islam merupakan konsep, sistem dan teknik akuntansi

yang membantu suatu lembaga atau organisasi untuk menjaga agar tujuan, fungsi dan

operasionalnya berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, dapat menjaga hak hal stakeholder

yang ada didalamnya, dan mendorong menjadi lembaga yang dapat mencapai kesejahteraan

hakiki dunia dan akhirat (Harahap, 2012).

Fiqh ekonomi islam mendefenisikan pajak sebagai sejumlah harta yang dipungut oleh

Negara sebagai sebuah kewajiban dari seorang individu, tanpa adanya manfaat secara

langsung sebagai imbalan kepada individu tersebut, yang dibelanjakan untuk kepentingan

umum (Muhammad, 2012).

Dengan demikian pajak yang  baik adalah pajak yang memenuhi kriteria sebagai

berikut :

1. Keyakinan (ada ketegasan) dalam hal ini harus sesuai dengan ketetapan yang telah

ditentukan dalam Al-qur’an.

2. Kesesuaian artinya barang atau uang yang dipungut sesuai dengan orang yang

dibebani.

3. Proporsional yaitu tingkat kemampuan ekonomi dijadikan sebagai tolak ukur dalam

menetapkan besarnya pembayaran yang akan dibebankan pada seseorang.

4. Ekonomi dilihat dari segi penghasilan, pemerintah memperoleh penghasilan dari

jizyah disamping penghasilan tertentu lainnya



Peran negara dalam perananya mensejahterakan rakyat dan mempertahankan

kedaulatan negaranya memang bergantung dari penerimaan negara, salah satunya melalui

pajak negara. Dengan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak hukumnya

halal apabila dilakukan sesuai sistem yang telah dibelakukan di Indonesia yakni self

assesment system. Self assessment system merupakan system 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).

Seperti yang telah dijelaskan pada surat An-nissa:29 sebagai berikut:










Yang artinya :

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan

jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di

antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu “ (QS.AN-NISSA : 29)

II.4. Pertumbuhan Laba

Laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi

yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan

pendapatan tersebut (Harahap, 2012). Pengertian laba menurut IAI dalam Chariri dan ghozali

(2007) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk

pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan

ekuitas yang tidak berasal dari konstribusi peranan modal. Sementara pengertian laba yang

dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih



pengukuran pendapatan dan biaya. Jadi dalam hal ini laba hanya merupakan artikulasi dan

tidak didefenisikan tersendiri secara ekonomik seperti halnya aktiva atau hutang (Chariri dan

Ghozali, 2007).

Laba menunjukan kinerja perusahaan yang berasal dari aktivitas operasional, yakni

perbandingan yang tepat atas pendapatan dan biaya yang terlihat dalam laporan laba rugi.

Penyajian laba melalui laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang

bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Menurut Chariri dan Ghozali (2007) informasi

tentang laba perusahaan dapat digunakan:

1. Sebagai indikator efesiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang

diwujudkan dalam tingkat pengembalian.

2. Sebagai pengukur prestasi manajemen.

3. Sebagai dasar penentuan besarnya pengenaan pajak.

4. Sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu Negara

5. Sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus.

6. Sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan.

7. Sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran.

8. Sebagai dasar pembagian deviden.

Pertumbuhan laba merupakan pertumbuhan laba yang dihasilkan oleh perusahaan dari

periode ke periode. Pertumbuhan laba ini dapat dijadikan dasar oleh para stakeholder untuk

pengambilan keputusan. Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan laba periode

berjalan dengan laba periode sebelumnya kemudian dibagi dengan laba periode sebelumnya.

II.5.  Penelitian Terdahulu



Beberapa penelitian telah mengkaji tentang pengaruh book-tax difference terhadap

pertumbuhan laba pada periode yang akan datang, antara lain:

Penelitian yang menggunakan book-tax difference sebagai variabel independen yang

dilakukan Jackson (2009). Hasil penelitian menunjukan bahwa beda tetap memiliki pengaruh

negative terhadap beban pajak sehingga akan mempengaruhi laba yang diperoleh, sedangkan

beda waktu memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba bersih periode yang akan

datang.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Hanlon (2008) menemukan bahwa (1)

Perusahaan dengan perusahaan yang memilki book-tax gap yang besar baik positif maupun

negatif akan cederung mengalami persistensi laba yang lebih rendah dibanding perusahaan

yang memiliki book-tax gap yang kecil (2) Perusahaan dengan large negative book-tax

difference (perbedaan besar antara laba akuntansi dan laba fiskal bernilai negatif) tidak

signifikan dengan persistensi laba, dan  (3) semakin besar perbedaan antara laba akuntansi

dan laba fiskal akan menunjukkan “red flag” bagi pengguna laporan keuangan dan

mengurangi harapan investor akan persistensi laba masa depan perusahaan untuk tahun –

tahun berikutnya. Pendapat ini kemudian dibuktikan oleh Wijayanti (2006).

Wijayanti (2006) menyatakan bahwa (1) Book-tax difference secara negatif

berpengaruh signifikan secara statistik terhadap persistensi laba akuntansi satu perioda

kedepan, (2) Perusahaan dengan large (negatif) positif book-tax differences signifikan secara

statistik mempunyai persistensi laba lebih rendah yang disebabkan oleh komponen akrualnya

daripada perusahaan dengan small book-tax difference, dan (3) Harga saham tidak

mencerminkan informasi yang digunakan dalam model ekspektasi yang berarti bahwa

investor belum mampu membedakan komponen laba dalam menentukan persistensi laba.



Hasil pengujian pada Ginting dan Bahri (2008) memberikan bukti empiris bahwa

perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal mempunyai pengaruh secara negatif

signifikan terhadap persistensi laba. Yang dimaksud persistensi laba dalam penelitian tersebut

ialah laba akuntansi yang diharapkan di masa depan (expected future earning) yang tercermin

pada laba akuntansi tahun berjalan (current earnings).

Penelitian lainya dilakukan oleh Budi Lestari (2011). Hasilnya menunjukkan

perbedaan permanen dan perbedaan temporer memiliki hubungan negatif terhadap

pertumbuhan laba.

Berdasarkan uraian di atas, ringkasan hasil penelitian terdahulu dapat dilihat pada

tabel II.2 di bawah ini.

Tabel II.2
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No Peneliti Judul penelitian Variabel yang
digunakan

Hasil penelitian

1 Jackson
(2009)

“ Book
Tax Difference and
Earning Growth”

Variabel
independen :
beda tetap dan
beda waktu
Variabel
dependen :
pertumbuhan laba

Beda tetap
berpengaruh
positif terhadap
pertumbuhan
laba, akan tetapi
berhubungan
negatif dengan
perubahan beban
pajak. Sedangkan
beda waktu
berpengaruh
negatif dengan
pertumbuhan laba
periode
selanjutnya

2 Hanlon
(2005)

“ The Persistence
and pricing of
Earnings Accruals,
and Cash Flows
When Firms Have
Large Book-tax
Difference “

(1) Perusahaan
dengan large
positive book-tax
difference lebih
rendah persistensi
laba
dibandingkan



dengan
perusahaan yang
memiliki small
book-tax
difference.
(2) Perusahaan
dengan large
negative book-tax
difference tidak
signifikan dengan
persistensi laba
(3) semakin besar
perbedaan antara
laba akuntansi
dan laba fiskal
akan
menunjukkan
“red flag” bagi
pengguna laporan
keuangan dan
mengurangi
harapan investor
akan persistensi
laba masa depan
perusahaan untuk
tahun– tahun
berikutnya

3 Ginting dan
Bahri
(2008)

“ Pengaruh
Perbedaan antara
Laba Akuntansi dan
Laba Fiskal
Terhadap Persistensi
Laba pada
Perusahaan
Manufaktur yang
Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia

Variabel
independen: laba
akuntansi
sebelum pajak
sekarang
Variabel
moderasi: book-
tax difference
Variabel
dependen : laba
akuntansi
sebelum pajak
periode
mendatang

Perbedaan laba
akuntansi dengan
laba fiskal (book-
tax difference)
berpengaruh
secara negatif
signifikan dengan
persistensi laba
(laba masa depan
yang diharapkan
yang
diimplikasikan
dapat dilihat dari
laba tahun
sekarang).

4 Budi
Lestari
(2011)

“Analisis pengaruh
Book –Tax
Difference terhadap
pertumbuhan laba ”

Variabel
independen: beda
tetap dan beda
waktu
Variabel
dependen:
pertumbuhan laba

Beda tetap
berpengaruh
negative terhadap
pertumbuhan laba
Begitu pula
sebaliknya
dengan beda
temporer



berpengaruh
negative terhadap
pertumbuhan laba

5 Wijayanti
(2006)

“Analisis
Pengaruhan
Perbedaan antara
Laba Akuntansi dan
Laba Fiskal terhadap
Persistensi Laba,
Akrual, dan Arus
Kas”

Variabel
independen:
book-tax
difference dan
harga saham
Variabel
dependen:
persistensi laba

(1) Book-tax
difference secara
negatif
berpengaruh
signifikan secara
statistik terhadap
persistensi laba
akuntansi satu
periode kedepan
(2) Perusahaan
dengan large
(negatif)positif
book-tax
difference
signifikan secara
statistik
mempunyai
persistensi laba
lebih rendah yang
disebabkan oleh
komponen
akrualnya
daripada
perusahaan
dengan small
book-tax
difference,dan
(3) Harga saham
tidak
mencerminkan
informasi yang
digunakan dalam
metode ekspetasi.

II.6.  Kerangka Penelitian

Tujuan umum pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan

yang bermanfaat bagi stakeholder perusahaan untuk membantu pengambilan keputusan.

Laporan laba rugi yang menyediakan informasi mengenai hasil kegiatan perusahaan selama



periode berjalan menjadi salah satu komponen laporan keuangan utama yang dijadikan acuan

dalam pengambilan keputusan oleh para stakeholder. Laporan laba rugi ini sering dijadikan

tolok ukur kinerja suatu perusahaan.

Laporan laba rugi akan menjadi lebih bermanfaat jika memenuhi kualifikasi relevance

dan reliable. Namun tidak jarang perusahaan melakukan manipulasi laba dalam melaporkan

labanya. Hal tersebut dilakukan agar kinerja perusahaan selalu tampak baik di mata

stakeholder. Laba yang dimanipulasi tersebut tentunya menyesatkan bagi para pemakai

laporan keuangan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu dilakukan berbagai macam

penelitian guna mendeteksi manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Salah satunya

adalah dengan menggunakan book tax differences.

Book-tax difference dapat memberikan informasi mengenai kualitas laba serta bermanfaat

untuk mengevaluai kinerja perusahaan. Penelitian Hanlon (2005) dalam Lestari (2011) sebelumnya

menyebutkan bahwa komponen book-tax difference berupa perbedaan temporer yang tercermin

dalam pajak tangguhan dapat digunakan untuk mendeteksi manajemen laba yang dilakukan oleh

perusahaan. Manajemen laba yang dilakukan bertujuan untuk menghindari penurunan dan kerugian

laba. Manajemen laba yang dilakukan perusahaan akan mengakibatkan kualitas laba yang rendah dan

laba yang kurang persisten. Namun, manajemen laba akan menghasilkan kinerja perusahaan yang

tampak baik dengan menghasilkan laba bersih yang tinggi.

Selain dapat memberi manfaat dalam hal memberi informasi mengenai kinerja perusahaan

dalam hal pendeteksian laba, book-tax difference juga diprediksi dapat mempengaruhi kinerja

perusahaan (pertumbuhan laba) akibat dari perbedaan mekanisme dalam perhitungan laba. Perbedaan

mekanis ini timbul akibat adanya perbedaan peraturan antara peraturan akuntansi dengan peraturan

perpajakan yang murni dan bukan berasal dari manajemen laba yang dilakukan perusahaan.

Dalam penelitian ini, selain menggunakan perbedaan temporer dalam mengukur book-tax

difference, digunakan juga komponen perbedaan permanen. Perbedaan permanen dan perbedaan

temporer adalah komponen pembentuk book-tax difference. Perbedaan permanen dan perbedaan

temporer dapat menyebabkan koreksi positif maupun koreksi negatif. Koreksi positif akan



menyebabkan laba fiskal bertambah, sedangkan koreksi negatif mengakibatkan koreksi fiskal

berkurang.

Laba fiskal sebagai dasar pengenaan pajak berbanding lurus dengan beban pajak. Jika laba

fiskal bertambah berarti beban pajak yang harus dibayarkan semakin besar, begitu pula jika laba fiskal

berkurang maka beban pajak masa depan semakin kecil. Hal tersebut akan berpengaruh pada laba

bersih yang merupakan julah laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan setelah dikurangi dengan

beban pajak. Jika penghasilan sebelum kena pajak tetap, semakin kecil beban pajak yang dibayarkan

maka laba bersih yang dihasilkan semakin besar. Begitu pula sebaliknya,  jika penghasilan sebelum

pajak tetap, semakin besar beban pajak yang dibayarkan maka semakin kecil laba bersih yang

dihasilkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan permanen dan perbedaan temporer

berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.

Selain variabel independen, dalam penelitian ini juga digunakan variabel kontrol berupa arus

kas operasi, ROA dan ukuran perusahaan. Variabel ini digunakan karena diduga ikut berpengaruh

terhadap variabel dependen (pertumbuhan laba). Arus kas operasi sebagai pengukur komponen laba

permanen yang merupakan salah satu komponen nilai prediksi laba dalam menentukan persitensi laba

(Wijayanti, 2006), sehingga diperkirakan arus kas operasi akan berhubungan positif dengan laba masa

depan. Perubahan pada ROA dapat digunakan untuk mengendalikan tren jangka pendek dan tren

jangka panjang pada laba, sehingga diperkirakan bahwa perubahan pada ROA akan berhubungan

positif dengan perubahan laba masa depan (Jackson, 2009). Ukuran perusahaan dalam hal ini dapat

memberikan efek noise dimana perusahaan dapat melakukan tax planning antara lain dengan cara

investasi aktiva yang memberikan manfaat pajak secara efektif sehingga efek dari book-tax difference

menjadi agak bias menurut Manzon dan Plesko (dalam Martani dan Persada, 2009).



Gambar II.2
Kerangka Pemikiran Penelitian

II.7.  Hipotesis Penelitian

Telah disinggung sebelumnya book-tax difference yang akan dianalisis dalam

penelitian ini dibagi menjadi dua komponen, yaitu perpedaan permanen dan perbedaan

temporer. Perbedaan temporer timbul akibat adanya perbedaan penghasilan atau beban yang

diakui dalam perhitungan laba akuntansi yang berbeda dengan periode saat penghasilan atau

beban tersebut diakui dalam perhitungan laba fiskal. Misalnya perbedaan metode penyusutan

dan masa manfaat yang digunakan dalam perhitungan laba akuntansi dengan laba fiskal.

Perbedaan temporer kena pajak tersebut menyebabkan timbulnya beban pajak tangguhan atau

pendapatan pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak

tangguhan sedangkan pendapatan pajak tangguhan menimbulkan aset pajak tangguhan.
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Besarnya pajak tangguhan bersih berpengaruh terhadap pembayaran pajak masa

depan yang tercermin pada pajak kini ditahun mendatang. Pembalikan perbedaan temporer

akan mempengaruhi pembayaran pajak dimasa yang akan datang. Misalnya, pembalikan

kewajiban pajak tangguhan akan meningkatkan pembayaran pajak masa yang akan datang,

sementara pemulihan aset pajak tangguhan akan mengurangi pembayaran pajak masa depan.

Pembayaran pajak yang semakin meningkat atau semakin menurun akan berpengaruh pada

laba bersih yang akan dihasilkan. Jika penghasilan sebelum pajak konstan, semakin besar

beban pajak yang dibayarkan maka semakin kecil laba bersih yang dihasilkan, begitupula

sebaliknya.

Perbedaan temporer juga dapat memberi informasi mengenai kinerja ekonomi masa

depan melalui diskresi akrual yang digunakan oleh perusahaan untuk memanipulasi laba yang

tercermin dari beban pajak tangguhan. Pencatatan transaksi menurut peraturan akuntansi akan

memberikan keleluasaan kepada manajer dalam menentukan estimasi dan metode sehingga

memungkinkan untuk melakukan manipulasi laba. Namun demikian menurut aturan

perpajakan keleluasaan manajer ini dibatasi sehingga akan timbul adanya beban pajak

tangguhan yang mencerminkan perbedaan temporer. Manipulasi laba yang dilakukan akan

menghasilkan laba bersih yang dihasilkan menjadi lebih tinggi.

Meurut Philip et al. (2003) dalam Lestari (2011) menyimpulkan bahwa beban pajak

tangguhan berguna untuk mendeteksi manajemen laba guna menghindari kerugian, namun

tidak demikian dengan memenuhi perkiraan analisis pasar. Penelitian yang dilakukan Hanlon

(2005) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki perbedaan temporer (pajak

tangguhan) yang besar memiliki laba yang kurang persisten. Jackson (2009) yang

memfokuskan penelitian pada pertumbuhan laba juga menemukan bahwa perbedaan

temporer berhubungan negatif dengan pertumbuhan laba sebelum pajak. Dari uraian tersebut

maka diperoleh hipotesis kedua (H1) adalah:



H1: Diduga perbedaan temporer berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.

Perbedaan permanen timbul akibat adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan

beban menurut peraturan akuntansi dan peraturan perpajakan. Adapun yang menyebabkan

perbedaan tersebut adalah penghasilan yang telah dipotong PPh final ( peghasilan yang tidak

perlu digabungkan lagi sebagai penghasilan), penghasilan yang bukan objek pajak ,

pengeluaran yang termasuk dalam non deductible expense dan tidak termasuk dalam

deductible expense.

Bunga deposito adalah contoh penghasilan yang diakui dalam peraturan akuntansi

yang dapat menambah laba perusahaan, namun dalam peraturan pajak penghasilan tersebut

tidak diakui dan harus dikeluarkan dari perhitungan laba fiskal (penghasilan kena pajak)

karena bersifat final. Hal ini akan menyebabkan laba fiskal (penghasilan kena pajak) menjadi

rendah sehingga akan berpengaruh pada beban yang semakin kecil. Jika penghasilan sebelum

pajak konstan.

Hal yang berlawanan akan terjadi pada pengeluaran yang dalam peraturan akuntansi

akan mengurangi laba namun tidak menurut peraturan perpajakan. Contoh pengeluaran ini

adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan ata jasa yang diberikan dalam

bentuk natura dan kenikmatan. Dalam peraturan akuntansi pengeluaran tersebut akan

mengurangi laba, namundalam peraturan pajak item tersebut harus dikeluarkan dari

perhitungan penghasilan kena pajak karena termasuk dalam non duductible expense. Hal ini

akan mengakibatkan beban yang dibayarkan sebagai pengurang laba akan menjadi lebih kecil

dan penghasilan kena pajak menjadi lebih besar. Penghasilan kena pajak yang besar berarti

beban pajak yang lebih besar pula. Jika penghasilan sebelum pajak konstan, semakin besar

beban pajak yang harus dibayarkan maka akan memperkecil laba bersih yang dihasilkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tang dan Firth (2008) dalam Lestari (2011) yang

memasukan komponen perbedaan permanen dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa



book tax difference yang besar menandakan bahwa laba perusahaan lebih transitory dan

kurang persisten, menyimpulkan kinerja yang lebih rendah ditahun mendatang dan

menyebabkan harga saham menjadi lebih rendah. Jackson (2009) yang juga melakukan

penelitian dengan menganalisis perbedaan permanen menemukan bukti bahwa perbedaan

permanen berhubungan positif dengan pertumbuhan laba hanya karena mereka berhubungan

negatif dengan perubahan beban pajak. Maksunya adalah semakin tinggi perbedaan

permanen maka semakin rendah pajak masa depan, yang berarti bahwa laba bersih masa

depan akan semakin tinggi. Dari uraian diatas maka diperoleh hipotesis pertama (H2) adalah:

H2 : Diduga perbedaan permanen berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.

Operating Cash Flow (OCF) adalah bagian dari arus kas. Dimana arus kas merupakan

laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi,

investasi dan kegiatan transaksi pembiayaa/pendanaan serta kenaikan dan penurunan kas

suatu perusahaan selama satu periode. Arus kas operasi juga merupakan hal yang akan

menimbulkan pendapatan dan beban dari operasi utama suatu perusahaan. Oleh karena itu,

aktivitas operasi akan mempengaruhi laporan laba rugi yang dilaporkan dengan dasar akrual.

Sedangkan arus kas melaporkan dampaknya terhadap kas. Arus kas operasi menunjukkan besarnya

aliran masuk yang berasal dari aktivitas operasi dan aliran kas keluar yang digunakan untuk aktivitas

operasi. Arus kas sebagai ukuran komponen laba permanen yang merupakan salah satu komponen

nilai prediksi laba dalam menentukan persistensi laba (Wijayanti, 2006). Sehingga diduga arus kas

operasi akan berhubungan positif dengan laba masa depan.

H3: Diduga Operasting Cash Flow (OCF) berpengaruh terhadap pertumbuhan laba

Return on Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang akan mengukur

perusahaan dalam menghasilkan laba. ROA juga dapat dikatakan sebagai perbandingan

antara bunga dan pajak (EBIT) dengan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal

ini ROA dibagi atas dua komponen dalam mempengaruhi pertumbuhan laba yakni ROA



positif yang menyatakan bahwa dari total aktiva yang digunakan untuk beroperasi,

perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan itu sendiri. Sebaliknya, ROA negatif

menyatakan bahwa dari total aktiva yang digunakan untuk beroperasi, perusahaan tidak akan

menghasilkan laba atau akan mengalami kerugian. Jadi, jika suatu perusahaan mempunyai

roa yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan

pertumbuhan laba, tetapi jika total aktiva yang digunakan oleh perusahaan tidak memberikan

laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan laba.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa diduga Return on Asset (ROA)  berpengaruh terhadap

pertumbuhan laba.

H4: Diduga Return on Asset (ROA)  berpengaruh terhadap pertumbuhan laba

SIZE (ukuran perusahaan ) merupakan rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang

bersangkutan sampai beberapa tahun kedepan. Dalam hal ini, apabila penjualan bersih lebih besar

dari pada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak.

Sebaliknya jika penjualan bersih lebih kecil dari pada biaya variabel dan biaya tetap maka

perusahaan akan mengalami kerugian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa diduga SIZE (ukuran

perusahaan) juga akan berpengaruh dalam pertumbuhan laba.

H5: Diduga SIZE (ukuran perusahaan) berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.


