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Abstrak 
 

Perencanaan  pajak  dan  beban  pajak  tangguhan  merupakan  pendekatan 
yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya praktik manajemen laba . Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh perencanaan pajak dalam melakukan 
manajemen laba dan untuk menguji pengaruh beban pajak tangguhan dalam 
melakukan manajemen laba. 

Penelitian ini dilakukan di PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 
mengakses situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Jumlah sampel 
yang  diambil  sebanyak  38  perusahaan manufaktur yg  terdaftar  di  Bursa  Efek 
Indonesia tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, dengan metode non-probability 
sampling, khususnya purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan 
metode dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif 
dan metode regresi logistik. 

Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa perencanaan pajak 
berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan beban pajak tangguhan 
berpengaruh positif terhadap probabilitas perusahaan mela kukan manajemen laba. 

 
Kata kunci: perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, manajemen laba 
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BAB I 

PENDA HUL U AN 

 
 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 

Laba merupakan ukuran paling sederhana untuk menilai kinerja sebuah 

perusahaan.  Informasi  tentang  laba  (earnings) mempunyai peran  sangat  penting 

bagi pihak  yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan. Dalam menganalisis 

laporan keuangan baik pihak internal maupun eksternal, laba sering digunakan 

sebagai dasar untuk pembuatan keputusan seperti pemberian kompensasi dan 

pembagian bonus kepada manajer, ukuran prestasi atau kinerja manajemen dan dasar 

penentuan besarnya pengenaan pajak. Oleh karena itu, kualitas laba menjadi pusat 

perhatian bagi investor, kreditor, pembuat kebijakan akuntansi, dan 

pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak. 

Disamping itu, tujuan yang ingin dicapai manajemen adalah mendapatkan 

laba yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan bonus yang akan diperoleh oleh 

manajemen, karena semakin tinggi laba yang diperoleh, maka akan semakin tinggi 

pula bonus yang akan diberikan oleh perusahaan kepada pihak manajemen sebagai 

pengelola secara langsung. Di lain pihak, informasi laba dapat membantu pemilik 

(stakeholders) dalam mengestimasi kekuatan  laba (earnings power) untuk menaksir 

resiko dalam investasi dan kredit. Pentingnya informasi laba tersebut merupakan 

tanggung jawab dari pihak manajemen yang diukur kinerjanya dari pencapaian laba 

yang diperoleh. 
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Selain itu di era seperti sekarang ini, perusahaan dihadapkan dengan 

persaingan  yang  keras  untuk  dapat  eksis  dalam  pasar  global,  khususnya  untuk 

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

dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif dari perusahaan lainnya. Perusahaan 

tidak  hanya  dituntut  untuk  menghasilkan produk  yang  bermutu bagi  konsumen, 

tetapi juga mampu mengelola keuangannya dengan baik, artinya kebijakan 

pengelolaan keuangan harus dapat menjamin keberlangsungan usaha perusahaan dan 

hal  tersebut  ditunjukkan  dengan  besarnya  laba  yang  dicapai  suatu  perusahaan. 

Situasi inilah yang biasanya mendorong manajer untuk melakukan perilaku 

menyimpang  dalam  menyajikan  dan  melaporkan  informasi  laba  tersebut  yang 

dikenal dengan praktik manajemen laba (earnings management). 

Manajemen laba merupakan upaya untuk mengubah, menyembunyikan, dan 

merekayasa  angka-angka  dalam  laporan  keuangan  dan  mempermainkan  metode 

dan prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan (Sulityanto, 2008). Sedangkan 

menurut (National Association of Certified Fraud Examiners, 1993 dalam Hairu, 

2009) mengartikan manajemen laba sebagai kesalahan atau kelalaian yang disengaja 

dalam  membuat  laporan  keuangan  mengenai  fakta  material  dan  data akuntansi, 

sehingga   menyesatkan   ketika   semua   informasi itu   dipakai untuk   membuat 

pertimbangan yang pada akhirnya akan menyebabkan orang membacanya akan 

mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya. Manajemen laba dapat 

dilakukan  melalui  praktik  perataan  laba (income  smoothing),  taking a  bath, 

dan income maximization (Scoot, 2000). Konsep mengenai manajemen laba dapat 
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dijelaskan dengan menggunakan pendekatan teori keagenan (agency theory) yakni 

teori yang menyatakan  bahwa praktik manajemen laba  dipengaruhi  oleh 

konflik kepentingan antara pihak yang  berkepentingan (principal) dengan 

manajemen  sebagai  pihak  yang  menjalankan  kepentingan  (agent).  Konflik  ini 

muncul pada saat setiap pihak berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang 

diinginkannya. 

Upaya perusahaan untuk merekayasa informasi melalui praktik manajemen 

laba telah menjadi faktor utama yang menyebabkan laporan keuangan tidak lagi 

mencerminkan nilai fundamental suatu perusahaan. Oleh karena itu, perekayasaan 

laporan  keuangan  telah  menjadi  isu  sentral  sebagai  sumber  penyalahgunaan 

informasi yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Itulah sebabnya 

informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi 

perusahaan yang sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai asimetri informasi 

(information asymmetry) yakni kondisi dimana ada ketidakseimbangan perolehan 

informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pemegang 

saham dan stakeholders (Hairu, 2009:1). 

Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat 

beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk 

meminimalkan pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalkan beban pajak secara 

eufimisme ini  sering disebut dengan perencanaan pajak  (tax  planning) atau  tax 

sheltering (Suandy, 2003). Umumnya perencanaan pajak merujuk kepada proses 

merakayasa  usaha  dan  transaksi  wajib  pajak  supaya  utang  pajak  berada  dalam 
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jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku, 

sehingga perencanan pajak (tax planning) merupakan tindakan yang legal selama 

dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan  negara, termasuk 

Indonesia  yang  mengandalkan  penerimaan  pajak  sebagai  sumber  penerimaan 

negara yang utama (Irianto, 2010). Salah satu sektor pajak yang paling besar 

diperoleh  Negara  adalah  pajak  penghasilan.  Untuk akuntansi  pajak  penghasilan, 

setiap   perusahaan   di   Indonesia   dalam   membuat laporan keuangan diharuskan 

untuk mengikuti kaidah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) agar dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang kredibel dan informatif kepada investor dan 

kreditor. Selain itu, perusahaan juga diharuskan untuk menyusun laporan laba rugi 

berdasarkan aturan perpajakan. Sejumlah perbedaan antara PSAK  dan  aturan 

pajak  menghasilkan dua  jenis  penghasilan, yaitu  laba sebelum pajak (perhitungan 

laba akuntansi menurut PSAK) dan penghasilan kena pajak (perhitungan laba fiskal 

menurut aturan fiskal). 

Adanya perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal dapat menimbulkan 

kesulitan  dalam  penentuan  besarnya  laba,  sehingga  bisa  mempengaruhi  posisi 

laporan keuangan dan menyebabkan tidak seimbangnya saldo akhir. Oleh karena 

itu, perlu penyesuaian saldo antara laba akuntansi dengan laba fiskal melalui 

rekonsiliasi fiskal. Perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiscal 

menimbulkan beban pajak tangguhan (Yulianti, 2009). Adanya perbedaan antara 

laba  akuntansi  dan  penghasilan  kena  pajak  menjadi  salah  satu  instrumen  bagi 
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manajer   untuk   melakukan  manajemen  laba   dan   akan   merefleksikan  tingkat 

kebijakan manajer dalam memanipulasi laba menjadi lebih tinggi (Deviana, 2010). 

Hal ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian yang 

dilakukan oleh Philips (2003)  menemukan  bahwa  beban  pajak  tangguhan  dan 

akrual  secara  signifikan  dapat  mendeteksi  manajemen  laba  yang  dilakukan 

perusahaan dengan tujuan menghindari  kerugian dan  penurunan   laba.  Di 

Indonesia,   Yulianti  (2005) meneli ti  perusahaan-perusahaan yang   terdaftar   di 

BEI  dan  menemukan  bahwa beban pajak tangguhan dan akrual secara signifikan 

dapat mendeteksi manajemen laba yang dilakukan perusahaan dengan tujuan 

menghindari  kerugian  saja. Selain  itu,  Ningrat  (2014)  meneliti  perusahaan- 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan hasil penelitiannya bahwa beban 

pajak  tangguhan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  probabilitas  perusahaan 

dalam melakukan manajemen laba. Kemudian peningkatan beban pajak tangguhan 

tidak mempengaruhi  peningkatan probabil itas  perusahaan dalam melakukan 

manajemen laba. Adapun   penelitian yang berhubungan  tentang  pengaruh 

perencanaan pajak terhadap    manajemen   laba    yaitu Aditama (2013) yang 

meneliti  tentang  pengaruh  perencanaan  pajak  terhadap  manajemen  laba  pada 

perusahaan- perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI. Berdasarkan hasil 

penelitian ini bahwa perencanaan pajak ternyata tidak berpengaruh positif terhadap 

manajamen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI. Akan tetapi, 

hasil  pada  analisis  deskriptif menunjukkan bahwa  77  perusahaan  yang  menjadi 

sampel dalam penelitian ini melakukan manajemen laba dengan cara menghindari 
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penurunan laba. Selanjutnya berdasarkan penelitian Ulfah (PSNP 4) yang meneliti 

pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba 

pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Berdasarkan hasil 

penelitian ini bahwa Beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak memiliki 

pengaruh positif terhadap manajemen laba artinya setiap kenaikan beban pajak 

tangguhan dan manajemen laba, maka probabilitas perusahaan melakukan 

manajemen laba akan mengalami peningkatan. 

Sampai saat ini manajemen laba merupakan area yang paling kontroversial 

dalam  akuntansi  keuangan.  Oleh  karena  itu,  terkait  dengan  topik  yang  telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya mengenai hubungan beban pajak 

tangguhan  dengan manajemen laba maupun hubungan  perencanaan  pajak 

terhadap manajemen laba. Maka di sini penulis mencoba untuk mengkombinasikan 

kedua variabel tersebut, yaitu hubungan perencanaan pajak dan beban pajak 

tangguhan   terhadap   manajemen  laba.   Judul   penelitian yang diangkat   pada 

penelitian ini adalah “Pengaruh Perencanaan Pajak  dan Beban Pajak 

Tangguhan terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan 

Manufaktur yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia)”. 

 
 
 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 
 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka pokok-pokok 

permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1)  Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba? 
 

2)  Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba? 
 
 
 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Sesuai  dengan  perumusan  masalah  diatas,  maka  tujuan  yang  hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1)  Untuk menguji pengaruh perencanaan pajak dalam melakukan 

manajemen laba. 

2)  Untuk menguji pengaruh beban pajak tangguhan dalam 

melakukan manajemen laba. 

 
 
 

1.4 Kegunaan Penelitian 
 

Berdasarkan  tujuan  penelitian  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka 

manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

1)  Kegunaan Teoritis 
 

Hasil penelitian ini memberikan sumbangan pikiran terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh perencanaan 

pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. 

2)  Kegunaan Praktis 
 

2.1  Bagi peneliti 
 

Untuk  menambah  wawasan  dan  pengetahuan  mengenai 

perpajakan terkhusus pada perencanaan pajak, beban pajak 
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tangguhan, dan tindakan manajemen laba pada perusahaan- 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

2.2  Bagi manajemen 
 

Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan kepada 

manajemen dalam meningkatkan persepsi positif kepada pengguna 

laporan keuangan terhadap kualitas laba akuntansi yang dilaporkan 

melalui pengelolaan perbedaan temporer dan perencanaan pajak. 

2.3  Bagi akademis 
 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

literatur  dan  referensi  dalam  melakukan  penelitian  selanjutnya 

terkait analisis perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan 

terhadap manajemen laba. 

 
 
 

1.5 Sistematika Penulisan 
 

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Secara garis besar, isi dari masing-masing bab 

dijelaskan sebagai berikut: 

 
BAB I Pendahuluan 

 
 

Pada  bab  ini  dikemukakan mengenai latar  belakang masalah, rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II Kajian Pustaka Dan Hipotesis Penelitian 
 
 

Pada bab ini diuraikan mengenai landasan teori dan konsep yang berkaitan 

dengan pembahasan masalah yang dapat digunakan sebagai dasar acuan 

penelitian, pembahasan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan 

skripsi ini, hipotesis penelitian dan kerangka penelitian. 

 
BAB III  Metode Penelitian 

 
 

Pada bab ini dikemukakan mengenai metode penelitian yang digunakan 

dalam  skripsi  ini,  yang  meliputi  lokasi  penelitian  atau  ruang  lingkup 

wilayah penelitian, obyek penelitian, identifikasi variabeL, definisi 

operasional   variabel,   jenis   dan   sumber   data,   populasi   dan   sampel 

penelitian, metode pengumpulan data,  secara  teknik  analisis data  yang 

digunakan. 

 
BAB IV  Pembahasan Hasil Penelitian 

 
 

Pada bab ini diuraikan mengenai karakteristik sampel, deskripsi variabel 

penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian berdasarkan 

teknik analisis data yang digunakan. 
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BAB V Simpulan Dan Saran 
 
 

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat simpulan dari hasil 

pembahasan pada bab sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

 


