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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Laba merupakan salah satu indikator utama para calon investor untuk 

menanamkan modalnya pada suatu perusahaan. Apabila perusahaan selalu 

menghasilkan laba yang besar pada setiap tahunnya serta mampu membagikan 

deviden kepada para pemegang saham pada setiap tahun, maka perusahaan itu 

dapat menarik minat para calon investor  untuk menanamkan dananya.  

Terjadi perbedaan kepentingan diantara para penguna informasi laba itu 

sendiri, dimana laba yang tinggi tidak dikehendaki oleh manajemen karena akan 

menghasilkan perhitungan pajak yang tinggi, tetapi sebaliknya menjadi harapan 

bagi fiskus (pemerintah sebagai pemungut pajak). Tetapi disisi lain laba yang 

kecil mengakibatkan manajer tidak mendapatkan bonus, karena kinerjanya 

dianggap tidak baik. Menyadari betapa pentingnya laba tersebut maka manajemen 

berusaha untuk menentukan laba sedemikian rupa sehingga akan menguntungkan 

baik bagi perusahaan maupun bagi dirinya sendiri. 

Metode akuntansi akrual mencatat efek keuangan pada sebuah transaksi 

atau peristiwa lain yang memberikan dampak pada kas perusahaan saat dihasilkan 

dan mencatat beban saat terjadi. Dengan menggunakan metode akuntansi akrual 

manajer dapat mengontrol waktu pengakuan untuk beban dan pendapatan 

sehingga dapat memanipulasi laba akrual (FASB,1985 dalam Anggraeni, 2011). 

Menurut Muid dan Catur (2005) manajemen laba dapat dibuktikan melalui 

analisis akrual. Akrual ada baik dalam aktiva tetap atau aktiva lancar, pasiva 

jangka pendek atau jangka panjang (Sulistyanto, 2008 dalam Anggraeni, 2011). 
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Komponen non-kas atau akrual ini yang dicurigai digunakan manajer ketika 

mengelola atau mengatur laba (Sulistyanto, 2008 dalam Anggraeni, 2011). Jumlah 

akrual yang tercermin dalam penghitungan laba terdiri dari: (1) bagian akrual 

yang memang sewajarnya ada dalam proses penyusunan laporan keuangan, 

disebut  normal accruals  atau  nondiscretionary accrual (NDA), dan  (2) bagian 

akrual yang merupakan manipulasi data akuntansi yang disebut dengan abnormal 

accrual atau  discretionary accruals  (DA).  Discretionary accruals  (DA) 

merupakan komponen akrual yang dapat diatur dan direkayasa sesuai dengan 

kebijakan manajerial, sementara  nondiscretionary accrual (NDA) merupakan 

komponen akrual yang tidak dapat diukur dan direkayasa sesuai dengan kebijakan 

manajemen perusahaan (Sulistyanto, 2008 dalam Anggraeni, 2011). 

Earnings atau laba sering digunakan sebagai dasar untuk pembuatan 

keputusan berbagai pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu sering juga 

manajer memanfaatkan peluang untuk merekayasa angka laba (earning 

management) dengan rekayasa akrual untuk mempengaruhi hasil akhir dari 

berbagai keputusan riil agar kinerjanya dianggap lebih baik, atau untuk 

meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan 

(Munfiah, 2003). 

Penggunaan discretionary accrual pada laporan keuangan menyebabkan 

manajemen dapat merekayasa laba yang disajikan. Manajemen yang melakukan 

manajemen laba akan mendapatkan beberapa keuntungan pribadi. Tujuan yang 

akan dicapai manajemen melalui manajemen laba adalah untuk memperoleh 

bonus dan kompensasi lain, mempengaruhi keputusan pelaku pasar modal, 

menghindari pelanggaran perjanjian hutang, dan menghindari biaya politik 

(Wulandari, dkk, 2004). 
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Perusahaan akan mengalami empat tahapan siklus hidup yaitu  start-up, 

growth, mature dan decline (Anthony dan Ramesh, 1992 dalam Anggraeni, 2011). 

Pada tahap growth perusahaan telah memperoleh pangsa pasar yang luas  

sehingga mengalami peningkatan laba. Dengan laba yang besar, maka jumlah 

pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara juga meningkat. Menurut 

Sulistyanto (2008) dalam Anggraeni (2011) manajer akan cenderung untuk 

melakukan manajemen laba ketika perusahaan memperoleh laba yang besar untuk 

meminimalisasi kewajiban membayar pajak. Oleh karena itu manajer akan 

berusaha agar laba perusahaan selalu terlihat lebih rendah dari yang 

sesungguhnya. 

Peranan penerimaan perpajakan sebagai salah satu sumber penting dalam 

pembiayaan negara telah dan akan terus ditingkatkan, dengan melakukan berbagai 

evaluasi dan penyempurnaan kebijakan yang telah dikeluarkan. Hal tersebut 

dimaksudkan agar pelaksanaan sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien, 

sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan 

negara lain. Dengan demikian, diharapkan prinsip-prinsip perpajakan yang sehat 

seperti persamaan (equality), kesederhanaan (simplicity), dan keadilan (fairness) 

dapat tercapai, sehingga tidak hanya berdampak terhadap peningkatan kapasitas 

fiskal, melainkan juga terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro. 

Tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia sebelum tahun 2009 adalah 

tarif progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila 

jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sejak diterbitkannya 

UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku efektif 

pada tahun 2009, terjadi perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan dari tarif 

progresif menjadi tarif tunggal, yaitu: (1) 28% (diefektifkan pada tahun 2009) dan 
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25% (diefektifkan pada tahun 2010) untuk perusahaan; dan (2) 5% lebih rendah 

dari tarif nomor (1) untuk perusahaan yang telah go public dan minimal 40% 

saham disetornya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Diharapkan dengan diberlakukannya tarif pajak yang baru wajib pajak 

badan dapat lebih diuntungkan, sehingga penerimaan dari wajib pajak badan lebih 

meningkat. Maka sudah selayaknya bila perpajakan harus mendapatkan perhatian 

yang serius dari pemerintah. Undang-Undang yang memberatkan dunia usaha 

akan berdampak pada banyaknya usaha yang tidak dapat memperoleh laba secara 

maksimal dan konsekuensinya akan mengurangi pendapatan negara dari sektor 

pajak. Hal ini sejalan dengan literatur di bidang akuntansi manajemen yang 

menjelaskan bahwa pajak dapat mempengaruhi capital budgeting melalui tax 

effect dalam penentuan aliran kas, pajak juga merupakan salah satu faktor utama 

dalam perencanaan sistem kompensasi manajemen (Blocher, Chen, dan Lin 

1999). 

Sehubungan dengan diberlakukannya tarif pajak yang baru, manajer 

perusahaan memandang momen tersebut sebagai kesempatan untuk 

meminimalkan pajak, dan pada umumnya perusahaan akan cenderung 

meminimumkan laba yang dilaporkan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah 

pajak yang harus dibayar yaitu dengan cara mempercepat pengakuan beban atau 

menangguhkan pengakuan pendapatan. Secara akuntansi hal ini dapat diterima 

karena menganut prinsip accrual basis yaitu pengakuan beban dan pendapatan 

pada periode dimana seharusnya terjadi atau yang dikenal dengan istilah matching 

concept (menandingkan beban dengan pendapatan). Laba yang ditunda 

pengakuannya akan dilaporkan pada laporan keuangan tahun berikutnya, dengan 
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cara ini perusahaan akan mendapat keuntungan sebesar selisih tarif pajak 

dikalikan selisih penghasilan kena pajak yang berubah (Munfiah, 2003).  

 Income taxation cukup dapat memberikan motivasi manajemen untuk 

melakukan rekayasa laba atau manajemen laba. Namun pihak fiskus mempunyai 

aturan sendiri dalam mengatur pembukuan atau akuntansi untuk penghasilan kena 

pajak, sehingga mengurangi ruang gerak manajemen perusahaan untuk melakukan 

manajemen laba. 

 Sejauh ini manajemen laba masih menjadi kontroversi. Sebagian orang 

mempertanyakan etika di balik perilaku manajemen laba, etis atau tidak etiskah? 

Sementara di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa sejauh yang mereka lakukan 

itu tidak bertentangan dengan standar akuntansi yang berlaku, maka dapat 

dikatakan manajemen laba sah dan bukan sesuatu yang salah.   

 Penelitian yang berkaitan dengan hubungan penurunan tarif PPh Badan 

terhadap earnings management diantaranya adalah Guenther (1994) dan Yin dan 

Cheng (2004) di Amerika Serikat dengan adanya Tax Reform Act 1986, 

Balachandran, et. al, (2006) di Australia dengan adanya pengenalan the Corporate 

Tax Law Changes tahun 1987 dan Yamashita dan Otogawa (2007) di Jepang 

dengan adanya Tax Rate Reduction in the Late 1990s. Penelitian yang dilakukan 

Yin dan Cheng (2004) hampir sama dengan penelitian Guenther (1994). Yin dan 

Cheng menguji pengaruh dari insentif pajak dan insentif non pajak terhadap 

praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dalam menanggapi 

perubahan tarif pajak di Amerika Serikat. Hasil penelitian Yin dan Cheng 

menemukan bahwa perusahaan yang memperoleh laba (profit firm) lebih tertarik 

untuk mengurangi discretionary accrual untuk mendapatkan keuntungan 

perpajakan.  
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Hasil penelitian Balachandran (2006) di Australia konsisten dengan yang 

diharapkan, dimana perusahaan mengatur penurunan laba pada tahun sebelum 

implementasi sistem perolehan dividen dan tahun sebelum pengurangan tarif 

pajak badan dan sebaliknya pada tahun pertengahan setelah implementasi 

pengurangan tarif pajak badan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Yamashita dan Otogawa (2007) fokus pada akuntansi akrual dan hubungan antara 

dua pendapatan di Jepang yang lebih eksplisit, yang memungkinkan peneliti untuk 

menguji secara langsung pergeseran pajak penghasilan. Peniliti menemukan 

bahwa, discretionary accrual negatif secara signifikan untuk tahun sebelum 

pengurangan tarif pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan Jepang 

mengatur laba rugi mereka untuk meminimalis biaya pajak penghasilan.  

 Penelitian di Indonesia mengenai manajemen laba berkaitan dengan 

perubahan Undang-Undang pajak dilakukan oleh Munfiah (2003), dan Wulandari, 

dkk (2004). Munfiah (2003) dalam penelitiannya menguji apakah dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang perpajakan 2000 manajer akan berusaha 

menunda pengakuan laba satu periode sebelum berlakunya penurunan tarif pajak 

baru dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang akan dibayar. Dalam 

penelitian ini Munfiah (2003) tidak berhasil membuktikan bahwa perusahaan 

berusaha untuk menurunkan laba pada tahun 2000.  

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, dkk (2004) 

bertujuan untuk menemukan bukti empiris adanya praktik manajemen laba yang 

dilakukan perusahaan menjelang UU perpajakan 2000. Dalam penelitiannya ini 

Wulandari, dkk (2004) berhasil membuktikan bahwa perusahaan melakukan 

manajemen laba untuk melakukan penghematan pajak menjelang perubahan UU 

perpajakan 2000.  
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 Husni (2010) melakukan penelitian yang serupa. Dalam penelitiannya, 

Husni ingin menguji apakah dengan dikeluarkannya UU Perpajakan tahun 2008 

yang efektif per 1 Januari 2009, manajer akan berusaha menunda pengakuan laba 

suatu periode sebelum dikeluarkannya tarif baru yang lebih rendah. Hasil 

penelitian belum dapat menemukan bahwa manajemen merekayasa dengan 

adanya perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2008).  

Penelitian yang dilakukan Subagyo dan Octavia (2010) menemukan 

bahwa perusahaan manufaktur yang melakukan manajemen laba dalam rangka 

merespon perubahan tarif pajak badan di Indonesia adalah perusahaan yang 

memperoleh laba (profit firm) saja, yang memanipulasi labanya guna 

meminimalkan pembayaran pajak perusahaannya. Peneliti juga membuktikan 

bahwa manajemen laba yang dilakukan perusahaan yang memperoleh laba (profit 

firm) dipengaruhi insentif pajak dan insentif non pajak, sedangkan manajemen 

laba yang dilakukan oleh perusahaan yang mengalami kerugian (loss firm) hanya 

dipengaruhi oleh insentif non pajak saja. Penelitian serupa dilakukan oleh Wijaya 

dan Martani (2011) yang menemukan bahwa perusahaan (selain sektor keuangan) 

yang profit firm dan loss firm melakukan manajemen laba dalam rangka merespon 

perubahan tarif pajak badan di Indonesia.  

 Dengan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka penelitian 

ini bertujuan untuk menguji kembali konsistensi hasil penelitian dalam 

mengindikasikan manajemen laba sebelum dan sesudah adanya UU perubahan 

tarif pajak badan yang tahun 2008 pada industri manufaktur. Selain itu, penelitian 

ini juga menguji apakah manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan 

dipengaruhi oleh insentif pajak, tingkat hutang  dan ukuran perusahaan pada saat 

sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah perusahaan manufaktur melakukan praktik manajemen laba sebelum 

dan sesudah perubahan tarif pajak Badan di Indonesia (UU No. 36 Tahun 

2008 Tentang Pajak Penghasilan)? 

2. Apakah manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur 

dipengaruhi oleh insentif pajak, tingkat hutang  dan ukuran perusahaan? 

3. Apakah ada perbedaan pengaruh insentif pajak, tingkat hutang  dan ukuran 

perusahaan terhadap praktik manajemen laba sebelum dan sesudah perubahan 

tarif pajak badan pada perusahaan manufaktur di Indonesia? 

1.3 Batasan Masalah 

Perubahan tarif pajak yang baru meliputi perubahan tarif untuk wajib 

pajak badan dan perseorangan, Dalam penelitian ini perubahan tarif yang 

dimaksud hanya pada perubahan tarif pajak badan dan ruang lingkup usaha yang 

diteliti hanya pada usaha manufaktur yang listing di BEI saja. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk membuktikan bahwa perusahaan manufaktur melakukan manajemen 

laba sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak Badan di Indonesia (UU No. 

36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan). 

2. Untuk membuktikan bahwa manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan 

manufaktur dipengaruhi oleh insentif pajak, tingkat hutang  dan ukuran 

perusahaan. 
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3. Untuk membandingkan pengaruh insentif pajak, tingkat hutang  dan ukuran 

perusahaan terhadap praktik manajemen laba sebelum dan sesudah perubahan 

tarif pajak badan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat yang bersifat 

praktis maupun teoritis. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah: 

1. Dapat menambah wawasan tentang perpajakan dan manajemen laba, 

memberikan kontribusi pada pengembangan teori serta memberikan 

kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai studi 

tentang manajemen laba dan hubungannya dengan perpajakan. 

2.  Dapat menjadi tambahan referensi penelitian-penelitian terdahulu sehubungan 

dengan discretionary accruals serta perubahan tarif pajak pada perusahaan 

manufaktur di Indonesia. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang memerlukan informasi, diantaranya: 

1. Bagi manajemen perusahaan, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan yang lebih mendalam tentang praktik manajemen laba yang 

mungkin dilakukan oleh manajer agar setiap keputusan yang diambil 

manajemen tidak merugikan pihak perusahaan.  

2. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi/masukan 

dalam pengambilan keputusan investasi pada perusahaan yang diinginkan 
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terutama dalam menilai kualitas laba yang dilaporkan dalam laporan 

keuangan.  

3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi sebagai pedoman untuk reformasi pajak berikutnya.  

 


