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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 Informasi yang ada pada laporan keuangan seharusnya memberikan 

bagaimana kinerja ekonomi suatu perusahaan dan  kondisi keuangan perusahaan 

yang sebenarnya. Adanya beban pajak tangguhan dan beban pajak kini adalah 

masalah yang timbul pada perusahaan saat ini. Dengan Praktik manajemen laba 

ini, perusahaan dapat memanipulasi laporan keuangan yang akan diberikan 

kepada pihak pajak. Oleh karena itu, riset juga sudah menyatakan bahwa saat ini 

perusahaan yang ada di Indonesia sudah tidak resah lagi dalam memperoleh laba 

maksimum dengan pajak yang minimum. 

 Pada saat ini Pajak Tangguhan deferred tax sudah tidak asing lagi bagi 

perusahaan-perusahaan terutama di Indonesia ini. Hal ini dapat kita lihat dari para 

Wajib Pajak Badan yang sudah mulai memikirkan apa yang akan dilakukan oleh 

masing-masing perusahaan dalam menghadapi perlakuan yang sudah ditentukan 

oleh pemerintah. Oleh karena itu, banyak para manajer yang memanfaatkan 

peluang untuk angka laba merekayasa dengan mempengaruhi  hasil akhir dari 

berbagai keputusan antara lain adanya motivasi bonus, dianggap kinerjanya lebih 

baik atau meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh 

perusahaan. 

 Beban pajak tangguhan adalah pajak penghasilan yang terpulihkan pada 

periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan 

dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan 
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berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya 

kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan. 

 Beban pajak kini merupakan beban pajak yang mencerminkan perbedaan 

permanen dan perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal, beban 

pajak kini merupakan perkalian dari tarif pajak yang berlaku pada suatu tahun 

pajak dikalikan dengan penghasilan kena pajak pada tahun tersebut sehingga 

beban pajak kini akan mencerminkan laba fiskal yang sesungguhnya. 

 Manajemen laba adalah penggunaan pertimbangan manajemen dalam 

pemilihan kebijakan akuntansi perusahaan untuk pelaporan keuangan dalam 

batasan prinsip akuntansi yang berlaku umum, untuk memaksimalkan 

kepentingan pribadinya maupun nilai perusahaan. 

 Dalam PSAK No. 46 (IAI, 2009) dinyatakan bahwa nilai pencatatan aktiva 

pajak tangguhan harus ditinjau kembali (pada tanggal neraca). Perusahaan harus 

menurunkan nilai tersebut apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk 

mengkompensasi, sebagian maupun semua aktiva pajak tangguhan. Penurunan 

tersebut harus disesuaikan kembali apabila besar kemungkinan laba fiskal 

memadai. Dengan adanya kewajiban untuk selalu melakukan peninjuan kembali 

pada tanggal neraca, maka setiap tahun manajemen harus membuat suatu 

penilaian untuk menentukan saldo aktiva pajak tangguhan dan cadangan aktiva 

pajak tangguhan, sedangkan penilaian manajemen untuk menentukan saldo 

cadangan aktiva pajak tahunan tersebut bersifat subjektif 
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 Deviana (2012) melakukan penelitian dengan menggunakan beban pajak 

tangguhan untuk menilai manajemen laba. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa 

beban pajak tangguhan sama manfaatnya dengan tiga ukuran akrual tersebut 

dalam mengukur manajemen laba untuk menghindari pelaporan penurunan laba, 

namun dalam menilai manajemen laba penulis menyatakan bahwa beban pajak 

tangguhan lebih bermanfaat dibandingkan dengan akrual. Penelitian yang 

dilakukan oleh penulis memperoleh hasil beban pajak tangguhan memiliki 

pengaruh positif terhadap manajemen laba.  

 Phillips et al. (2003) menggunakan beban pajak tangguhan dalam 

mengukur  keleluasaan manajer, beban pajak tangguhan lebih baik dari akrual 

sebab peraturan akuntansi lebih banyak keleluasaan bagi manajer dibandingkan 

dengan peraturan pajak. Kesalahan pengukuran model akrual dapat dikurangi 

dengan memfokuskan pada beban pajak tangguhan dibandingan dengan membagi 

total Accrual perusahaan menjadi komponen Discretionary dan Non 

Discretionary. 

 Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui hubungan antara beban 

pajak tangguhan dan beban pajak kini terhadap manajemen laba. Selain itu dengan 

adanya akun beban pajak tangguhan dan beban pajak kini perusahaan dapat 

menemukan alternatif untuk pembayaran pajak yang kecil. Dengan adanya praktik 

manajemen laba pada saat ini merupakan hal yang sangat bisa diandalkan oleh 

perusahaan. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah beban pajak tangguhan memiliki hubungan terhadap manajemen laba ? 

2. Apakah beban pajak kini memiliki hubungan terhadap manajemen laba ? 

C. Tujuan dan Manfaat 

- Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah muncul, adapun tujuan penelitian 

sebagai   berikut : 

1. Menguji hubungan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba di dalam 

perusahaan 

2. Menguji hubungan beban pajak kini terhadap manajemen laba di dalam 

perusahaan 

- Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dilihat dari semua aspek yang ada didalamnya antara lain :  

1. Manajemen  

Agar manajemen lebih memperhatikan faktor-faktor implementasi dalam  PSAK 

No 46 yang mana mengandung trade-off antara relevance dan obyektivitas dalam 

melakukan pengakuan terhadap pajak tangguhan. 

2. Para Peneliti  

Bagi para peneliti khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan, penelitian ini 

dapat memberikan bukti empiris dalam mendapatkan hasil yang baik atau metode 

untuk mengevaluasi penilaian pajak tangguhan dan pajak kini terhadap 

manajemen laba. 
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3. Kantor Pajak 

Bagi pihak pajak penelitian ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan bahwa 

beban pajak tangguhan dan beban pajak kini dapat bermanfaat untuk menilai 

manajemen laba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




