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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Setiap perusahaan memberikan informasi tentang posisi keuangan yang 

tertera pada laporan keuangan. Informasi yang disajikan pada laporan keuangan 

harusnya memberikan gambaran kinerja perusahaan yang sebenarnya. Namun, 

masalah yang timbul dalam perusahaan tentang adanya akun beban pajak 

tangguhan yang terdapat pada laporan keuangan. Didalam PSAK No. 46 juga 

disebutkan tentang pajak penghasilan yang memunculkan beberapa perbedaan 

dalam pengakuan dan perlakuaannya, yaitu adanya beda temporer dan beda 

permanen dalam aturan perpajakan. Keberadaan dua hal tersebut yang 

memunculkan timbulnya istilah beban pajak tangguhan. Oleh karena itu manajer 

sering memanfaatkan adanya akun beban pajak tangguhan sebagai cara dalam hal 

memperkecil pajak yang akan dilaporkan.  

 Menurut Zain (2008) Beban pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan 

dampak dari PPh dimasa yang akan datang yang disebabkan perbedaaan temporer 

(waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang 

masih dapat dikompensasikan di masa datang (tax loss carry forward) yang perlu 

disajikan dalam laporan keuangan suatu periode tertentu. Dampak PPh di masa 

yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam 

laporan keuangan, laporan posisi keuangan maupun laporan laba komprehensif. 

Bila dampak pajak di masa datang tersebut tidak tersaji dalam laporan posisi 
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keuangan dan laporan laba komprehensif, maka bisa saja laporan keuangan 

menyesatkan pembacanya. Perbedaan yang terjadi perhitungan laba akuntansi 

fiskal disebabkan laba fiskal didasarkan pada undang-undang perpajakan, 

sedangkan laba akuntansi didasarkan pada standar akuntansi. 

 Di Indonesia penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2005) dengan judul 

kemampuan beban pajak tangguhan dalam memprediksi manajemen laba. 

Menggunakan metode penelitian  asosiatif dengan hasil  bahwa pajak tangguhan 

mempunyai hubungan yang signifikan dengan perusahaan-perusahaan yang 

mempunyai profitabilitas melakukan manajemen laba untuk menghindari 

kerugian. Walaupun terdapat kemungkinan pajak tangguhan dapat timbul akibat 

adanya perbedaan yang tidak bisa dihindari antara standar akuntansi dengan 

standar perpajakan. beban pajak tangguhan sendiri dapat digunakan sebagai 

alternatif model akrual dalam menjelaskan manajemen laba. Beban pajak 

tangguhan dapat menjelaskan fenomena manajemen laba di seputar earning 

threshold. Namun demikian hasil penelitian yang menguji mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi manajemen laba tidak dapat menjelaskan pengaruh faktor-

faktor tersebut terhadap variasi beban pajak tangguhan. Hal ini berbeda dengan 

pengujian mengenai pengaruh faktor-faktor  manajemen laba lain yang diukur 

dengan akrual yang mendapatkan bahwa faktor-faktor tersebut berpengaruh secara 

signifikan. Hasil tersebut menjaskan bahwa beban pajak tangguhan sebagai proksi 

manajemen laba masih meragukan. Kemudian penelitian kedua yang dilakukan 

oleh Yulianti (2012) menghasilkan bahwa beban pajak tangguhan mempunyai 
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hubungan yang signifikan dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai 

probabilitas melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian. 

  IAI (2009) menyatakan bahwa dalam PSAK No. 46 mengharuskan 

perusahaan untuk menghitung dan mengakui adanya pajak tangguhan. Hal ini 

merupakan aturan akuntansi untuk mengatur bagaimana seharusnya suatu laporan 

keuangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan disajikan. Di dalam PSAK 

No.46, diatur mengenai pengakuan aset pajak tangguhan yang berasal dari sisa 

rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya, penyajian pajak 

penghasilan pada laporan keuangan, dan pengungkapan informasi yang 

berhubungan dengan pajak penghasilan. 

 Suandy (2011) menyatakan bahwa Tax to book adalah adanya perbedaan 

antara perhitungan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal yang mengakibatkan 

perbedaan dalam menghitung besarnya jumlah penghasilan kena pajak. Perbedaan 

antara laporan keuangan fiskal dan komersial adalah 2 faktor penyebabnya yaitu 

perbedaan waktu dan perbedaan tetap atau permanen. Oleh sebab itu apabila 

laporan keuangan menurut komersial dan laporan keuangan fiskal berbeda 

perhitungannya maka berdampak pula pada laba dari laporan keuangan tersebut.  

 Menurut Hasan et al. (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh 

perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal terhadap persistensi laba dengan 

hasil bahwa perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal berpengaruh 

signifikan terhadap persistensi laba. Artinya perbedaan antara laba akuntansi dan 

laba fiskal dapat dapat memberikan informasi mengenai kualitias laba yang mana 

salah satu indikator kualitas laba adalah persistensi laba.Hasil penelitian ini 
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konsisten dengan hasil penelitian Wijayanti (2006) yang menghasilkan 

kesimpulan bahwa perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal berpengaruh 

signifikan terhadap persistensi laba. 

 Setiap perusahaan berusaha untuk memperoleh laba yang besar atau 

maksimal, laba tersebut akan berpengaruh pada kegiatan perusahaan tersebut. 

Kenaikan atau penurunan laba pada perusahaan dapat dilihat pada laporan 

keuangan, perubahan tersebut dapat digunakan untuk dasar penilaian kinerja 

perusahaan. Oleh sebab itu kenaikan atau penurunan laba suatu perusahaan dapat 

digunakan sebagai acuan kinerja perusahaan. 

Dalam melakukan penilaian kinerja perusahaan, laba akuntansi selalu 

menjadi faktor utama yang diperhatikan. Oleh karena itu perusahaan 

menggunakan rasio profitabilitas sebagai dasar untuk mengukur kinerja keuangan 

perusahaan. (Munawir, 2000) menyatakan bahwa tujuan utama suatu perusahaan 

didirikan adalah untuk memperoleh laba (profit) sehingga dengan menggunakan 

metode ini kita dapat menegetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba. Return On Assets (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang biasanya 

digunkan untuk pengukuran kinerja perusahaan. Rasio-rasio keuangan ini 

digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Sedangkan (Djarwanto, 2001) 

juga menyatakan dalam bahwa Return On Assets (ROA) digunakan untuk 

mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan aset yang dimilikinya dengan tanpa mengindahkan dari sumber 

mana modal tersebut berasal atau keseluruhan modal.  
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 Penelitian ini bertujuan mengetahui keterkaitan antara beban pajak 

tangguhan terhadap tax to book ratio, yang berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. Untuk memaksimalkan laba perusahaan. Selain itu perusahaan dapat 

memperkecil laba agar menghindari pembayaran pajak yang besar dengan 

menggunakan tax to book ratio. Hal ini untuk memperoleh hasil yang efektif dan 

efisien pada suatu perusahaan. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah pengaruh beban pajak tangguhan terhadap kinerja perusahaan ? 

2. Apakah pengaruh tax to book ratio terhadap kinerja perusahaan ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

- Tujuan Penelitian 

1. Menguji pengaruh beban pajak tangguhan terhadap kinerja perusahaan 

2. Menguji pengaruh tax to book ratio terhadap kinerja perusahaan 

- Manfaat Penelitian 

a. Manajemen 

 Agar manajemen lebih memperhatikan kesesuaian beban pajak 

tangguhan terhadap PSAK No.  46 dan menditeksi laba fiskal dan laba 

komersil (tax to book ratio) 

b. Para Peneliti 

 Bagi para peneliti khusunya dalam bidang akuntansi perpajakan, 

penelitian ini dapat memberikan evaluasi yang lebih baik dalam penilaian 
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pengaruh beban pajak tangguhan dan tax to book ratio terhadap kinerja 

perusahaan. 

 

 


