
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Laporan keuangan adalah sumber informasi bagi investor, kreditor dan 

peamangku kepentingan lainnya guna pengambilan suatu keputusan. Salah satu 

laporan keuangan yang dijadikan sumber informasi tersebut adalah laporan laba- 

rugi. Karena dengan informasi laba yang ada dilaporan laba-rugi, investor mampu 

menentukan kualitas dan nilai perusahaan. Namun, peraturan antara perpajakan dan 

akuntansi memiliki perbedaan, sehingga laba fiskal (perpajakan) dan laba komersial 

(akuntansi) juga mengalami perbedaan. Terjadinya perbedaan tersebut akan 

menimbulkan peluang terjadinya manajemen laba dan dapat digunakan  untuk 

menentukan kualitas laba. 

Dalam penelitiannya Suwandika dan Astika (2013) menyatakan bahwa 

manajemen laba terjadi karena manajemen suatu perusahaan berkeinginan untuk 

meminimalkan laba kena pajak dan disisi lain ingin juga menaikkan laba yang 

dilaporkan kepada pemegang saham. Menurut Brolin (2014) pada praktik nyatanya, 

laba lah yang selalu dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, seperti 

pemberian kompensasi, pembagian bonus kepada manajer, pengukur prestasi atau 

kinerja manajemen, dan sebagai dasar penentuan besarnya pajak, yang digunakan 

baik oleh pihak internal, maupun pihak eksternal perusahaan. Dengan demikian, 

laba menjadi pusat informasi sekaligus memberikan sebuah sinyal bagi investor, 

kreditor, pembuat kebijakan akuntansi dan pemerintah tentang nilai perusahaan. 
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Persistensi laba sebagai indikator dari kualitas laba sering dijadikan sebagai 

salah satu alat penilaian kinerja perusahaan untuk keputusan investasi. Namun 

demikian, harapan para pemegang saham maupun calon investor yang sedemikian 

percaya pada persistensi laba untuk menjadi salah satu pertimbangan dalam 

berbagai pengambilan keputusan ekonominya, terkadang tidak dapat terwujud. Hal 

ini ditandai dengan adanya berbagai kasus penyajian laporan keuangan yang tidak 

semestinya. Contoh kasus ini dapat dilihat dari sektor perbankan. PT Bank Lippo 

Tbk, terindikasi melakukan pelaporan keuangan ganda tahun 2002 dan PT Bank 

Century yang terindikasi memanipulasi berbagai transaksi fiktif tahun 2008. 

Akibatnya laba/rugi PT Bank Century Tbk mengalami penurunan sangat drastis. 

Terjadinya berbagai kasus penyajian laporan keuangan yang tidak semestinya ini 

mengakibatkan laba yang dilaporkan perusahaan menjadi tidak persisten 

(Nurochman dan Solikhah, 2015). 

Persistensi laba adalah laba akuntansi yang diharapkan di masa yang akan 

datang yang tergambar pada laba tahun berjalan. Informasi tentang perbedaan laba 

fiskal dan komersial dapat mempengaruhi laba perusahaan di masa mendatang, 

sehingga dapat mempengaruhi laba serta dapat membantu membantu investor 

dalam menentukan kualitas laba dan nilai perusahaan. Persistensi laba merupakan 

salah satu hal yang sering digunakan sebagai pertimbangan kualitas laba dengan 

nilai prediktif laba yang dimilikinya. (Martani dan Persada, 2009) 

Laporan keuangan komersial (akuntansi) bertujuan untuk menyajikan 

informasi yang terjadi selama periode tertentu, menilai kinerja ekonomi dan 

keadaan keuangan suatu entitas. Namun, tidak dengan laporan keuangan fiskal 
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(pajak) yang lebih bertujuan untuk menghitung jumlah pajak terutang, sehingga 

perbedaan dasar atas penyusunan dan tujuan kedua  laporan keuangan tersebut 

juga mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas. (Irfan, 2013). 

Menurut Sin (2012) book-tax differences dapat memberikan informasi mengenai 

kualitas laba. Alasan rasional yang mendasari hal tersebut adalah dengan adanya

 sedikit kebebasan akuntansi yang diperbolehkan  dalam 

pengukuran laba fiskal (perpajakan). Penelitian yang dilakukan Tang dan Firth 

(2012) dengan menggunakan model estimasi mengungkapkan bahwa book-tax 

differences dapat dibagi menjadi dua sumber, yaitu normal dan abnormal. Normal 

book-tax differences (NBTD) adalah book-tax differences yang bersumber dari 

perbedaan peraturan, sedangkan Abnormal book-tax  differences (ABTD) 

bersumber dari manajemen laba dan penghindaran pajak. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Tang dan Firth (2012) menunjukkan bahwa kedua sumber book- 

tax differences tersebut memiliki pengaruh yang berbeda terhadap persistensi laba. 

NBTD berpengaruh positif terhadap persisteni laba dan ABTD berpengaruh 

negatif terhadap persistensi laba. Namun kesimpulan dalam penelitian tersebut 

membuktikan bahwa book-tax differences memang berpengaruh negatif terhadap 

persistensi laba karena mengandung informasi manajemen laba dan  penghindaran 

pajak. 

 

Penelitian-penelitian lainnya menemukan bahwa terdapat informasi selain 

book-tax differences yang berpengaruh terhadap persistensi laba , diantaranya 

adalah struktur kepemilikan saham dan ukuran perusahaan. Struktur kepemilikan 

saham yang akan dibahas dalam penelitian ini ada dua macam yaitu   kepemilikan 
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manajerial dan kepemilikan institusional. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh al-Dhamari dan Ismail (2013) adanya kepemilikan institusional akan 

berperan penting dalam meningkatkan persistensi laba. Institusi sebagai penyedia 

dana untuk modal perusahaan mempunyai klasifikasi tertentu dalam 

menginvestasikan dananya kepada perusahaan. Namun, hasil tersebut bertentangan 

dengan hasil penelitian yang lain. Penelitian tersebut adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Dewata et al. (2015) yang membuktikan bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba. Menurut 

Dewata et al. (2015) hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar atau 

semakin tinggi porsi kepemilikan institusional belum tentu bisa mendorong 

manajemen perusahaan untuk meningkatkan persistensi laba, dan hal lain yang 

muncul dari penelitian ini adalah pihak institusional sebagai badan pengawas 

ternyata tidak mampu untuk mempengaruhi kebijakan pendanaan yang diputuskan 

oleh pihak manajemen perusahaan. 

Selanjutnya adalah penelitian tentang pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap persistensi laba. Penelitian ini juga dilakukan oleh Dewata et al. (2015) 

yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap persistensi laba, artinya peningkatan/penurunan kepemilikan manajerial 

akan menaikkan/menurunkan persistensi suatu entitas. Peningkatan kepemilikan 

manajerial akan membawa respon positif bagi pasar, dan pasar beranggapan bahwa 

peningkatan proporsi kepemilikan manajerial menyebabkan persistensi laba akan 

semakin besar. Semakin besar pihak manajemen memiliki saham pada perusahaan 

maka semakin besar rasa tanggung jawab manajer   untuk 
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mempertanggung jawabkan laporan keuangan. Direktur akan lebih intens 

memonitoring manajer keuangan untuk meningkatkan kualitas perusahaan dan juga 

kualitas laba. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jumiati dan Ratnadi (2014) juga menunjukkan 

hal yang sama kepemilikan manajerial berpengaruh posiitif pada persistensi laba. 

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh 

komisaris/direksi dari saham perusahaan yang beredar. Manajemen tidak hanya 

berperan sebagai agen namun manajemen juga bertindak sebagai pemegang saham. 

Hal ini akan dapat membuat direktur lebih intens memonitoring manajernya, guna 

meningkatkan kualitas perusahaannya dan begitu pula kualitas labanya. Semakin 

besar kepemilikan manajerial akan semakin besar persistensi laba. Namun, 

penelitian ketiga menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil penelitian dari Putri dan 

Supadmi (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan menajerial tidak berpengaruh 

terhadap persistensi laba, artinya saham yang dimiliki oleh pihak manajer tidak 

sebanding dengan saham yang dimiliki perusahaan ataupun pihak luar. Saham yang 

dimiliki oleh pihak manajer tidak akan mampu memberikan dampak dalam 

pengambilan keputusan. 

Penelitian terakhir yang ingin diuji kembali dalam penelitian ini adalah 

tentang ukuran perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini (2014) dan 

Malahayati et al. (2015) menunjukkan hasil yang sama bahwa, ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap persistensi laba. Persistensi laba mencerminkan 

keseluruhan pertimbangan atas harapan investor terhadap ukuran perusahaan. Jika 

harapan  ukuran  perusahaan  lebih  besar,  total   aktiva  akan  meningkat     setiap 
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tahunnya, begitu juga dengan persistensi laba. Dua hasil penelitian lainnya yaitu 

penelitian dari Dewi dan Putri (2015) dan Yahya (2016) juga menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap persistensi laba. Namun, hasil  dari 

kedua penelitian tersebut mengungkapkan alasan yang berbeda dengan dua 

penelitian sebelumnya. Menurut Dewi dan Putri (2015) Semakin besar ukuran 

perusahaan, akan semakin baik perusahaan dalam melakukan tax planning dan 

mengatur keuangan perusahaan. Tax planning dianggap sebagai aspek penting 

dalam book-tax differences. Tax planning adalah serangkaian upaya yang 

dimaksudkan guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak 

melalui skema yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan tanpa 

mengurangi nilai yang terkandung pada kulitas laba. 

Dengan berbagai masalah yang muncul diatas dan beberapa perbedaan 

pendapat dan hasil yang diungkapkan oleh para peneliti sebelumnya, maka  peneliti 

bermaksud untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi persistensi 

laba dengan menggabungkan beberapa variabel yang ada diatas menjadi satu dalam 

penelitian ini. Maka dengan uraian tersebut peneliti akan melakukan penelitian 

dengan mengangkat judul “PENGARUH BOOK-TAX DIFFERENCES, 

STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM DAN UKURAN PERUSAHAAN 

TERHADAP PERSISTENSI LABA” 

B. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang, dan fokus masalah di atas, maka rumusan 

masalah yang dapat diambil adalah bagaimana pengaruh book-tax differences, 

struktur kepemilikan saham dan  ukuran perusahaan terhadap persistensi laba ?
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan 

 

Sesuai dengan masalah yang diangkat di atas, tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh book-tax 

differences, struktur kepemilikan saham dan ukuran perusahaan terhadap 

persistensi laba. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta 

membantu berbagai kalangan khususnya bagi akademisi dalam memahami apa 

saja yang dapat mempengaruhi persistensi laba, baik dari segi pajak maupun non 

pajak pengaruh yang negatif maupun yang positif serta pemahaman tentang 

perbedaan laba menurut akuntansi dan menurut fiskal sehingga hal tersebut dapat 

digunakan untuk menilai kinerja perusahaan melalui persistensi laba tersebut. 

Selain itu, diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya. 

b. Secara Praktik 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

pertimbangan pengambilan keputusan dalam bidang keuangan terutama dalam 

memaksimumkan laba dengan memperhatikan komponen perpajakan yang diteliti 

dalam penelitian ini. Selain itu diharapkan bisa menjadi pertimbangan untuk 

menilai kualitas laba di dalam pengambilan keputusan investasi bagi para  

investor. 


