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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Perwita, Astuti et al. (2015) laba merupakan salah satu hal yang 

dilihat dalam kinerja perusahaan untuk mengambil keputusan dalam berbisnis 

karena informasi yang ada di dalamnya memiliki nilai prediktif. Manajer 

Perusahaan berusaha melakukan praktik manajemen laba untuk menjadikan 

kinerja perusahaannya baik dan menarik para stakeholders. Fitriany (2016) 

mengungkapkan bahwa jika dilihat dari sisi lain, manajemen perusahaan berusaha 

menerapkan kinerja keuangan yang baik dengan cara memaksimalkan laba 

perusahaan yang dilaporkannya kepada para pemegang saham dan pihak eksternal 

lainnya. Manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen ini bertujuan untuk 

kepentingan internal perusahaan. 

Berbagai fenomena adanya praktik manajemen laba ini pernah terjadi di pasar 

modal Indonesia, salah satunya yaitu kasus yang pernah terjadi pada PT 

Indofarma Tbk. Berdasarkan hasil temuan Badan Pengawas Pasar Modal 

(Bapepam) 2004 terhadap kasus ini adalah ditemukannya bukti nilai barang dalam 

proses dinilai lebih tinggi dari nilai yang seharusnya disajikan dalam persediaan 

barang dalam proses pada tahun buku 2001 sebesar Rp. 28,87 miliar. Hal ini 

menyebabkan penyajian yang terlalu tinggi atas persediaan dan penyajian nilai 

harga pokok penjualan yang terlalu rendah sebesar Rp. 28,8 miliar dan juga 

penyajian dalam  laba bersihnya yang terlalu tinggi dengan nilai yang sama. 

Menurut Fitriany (2016) adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
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manajemen laba tersebut meliputi aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, 

dan  perencanaan pajak. Brugstahler dan Dichev (1997) menemukan bukti bahwa 

manajer melakukan praktik manajemen laba untuk berupaya menghindari 

penurunan laba dan kerugian. Ada dua komponen lain yang menjadi bukti 

perusahaan-perusahaan dalam memperoleh peningkatan laba, yaitu komponen 

arus kas operasi dan perubahan dalam modal kerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2004) menemukan bukti secara 

empiris yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan memiliki hubungan 

positif signifikan dengan probabilitas perusahaan untuk melakukan manajemen 

laba untuk menghindari adanya kerugian perusahaan. Beban Pajak Tangguhan 

dapat diartikan sebagai beban yang timbul akibat adanya beda temporer antara 

laba akuntansi dengan laba fiskal. Suandy (2008) menyatakan bahwa beda 

temporer yang dimaksud adalah adanya perbedaan yang disebabkan karena 

perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu 

berdasarkan standar akuntansi dengan peraturan perpajakan. 

Aset pajak tangguhan terjadi bila laba akuntansi lebih kecil daripada laba fiskal 

yang diakibatkan oleh beda temporer dimana hal tersebut mengakibatkan 

perusahaan dapat menunda pajak terutangnya pada periode yang akan datang. 

Penelitian Suranggane (2007) mengenai aset pajak tangguhan sebagai prediktor 

manajemen laba menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan tidak berpengaruh 

terhadap adanya praktik manajemen laba.  

Menurut Suandy (2011) pajak yang ditanggung merupakan suatu elemen biaya 

yang dapat mengurangi laba perusahaan karena semakin tinggi pajak yang 
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ditanggung semakin kecil pula laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. 

Oleh karena itu, timbul suatu kecenderungan untuk meminimalkan pembayaran 

pajak. Upaya meminimalkan pajak ini sering disebut dengan Perencanaan Pajak. 

Penelitian Sumomba (2010) tentang pengaruh beban pajak tangguhan dan 

perencanaan pajak terhadap manajemen laba menunjukkan bahwa hanya beban 

pajak tangguhan yang memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba 

sedangkan perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba. Pada tahun 2008, pemerintah melakukan perubahan terhadap undang-undang 

pajak penghasilan yaitu dengan diterbitkan UU Nomor 36 tahun 2008. Undang-

undang tersebut memberikan insentif dan kemudahan untuk wajib pajak. Salah 

satu insentif tersebut adalah penurunan tarif pajak, dimana tarif pajak badan 

mengalami penurunan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal, yaitu pada tahun 

2009 menggunakan tarif sebesar 28% dan tahun 2010 menggunakan tarif 25%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) memiliki pendapat lain dari 

beberapa pendapat penelitian terdahulu sebelumnya. Hasil dari penelitiannya 

mengatakan bahwa Aset beban pajak tangguhan, Beban pajak tangguhan dan 

perencanaan pajak (tax planning) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. Dari uraian diatas membuktikan hasil penelitian tentang 

manajemen laba belum konsisten. Faktor-faktor yang mengindikasi terjadinya 

praktik manajemen laba di atas telah di atur di dalam PSAK 46 tentang Pajak 

Penghasilan.   

Salah satu jenis industri yang ada di BEI adalah industri manufaktur sektor 

barang dan konsumsi. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap 
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perusahaan manufaktur dalam sektor industri barang konsumsi karena agar lebih 

difokuskan pada satu sektor. Sektor barang konsumsi adalah industri yang 

memproduksi berbagai jenis kebutuhan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sektor 

industri barang konsumsi terdiri dari beberapa subsektor yaitu subsektor makanan 

dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik, dan keperluan rumah tangga. Produk 

yang dihasilkan dari sektor industri ini merupakan kebutuhan sehari-hari manusia 

sehingga dianggap sebagai sektor yang tangguh dalam menghadapi krisis. Selain 

itu jumlah penduduk Indonesia yang besar mencapai ±200 juta penduduk 

membuat industri barang dan konsumsi ini memiliki pangsa pasar yang lebih 

besar dan prospek bisnis yang dapat dikatakan baik dan dapat diandalkan. 

Pertumbuhan industri barang dan konsumsi di Indonesia menunjukkan nilai yang 

membanggakan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data BAPEPAM-LK 

(2012) menunjukkan bahwa industri barang dan konsumsi terus tumbuh dan 

semakin diminati (Sari, Hariyanto et al. 2016). 

Berkembangnya industri di Indonesia membuat setiap perusahaan yang ada 

bersaing untuk memajukan perusahaannya. Setiap perusahaan mempunyai tujuan 

utama yaitu untuk memperoleh dan meningkatkan laba perusahaan setiap 

tahunnya. Laba perusahaan dapat dilihat dalam laporan keuangan yang dihasilkan 

oleh perusahaan yang bersangkutan (Syamsidar, 2012). 

Dengan dilakukannya penelitian pada perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi untuk melihat kegiatan operasional yang dilakukan oleh 

banyaknya perusahaan tersebut, salah satunya dalam memproduksi makanan dan 

minuman, yang mengalami peningkatan pada penjualannya dengan berbagai 
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banyak varians yang ditawarkan dapat dipastikan biaya yang dikeluarkan 

sangatlah banyak dan laba yang diperoleh pun tidaklah sedikit. Dari perolehan 

laba inilah memungkinkan adanya tentang praktik manajemen laba yang berbasis 

kinerja sering banyak disalah gunakan untuk meminimumkan besarnya jumlah 

beban pajak yang akan dibayarkan. Manajemen melakukan manipulasi dengan 

menggunakan discretionary accruals, yaitu kebijakan akuntansi yang memberikan 

keleluasaan pada manajemen untuk menentukan jumlah transaksi akrual secara 

fleksibel (Sari, Hariyanto et al. 2016) .  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin menguji tingkat 

adanya praktik manajemen laba terhadap perusahaan manufaktur dalam sektor 

industri barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI dengan judul “Pengaruh Aset 

Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Tax Planning terhadap Praktik 

Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2013 – 2015), guna untuk 

menguji kembali perbedaan hasil yang untuk memperkuat hasil yang akan 

diperoleh. 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana keberadaan Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, 

Tax Planning dan Praktik Manajemen Laba ? 

2. Apakah Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, dan Tax Planning 

berpengaruh terhadap Praktik Manajemen Laba ? 
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C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendiskripsikan Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Tax 

Planning, dan Praktik Manajemen Laba. 

2. Untuk menguji Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, dan Tax 

Planning berpengaruh terhadap Praktik Manajemen Laba. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi kalangan akademik  

Khususnya untuk mahasiswa yang menempuh jenjang strata 1, hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman untuk 

pengembangan ilmu ekonomi, khususnya akuntansi. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan referensi dan informasi yang dapat memberikan 

perbandingan serta masukan bagi penelitian selanjutnya berkaitan dengan 

beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, tax planning dan manajemen 

laba. 

2. Manfaat Praktisi 

a. Bagi Perusahaan  

Sebagai bahan informasi untuk menilai kemampuan manajemen dalam 

melakukan pengelolaan laporan keuangan yang memiliki perbedaan temporer 
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yang dilakukan sesuai dengan standar akuntansi sehingga dapat menilai kinerja 

perusahaan sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya.  

b. Bagi Investor 

Dapat mengggunakan laporan keuagan yang berkualitas dan dapat 

dipertanggunjawabkan kebenarannya untuk pengambilan keputusan 

dengan tepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


