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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan 

penelitian ini sebagai berikut: Ulfah (2013) dan Sumomba (2012) melakukan 

penelitian yang sama tentang Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak, 

dalam penelitiannya mengatakan bahwa Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan 

Pajak memiliki pengaruh positif, artinya setiap kenaikan beban pajak tangguhan 

probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba akan mengalami 

peningkatan, sedangkan semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar 

peluang perusahaan melakukan manajemen laba. Manajemen laba selalu 

merespon perubahan tarif pajak, baik itu kenaikan tarif pajak atau penurunan tarif 

pajak yang dianggap oleh manajemen sebagai peluang “emas” untuk memberikan 

profit bagi perusahaan baik pada periode tersebut maupun periode yang akan 

datang. Respon manajemen atas perubahan tarif pajak tersebut akan 

mempengaruhi posisi beban pajak tangguhan. Yulianti (2005) mengemukakan 

pendapat bahwa Manajemen laba dan beban pajak tangguhan memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap probabilitas perusahaan melakukan 

manajemen laba untuk menghindari kerugian. 

Penelitian Utari and Widiastuti (2014) menemukan bahwa terdapat hubungan 

yang tidak signifikan antara beban pajak tangguhan dengan kemungkinan 

perusahaan melakukan manajemen laba untuk tujuan mencegah pelaporan 

kerugian. Kemampuan beban pajak tangguhan untuk memprediksi terjadinya 
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manajemen laba untuk mencegah pelaporan kerugian yang sangat kecil. Khotimah 

(2014) berpendapat bahwa Perencanaan pajak yang diproksikan dengan tarif pajak 

yang diproksikan dengan beban pajak tangguhan. Beban Pajak Tangguhan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian yang sama juga 

dilakukan oleh Yusrianti (2015) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI. Hasilnya Perencanaan Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

tindakan manajemen laba dari Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 

tahun 2011-2013. 

Menurut penelitian Sari (2016) menunjukkan bahwa Aset Pajak Tangguhan, 

Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak tidak berpengaruh signifikan 

terhadap earnings management. Perwita, Astuti et al. (2015)  menyatakan bahwa 

Beban  pajak tangguhan  dan  akrual  berpengaruh  positif  dan  signifikan  

terhadap  manajemen  laba, sedangkan aset pajak tangguhan tidak bepengaruh 

signifikan. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Keagenan 

Teori keagenan memberikan suatu panduan dimana ada dua belah pihak yang 

memiliki dan mengutamakan kepentingannya sendiri, yaitu ada agent (manajer) 

dan  principal (pemilik). Jensen and  Meckling (1976) teori keagenan menyatakan 

bahwa praktik manajemen laba terjadi karena adanya konflik yang memiliki 

kepentingan antara agent (manajer) dengan principal (pemilik) yang ditimbulkan  

karena saat perusahaan menetapkan sebuah rencana dan melakukan segala usaha 

untuk mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki terhadap 

perusahaan. Dalam teori agensi ini, yang dimaksud sebagai principal  ialah 

pemegang saham atau pemilik yang telah menyediakan fasilitas dan dana sebagai 

penunjang operasi kegiatan perusahaan, Sedangkan agent merupakan manajemen 

yang memiliki kewajiban untuk mengelola perusahaaan yang telah di mandatkan 

oleh pemilik perusahaan. Principal termotivasi untuk mensejahterakan dirinya 

sendiri dengan profitabilitas yang selalu meningkat sedangkan dari pihak agen 

termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomis dan 

psikologisnya (Anthony dan Govindarajan, 2009: 135). 

Menurut  Watts dan Zimmerman (1986) dalam pandangan teori agensi ini, 

perusahaan besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi mengenai laporan 

keuangannya daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar melakukan hal itu 

sebagai upaya untuk mengurangi adanya biaya keagenan tersebut. Dalam hal ini, 

perusahaan besar mengahadapi biaya politis yang lebih besar karena merupakan 

suatu entitas yang lebih menjadi pusat perhatian oleh publik. Sedangkan para 
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karyawan berkepentingan untuk melihat adanya kenaikan laba yang dijadikan 

sebagai acuan untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui kenaikan gaji. Dari 

sisi pemerintah hanya melihat adanya kenaikan laba perusahaan dijadikan sebagai 

objek pajak yang akan ditagihkan. Sehingga dari hal tersebut, pilihan yang akan 

dihadapi oleh suatu entitas adalah dengan cara bagaimana melalui proses 

akuntansi agar laba yang ditampilkan dapat lebih rendah. 

2. Manajemen  Laba 

Definisi manajemen laba menurut Yulianti (2005), dalam arti luas manajemen 

laba didefinisikan sebagai tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) 

laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit dimana manajer bertanggungjawab, 

tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka 

panjang.   

Healy dan Wahlen (1999) mengatakan bahwa manajemen laba dilakukan oleh 

manajer dengan menggunakan penilaian tertentu dalam pelaporan keuangan dan 

menyusun transaksi dalam perubahan laporan keuangan untuk meyakinkan 

stakeholder mengenai kinerja ekonomi yang terjadi. Scott (2009:403) menyatakan 

bahwa manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer 

dari standar akuntansi yang ada untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. 

Manajer dalam hal ini diperbolehkan untuk memilih metode akuntansi selama 

masih dalam acuan General Accepted Accounting Principles (GAAP) atau sesuai 

dengan SAK yang berlaku. Pilihan metode akuntansi yang secara sengaja dipilih 

oleh manajemen untuk tujuan tertentu dikenal dengan sebutan manajemen laba 

(Halim dkk, 2005). 
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Menurut Scoot (2009:405) berbagai pola yang sering dilakukan oleh manajer 

dalam  manajemen laba adalah: 

1) Taking a bath (Cuci Bersih) 

Taking a bath atau disebut juga big bath merupakan suatu pola yang terjadi 

pada saat perusahaan dalam masa periode sulit, yaitu kondisi buruk yang tidak 

menguntungkan dan tidak dapat dihindari lagi pada periode tersebut dan dapat 

terjadi selama ada tekanan organisasional pada saat pergantian CEO baru. Bila 

perusahaan harus melaporkan laba yang tinggi, manajer akan melaporkan laba 

yang tinggi dan konsekuensinya manajer akan menghapus beberapa aset dengan 

harapan laba yang akan datang dapat meningkat. Bentuk ini mengakui adanya 

biaya pada periode yang akan datang sebagai kerugian pada periode berjalan, 

ketika kondisi buruk yang tidak menguntungkan tidak dapat dihindari pada 

periode tersebut. Untuk itu manajemen harus menghapus beberapa aset dan 

membebankannya pada perkiraan biaya yang akan datang saat ini serta melakukan 

clear the decks (melakukan persiapan dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi 

baik/buruk), sehingga laba yang dilaporkan di periode yang akan datang akan 

lebih meningkat. 

Menurut Stice, James (2009: 370) konsep yang melatarbelakangi terjadinya 

big bath adalah jika suatu perusahaan yang berharap untuk memiliki rangkaian 

kesuksesan dalam perolehan laba di masa yang akan datang, maka akan lebih baik 

untuk mengakui semua piutang tak tertagih pada suatu tahun, tanpa membebani 

periode di masa mendatang dengan kerugian yang terus-menerus. Salah satu cara 

untuk melaksanakan big bath yaitu dengan melakukan restrukturisasi biaya. 
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Sebagai bagian dari restrukturisasi biaya, aset dihapuskan dan biaya-biaya yang 

berhubungan dengan kewajiban restrukturisasi jangka panjang diakui segera. 

2) Income minimization 

Income minimization merupakan pola manajemen laba yang dilakukan 

dengan cara pemerataan dan  laba  pada  laporan  keuangan  periode berjalan lebih  

rendah daripada laba sesungguhnya. Hal tersebut biasanya dilakukan pada saat 

profitabilitas perusahaan yang relatif tinggi dengan alasan agar tidak mendapat 

perhatian secara politis (oleh pihak-pihak yang berkepentingan), maka kebijakan 

yang diambil berupa penghapusan atas barang modal dan aktiva tak berwujud, 

biaya iklan dan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan, serta hasil dari 

akuntansi untuk biaya eksplorasi. Penghapusan tersebut dilakukan bila dengan 

menggunakan teknik lainnya masih menunjukkan hasil operasi yang masih 

menarik minat pihak-pihak berkepentingan. Penghapusan ini bertujuan untuk 

mencapai suatu tingkat return on assets yang dikehendaki oleh perusahaan. 

3) Income maximation 

Income  maximization adalah suatu pola manajemen  laba yang dilakukan 

dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih tinggi 

daripada laba sesungguhnya. Tindakan ini bertujuan untuk melaporkan 

pendapatan bersih yang tinggi untuk memperoleh bonus yang lebih besar. Adanya 

perencanaan bonus didasarkan pada data akuntansi yang dapat mendorong  

manajer untuk pemanipulasian data tersebut untuk menaikkan laba agar 

meningkatkan pembayaran bonus tahunan. Hal ini dilakukan para manajer pada 

saat laba menurun. 
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4) Income smoothing 

Income  smoothing  atau  perataan  laba  merupakan  salah  satu  bentuk 

manajemen  laba  yang dilakukan  dengan  cara membuat  laba akuntansi relatif  

konsisten  (rata  atau  smooth)  dari  periode  ke  periode. Hal ini dilakukan oleh 

pihak manajemen dengan cara meratakan laba yang dilaporkan untuk tujuan 

pelaporan eksternal, terutama bagi investor karena pada umumnya para investor 

lebih tertarik dengan laba yang relatif stabil. Ketika penghasilan saat sekarang 

relatif rendah, tetapi penghasilan di masa mendatang diperkirakan relatif tinggi, 

maka pihak manajer akan  melakukan  pemilihan  metode  akuntansi  yang  dapat  

meningkatkan discretionary  accruals  pada  saat  sekarang.  Dampaknya, manajer  

dalam lingkungan  pekerjaan  seperti  ini akan meminjam penghasilannya di masa 

mendatang. Sedangkan jika pada saat sekarang penghasilan relatif bernilai tinggi, 

tetapi penghasilan dimasa mendatang diperkirakan relatif rendah, maka pihak 

manajer akan melakukan pemilihan metode akuntansi yang dapat menurunkan 

discretionary accruals untuk saat sekarang. Pihak manajer dengan efektif akan 

menabung penghasilannnya saat sekarang untuk kemungkinan penggunaan di 

masa mendatang. Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang 

dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena 

pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil. 

Menurut Stice, James (2009: 364) dalam bukunya terdapat sebuah contoh 

aplikasi tentang Income Smoothing pada sebuah perusahaan yang dari tahun ke 

tahun memiliki laba relatif kurang stabil (naik dan turunnya laba secara drastis), 

manajemen perusahaan tersebut  menggunakan asumsi akuntansi yang agresif 
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dapat menahan atau mempercepat pengakuan terhadap beberapa jenis pendapatan 

dan beban, serta meratakan angka laba yang dilaporkan dari tahun ke tahun 

berikutnya. Dalam akuntansi, persoalan tersebut dapat dikatakan sebagai perataan 

laba atau memuluskan laba. Dengan membuat perusahaan terlihat mendapatkan 

pinjaman dengan persyaratan yang menguntungkan serta menarik investor. 

Pada salah satu perusahaan yang bernama General Electric (GE) yang 

terbukti berhasil melakukan praktik perataan laba. Dalam hal ini, kemampuan GE 

untuk melaporkan kenaikan laba secara terus menerus adalah hal yang sangat 

melegenda (dilakukan di setiap tahun pelaporan). Pada akhir 2001, GE 

melaporkan pertumbuhan laba selama 105 kuartal berturut-turut. Pada dasarnya 

GE memiliki struktur usaha yang sesuai untuk manajemen laba dikarenakan 

memiliki unit operasi perusahaan yang luas (jasa keuangan. Produsen alat berat, 

peralatan rumah tangga, dll). Apabila satu unit usaha yang melaporkan ketika 

terdapat salah satu kerugian, maka hal tersebut sering kali dapat ditutup dengan 

cara melaporkan laba yang diperoleh oleh suatu unit usaha lain. Dengan 

melakukan pengakuan laba atau rugi secara berhati-hati dan tepat waktu, maka 

GE dapat menghindari adanya pelaporan laba yang terlalu naik atau terlalu turun 

dari waktu ke waktu. 

Menurut Scott (2003:49) motivasi manajer perusahaan dalam melakukan 

manajemen laba adalah: 

1) Rencana Bonus  

Bahwa manajer perusahaan yang menggunakan rencana bonus akan 

memaksimalkan pendapatan masa kini atau pada saat tahun berjalan. Manajer 
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akan berusaha mengatur laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus 

yang akan diperolehnya. 

2) Kontrak utang jangka panjang  

Semakin dekat suatu perusahaan menuju pada pelanggaran perjanjian utang, 

maka manajer akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat 

memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan sehingga dapat 

mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak. 

3) Motivasi politik 

Motivasi politik ini dilakukan oleh manajemen perusahaan utnuk mengurangi 

biaya politis dan pengawasan dari pemerintah, untuk memperoleh kemudahan dan 

fasilitas dari pemerintah (misalnya: subsidi, perlindungan dari pesaing luar 

negeri), dan untuk meminimalkan tuntutan serikat buruh. Hal tersebut dilakukan 

dengan cara menurunkan laba. 

4) Motivasi perpajakan 

Perpajakan merupakan salah satu alasan utama perusahaan mengurangi laba 

yang dilaporkan agar dapat meminimalkan pajak yang harus dibayarkan oleh 

perusahaan kepada pemerintah. 

5) Pergantian CEO 

CEO / manajemen perusahaan yang dalam masa pensiun akan melakukan 

strategi untuk memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonusnya.  

6) Penawaran saham perdana 

Saat perusahaan go public, informasi keuangan yang ada merupakan sumber 

informasi yang sangat penting karena dapat dipakai sebagai suatu tanda/sinyal 
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kepada calon investor terkait nilai perusahaan. Dalam mempengaruhi keputusan 

calon investor, maka manajemen perusahaan berusaha menaikkan laba yang akan 

dilaporkan. 

3. Aset Pajak Tangguhan 

Menurut Waluyo (2010) aset pajak tangguhan adalah  jumlah pajak 

penghasilan yang terpulihkan pada  periode  mendatang sebagai akibat adanya 

perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang dapat 

dikompensasi. Aset pajak tangguhan timbul apabila beda waktu menyebabkan 

terjadinya koreksi positif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil 

daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan (Agoes, 2007). 

Menurut IAI dalam PSAK 46 (revisi 2014) paragraf 05 menyatakan bahwa 

aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada 

periode masa depan sebagai akibat adanya: 

a. Perbedaan temporer dapat dikurangkan 

b. Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan 

c. Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan 

perpajakan mengizinkan. 

Dalam PSAK 46 (revisi 2014) paragraf 16 menyatakan bahwa pengakuan aset 

mengandung makna jumlah tercatat aset tersebut akan terpulihkan dalam bentuk 

manfaat ekonomik yang akan mengalir ke entitas pada periode masa depan. Jika 

jumlah tercatat aset lebih besar daripada dasar pengenaan pajaknya, maka jumlah 

manfaat ekonomik kena pajak akan melebihi jumlah yang dapat dikurangkan 
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untuk tujuan pajak, Perbedaan ini merupakan  perbedaan temporer kena pajak, 

ketika entitas memulihkan jumlah tercatat aset, maka perbedaan temporer kena 

pajak akan terealisasi menjadi laba kena pajak. Dalam hal ini, besaran aset pajak 

tangguhan dicatat jika dimungkinkan adanya realisasi manfaat pajak di masa 

mendatang. Maka dibutuhkan adanya pertimbangan untuk menaksir seberapa 

mungkin aset pajak tangguhan tersebut dapat direalisasikan di periode mendatang. 

Menurut Suranggane (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa aset 

pajak tangguhan dapat dijadikan sebagai indikator adanya praktik manajemen laba 

yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Aset pajak tangguhan yang jumlahnya 

diperbesar oleh manajemen perusahaan akibat adanya motivasi pemberian bonus, 

beban politis besarnya suatu perusahaan dan peminimalisasian terhadap 

pembayaran pajak dengan tujuan untuk keuntungan perusahaan agar tidak terjadi 

penurunan. 

4. Beban Pajak Tangguhan 

Waluyo (2012) menyatakan bahwa beban (Penghasilan) pajak tangguhan 

adalah  jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang muncul akibat adanya 

pengakuan atas kewajiban atau aset pajak tangguhan. Secara garis besar dalam 

menetapkan dan pengaruhnya terhadap aset atau kewajiban pajak yang diperlukan 

yaitu: Melakukan identifikasi perbedaan temporer dan kompensasi kerugian 

periode mendatang, mengukur dan menetapkan jumlah kewajiban pajak 

tangguhan untuk perubahan temporer kena pajak dengan menerapkan tarif pajak 

yang berlaku, mengukur atau menentukan jumlah aset pajak tangguhan untuk 
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perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa kerugian yang dapat 

dikompensasi dengan menerapkan tarif yang berlaku. 

Menurut IAI dalam PSAK 46 (revisi 2014) paragraf 05 menyatakan bahwa 

liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode 

masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Perbedaan 

temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam 

laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat 

berupa: 

a. Perbedaan temporer kena pajak yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan 

jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode 

masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau 

diselesaikan; atau 

b. Perbedaan temporer dapat dikurangkan yaitu perbedaan temporer yang 

menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena 

pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau 

liabilitas dipulihkan atau diselesaikan. 

Yulianti (2004) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan timbul akibat 

adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam  laporan  keuangan 

menurut SAK untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba 

menurut aturan perpajakan Indonesia yang digunakan sebagai dasar penghitungan 

pajak). Istilah lain dari beda temporer adalah beda waktu yang terjadi karena 

adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dengan 

akuntansi fiskal yang mana selisih dari perbedaan tersebut akan menghasilkan 
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suatu koreksi yaitu koreksi positif dan negatif. Koreksi positif akan menghasilkan 

aset pajak tangguhan sedangkan koreksi negatif akan menghasilkan beban pajak 

tangguhan. Keduanya memiliki hubungan yang erat.  

5. Tax Planning 

Dalam perusahaan, seorang manajer perlu untuk mempelajari perencanaan 

pajak untuk pengoptimalan terhadap pembayaran pajak perusahaan yang 

merupakan suatu keberhasilan bagi suatu perusahaan. Seorang manajer dalam 

suatu perusahaan yang lebih memahami akan perpajakan membuat keputusan 

yang baik dan efektif untuk perusahaannya. 

Menurut Sumarsan,Thomas (2012:117) perencanaan merupakan proses yang 

dimulai dengan menetapkan suatu tujuan yang akan dicapai dan langkah-langkah 

awal untuk mencapai tujuan tersebut secara keseluruhan. Perencanaan juga 

merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang sangat penting, karena 

perencanaan memegang peranan yang strategis dalam hal pembayaran pajak 

perusahaan dengan baik dan benar. Perencanaan pajak mencakup penataan 

strategis sebagai peminimalan kewajiban pajak. Pada umumnya, dalam kegiatan 

perencanaan pajak ini berusaha untuk menghindari sanksi akibat adanya 

penerapan pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan 

di Indonesia, namun perencanaan menerapkan suatu kegiatan perusahaan terhadap 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang bertujuan untuk mengecilkan 

beban pajak perusahaan. Perencanaan pajak diperbolehkan oleh Pemerintah 

dengan syarat masih dalam panduan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
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Menurut Suandy (2011:6) perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam 

suatu manajemen pajak, dimana pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan dan 

penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan 

penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya perencanaan pajak 

untuk meminimalkan kewajiban pajak. Suandy (2008) mendefinisikan 

perencanaan pajak sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau 

sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang  pajak, baik PPh maupun 

beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. 

Mangoting (1999) mendefinisikan perencanaan pajak sebagai proses 

mengorganisasi usaha WP atau kelompok WP  sedemikian rupa sehingga hutang 

pajaknya  baik  PPh  maupun pajak -pajak lainnya berada dalam posisi yang  

minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan 

perundangundangan  yang berlaku.  

6. Kerangka Pemikiran 

       

      H1 

     H2 
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C. Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba 

Menurut Suranggane (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa aset 

pajak tangguhan dapat dijadikan sebagai indikator adanya praktik manajemen laba 

yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Adanya selisih positif antara laba 

akuntansi dengan laba fiskal mengakibatkan adanya koreksi positif yang dapat 

menimbulkan aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan ini terjadi jika terdapat 

laba akuntansi yang lebih besar daripada laba fiskalnya karena adanya beda 

temporer dan oleh karena hal itu dapat berakibat terhadap perusahaan dalam 

membayarkan pajak terutangnya yang tertunda sampai periode mendatang.  

Fitriany (2016) dalam hasil analisis penelitiannya mengungkapkan bahwa 

Aset Pajak Tangguhan terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

manajemen laba. Semakin besar aset pajak tangguhan maka semakin besar pula 

perusahaan melakukan manajemen laba.  

Dengan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya peranan antara 

aset pajak tangguhan yang dimungkinkan dapat digunakan sebagai indikator 

adanya praktik manajemen laba. Besarnya jumlah aset pajak tangguhan 

berpengaruh terhadap manajemen laba karena semakin besar jumlah aset pajak 

tangguhan maka semakin tinggi manajemen perusahaan dalam  melakukan praktik 

manajemen labanya maka hipotesis yang dibuat  sebagai berikut: 

H1: Aset Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan.   
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Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba 

Yullianti (2005) mengatakan bahwa semakin besar presentase beban pajak 

tangguhan terhadap total beban pajak perusahaan yang berarti menunjukkan 

standart akuntansi yang semakin liberal. Beban pajak tangguhan timbul akibat 

adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam  laporan  keuangan 

menurut SAK untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba 

menurut aturan perpajakan Indonesia yang digunakan sebagai dasar penghitungan 

pajak).  

Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal berhubungan positif 

dengan insentif pelaporan keuangan, dengan adanya hal tersebut maka 

dimungkinkan bahwa manajer dapat melakukan rekayasa laba atau manajemen 

laba dengan memperbesar atau memperkecil jumlah beban pajak tangguhan yang 

diakui dalam laporan laba/rugi.  

Perwita, Astuti et al. (2015) dari hasil penelitiannya tentang analisis beban 

pajak tangguhan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen 

laba yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu beban pajak tangguhan 

dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan manajemen laba karena 

beban pajak tangguhan dapat menurunkan suatu tingkat laba dalam perusahaan, 

maka hipotesis yang dibuat  sebagai berikut: 

H2: Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan.  
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Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) Terhadap Manajemen Laba 

Dalam manajemen laba, perencanaan pajak memiliki pengaruh yaitu  semakin 

baik perencanaan pajaknya maka semakin besar pula perusahaan melakukan 

manajemen labanya. Salah satu langkah dalam  melakukan perencanaan pajak 

adalah dengan cara mengatur seberapa besar laba yang dilaporkan sehingga 

masuk dalam indikasi adanya praktik manajemen laba. 

Oleh karena itu, agar terhindar dari hal-hal tersebut maka perusahaan akan 

melakukan manajemen laba agar laba yang nantinya  dilaporkan kepada fiskal 

lebih rendah sehingga dapat mengurangi beban pajak yang akan ditanggung oleh 

perusahaan (Scott, 2003). 

Fitriany (2016) dalam hasil analisis penelitiannya mengungkapkan bahwa 

Perencanaan Pajak terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

manajemen laba. Semakin baik perencanaan pajaknya maka semakin besar 

perusahaan melakukan manajemen laba. Sumomba and Hutomo (2012) 

mengungkapkan bahwa beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak dapat 

digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan pajak dapat 

mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan manajemen laba karena 

dengan melakukan  perencanaan pajak dapat menurunkan suatu tingkat laba 

dalam perusahaan, maka hipotesis yang dibuat sebagai berikut:  

H3: Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap manajemen laba 

 

 


