
BAB I

PENDAHULUAN

A.  LATAR BELAKANG

Manajemen  menggunakan  laporan  keuangan  sebagai  alat  penting  untuk

bahan  pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan  manajerial.   Laporan

keuangan  memuat  segala  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  penggunanya  yaitu

stakeholders  (Stice,  et  al  :  2007).  Laporan  keuangan  memuat  informasi  yang

penting  bagi  perusahaan,  misalnya  jumlah  laba.  Laba  merupakan  gambaran

kegiatan atau usaha dalam meningkatkan kualitas perusahaan. Tidak jarang laba

menjadi  target  rekayasa  yang  dilakukan  oleh  pihak  manajemen  untuk

meminimalkan atau memaksimalkan laba. Usaha inilah yang biasa disebut dengan

manajemen laba (earning management). 

Praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen dalam perusahaan

dapat terjadi karena adanya kebebasan pemilihan metode dan estimasi akuntansi

yang  diaplikasikan  dalam  laporan  keuangan  (Bartov  dalam  Santana  dan

Wirakusuma : 2016).   Menurut Philips,  et al  (2003) terdapat dua insentif utama

yang menjadi motivasi perusahaan dalam melakukan manajemen laba, pertama

untuk menghindari  penurunan laba.  Hal  ini  dilakukan dengan tujuan agar laba

yang  tersaji  dalam  laporan  keuangan  tidak  mengalami  fluktuasi  yang  tajam.

Karena dengan adanya fluktuasi laba, akan berdampak kurang baik terutama bagi

pihak investor. Kedua, untuk menghindari kerugian. Perusahaan yang mengalami

kerugian akan berpotensi  menurunkan harga  saham,  sehingga akan berdampak
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pada  kehilangan  kepercayaan  dari  para  penanam  modal,  selain  itu  juga  akan

mendorong pemerintah untuk melakukan pemeriksaan pajak.

Kusumawati  dan  Sasongko  (2005)  menyatakan  bahwa pengguna  laporan

keuangan dalam suatu perusahaan seringkali memiliki berbagai kepentingan yang

dapat menimbulkan pertentangan. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap pemangku

kepentingan  memiliki  tujuan  dan  keinginannya  masing-masing.  Misalnya,

pertentangan  tersebut  dapat  terjadi  dimana  pihak  manajemen  berusaha  untuk

meningkatkan  kesejahteraan,  sedangkan  pemegang  saham  berkeinginan  untuk

meningkatkan kekayaannya. Selain itu juga dimana pihak manajemen memiliki

keinginan untuk membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan pemerintah ingin

memungut pajak yang sebesar-besarnya.

Perusahaan yang melakukan perencanaan pajak dengan tepat dan legal akan

mendapatkan laba bersih yang rasional dan lebih besar jika dibandingkan dengan

perusahaan  yang  tidak  melakukan  perencanaan  pajak.  Adanya  perubahan

peraturan perpajakan, memberikan peluang kepada manajemen dalam perusahaan

untuk dapat meningkatkan laba dengan meminimalkan beban pajak.  Salah satu

upaya  yang  diperbolehkan  dalam  akuntansi  dalam  memperoleh  keuntungan

karena perubahan ini adalah dengan melakukan tax shifting yang dilakukan oleh

manajemen. Tax shifting atau yang biasa disebut dengan pergeseran pajak adalah

metode  yang  dilakukan  manajemen  dengan  memindahkan  laba  tahun  sebelum

terjadinya  perubahan  tarif  pajak  badan  ke  tahun  sesudah  diberlakukannya

perubahan tarif pajak.



2

Berubahnya tarif PPh badan dapat memengaruhi perilaku perusahaan dalam

mengelola laporan keuangannya. Perubahan ini dapat memberikan peluang bagi

perusahaan untuk melakukan manajemen laba yaitu dengan meminimalkan laba

kena pajak, sehingga beban pajak perusahaan tersebut juga akan semakin kecil

(Wijaya dan Martani : 2011). Upaya diberlakukannya UU No. 36 Tahun 2008,

pemerintah berharap dapat memberi keringanan pajak bagi perusahaan. Namun

demikian, perusahaan tetap menganggap pajak menjadi sebuah beban.

Penelitian mengenai  pengaruh perencanaan pajak  (tax planning) terhadap

praktik manajemen laba telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Beberapa

diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Wijaya  dan Martani  (2011),

yang  meneliti  tentang  praktik  manajemen  laba  perusahaan  dalam menanggapi

terjadinya penurunan tarif pajak sesuai dengan UU no. 36 tahun 2008. Wijaya dan

Martani  (2011)  dalam  penelitiannya  berasumsi  bahwa  perusahaan  cederung

melakukan praktik manajemen laba dalam menanggapi isu reformasi perpajakan.

Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa manajemen laba yang dilakukan oleh

perusahaan dipengaruhi oleh insentif pajak yaitu perencanaan pajak. 
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Santana dan Wirakusuma (2016) yang

meneliti  tentang  pengaruh  tax  planning,  kepemilikan  manajerial,  dan  ukuran

perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur. Santana dan

Wirakusuma (2016),  dalam penelitiannya  memiliki  asumsi  bahwa  tidak  hanya

perencanaan pajak saja yang dapat memengaruhi praktik manajemen laba. Mereka

beranggapan  jika  adanya  kepemilikan  manajerial  dan  ukuran  perusahaan  juga

dapat  berpengaruh pada praktik  manajemen laba.  Namun,  hasil  dari  penelitian

tersebut 
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membuktikan  bahwa  perencanaan  pajak  yang  berpengaruh  pada  praktik

manajemen laba sedangkan kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan tidak

berpengaruh.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh dua peneliti  sebelumnya,

Aditama dan Purwaningsih (2014) meneliti tentang pengaruh perencanaan pajak

setelah diberlakukannya perubahan atas UU no. 36 tahun 2008 pada manajemen

laba. Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka mencari tahu respon manajemen

terhadap  perusahaan  nonmanufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia.

Aditama dan Purwaningsih (2014)  memilih perusahaan nonmanufaktur sebagai

objek, namun tidak memasukkan perusahan perbankan (keuangan) sebagai objek

karena mereka hanya fokus dalam mengukur perencanaan pajak perushaan saja.

Penelitian tersebut membuktikan bahwa perencanaan pajak  (tax planning)  tidak

berpengaruh pada praktik manajemen laba di perusahaan nonmanufaktur.
Hasil  dari  penelitian-penelitian  terdahulu  bervariasi.  Hal  tersebut

memberikan  kesempatan  dan  dapat  mendorong  peneliti  untuk  melakukan

penelitian lanjutan, baik yang bersifat pengulangan (replikatif) maupun penelitian

yang  bersifat  pengembangan  (ekstensi).  Perbedaan  penelitian  ini  dibandingkan

dengan  penelitian  sebelumnya  yaitu  terletak  pada  tahun  penelitian  dan  objek

penelitian.  Tahun  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  tahun

2015,  dan  objek  penelitian  ini  adalah  perusahaan  nonmanufaktur  yang  juga

memasukkan  perusahaan  keuangan  (perbankan)  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek

Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menyimpulkan judul yang

sesuai  dengan  penelitian  ini  adalah  “Pengaruh  Perencanaan  Pajak  (Tax

Planning) Terhadap 
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Manajemen Laba pada  Perusahaan Nonmanufaktur yang Terdaftar di BEI

Tahun 2015”.
B.   RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah

yang dapat diambil oleh peneliti adalah apakah perencanaan pajak (tax planning)

berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Sesuai  dengan rumusan  masalah  diatas,  tujuan dari  penelitian  ini  adalah

untuk  memberikan  bukti  empiris  mengenai  pengaruh  perencanaan  pajak  (tax

planning)  pada  praktik  manajemen  laba  terhadap  semua  perusahaan

nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015. Berdasarkan

tujuan dari penelitian ini,  manfaat yang dapat diharapkan dari seluruh rangkaian

kegiatan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Sebagai tambahan wawasan sekaligus memperluas pengetahuan yang lebih

mendalam  mengenai  pengaruh  perencanaan  pajak  (tax  planning)   pada

praktik manajemen laba terhadap perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di

BEI tahun 2015.
2. Sebagai  tambahan  referensi  bagi  mahasiswa  yang  melakukan  kajian

mengenai  pengaruh  perencanaan  pajak  (tax  planning)   pada  praktik

manajemen laba terhadap perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI

tahun 2015.
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