
 

 6   

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan, diantaranya oleh Wijaya dan 

Martani (2011), yaitu meneliti tentang praktik manajemen laba perusahaan dalam 

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

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu perencanaan pajak berpengaruh 

pada praktik manajemen laba. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai discretionary 

accrual yang bernilai positif menunjukkan bahwa discretionary accrual bersifat 

menaikkan laba. Dalam penelitiannya juga ditemukan bahwa laba yang telah 

ditangguhkan pada tahun 2008 diakui pada tahun 2009 sehingga membuat nilai 

discretionary accrual meningkat, yang menunjukkan adanya usaha penghematan 

pajak pada tahun 2008 yang dipindahkan pada tahun 2009 dimana tarif pajak 

perusahaan lebih rendah. 

Penelitian berikutnya oleh Sumomba dan Sutomo (2012) tentang  pengaruh 

perencanaan pajak dan beban tangguhan terhadap praktik manajemen laba yang 

dilakukan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2008-2009. 

Sumomba dan Sutomo (2012) dapat membuktikan bahwa manajemen melakukan 

manajemen laba tahun 2008 dan tahun 2009 melalui perencanaan pajak. Menurut 

Sumomba dan Sutomo (2012), hal ini dilakukan oleh manajemen atas reaksi mereka 

terhadap perubahan tarif pajak. Pada tahun 2008, manajemen laba dilakukan untuk 
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menghindari beban pajak tinggi di tahun 2009, karena tarif pajaknya 10% lebih 

tinggi dibandingkan tarif pajak tahun 2008. Pada tahun 2009 manajemen laba juga 

dilakukan dengan tujuan yang sama yaitu untuk menghindari pembayaran beban 

pajak yang tinggi tahun 2009, mengingat tahun berikutnya akan berlaku tarif pajak 

yang lebih rendah dari tahun 2009. Tujuan lain manajemen melakukan manajemen 

laba melalui perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan beban PPh supaya 

perusahaan membayar pajak serendah mungkin serta meningkatkan ROCE (Return 

On Capital Employed) supaya para investor tertarik membeli saham perusahaan dan 

perusahaan memperoleh tambahan modal dari investor. 

Penelitian selanjutnya oleh Syanthi dkk (2013) mengenai dampak dari 

manajemen laba terhadap perencanaan pajak dan persistensi laba yang dilakukan 

oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2006-2010. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa persistensi laba tidak 

dipengaruhi oleh perencanaan pajak. Baik manajemen laba riil maupun akrual tidak 

mempengaruhi perencanaan pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya 

perbedaan tujuan pelaporan keuangan dan pelaporan pajak, karena manajemen laba 

dilakukan untuk memberi sinyal kemakmuran kepada stakeholders, sedangkan 

perencanaan pajak cenderung bertujuan untuk meminimalisasi beban pajak dalam 

jangka pendek. 

Kemudian, penelitian dilakukan oleh Aditama dan Purwaningsih (2014), 

yang 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 
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nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan 

metode statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perencanaan pajak 

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dibuktikan berdasarkan 

analisis regresi linier sederhana yang digunakan peneliti nilai p value yang 

digunakan dalam penelitiannya memperoleh angka sebesar 0,508, sehingga tingkat 

signifikansinya lebih besar dari 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

perencanaan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel manajemen 

laba. 

Selanjutnya di tahun yang sama, Khotimah (2014) meneliti pengaruh 

perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2013. Perencanaan pajak yang diproksikan 

dengan ETR berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hasil ini 

mendukung hipotesis yang berarti bahwa semakin besar nilai ETR yang dicapai 

perusahaan berarti pencapaian laba yang diinginkan perusahaan besar. Nilai positif 

membuktikan trade-off yang dihadapi oleh perusahaan, yaitu nilai laba kini yang 

tinggi berakibat pada tingginya pajak kini yang ditanggung perusahaan. Hasil uji 

statistik F menghasilkan hasil yang signifikan dengan nilai R-squared dan adjusted 

R-squared masing-masing 15,4% dan 11,1%. Hal ini menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.  

Murniati, dkk (2015) meneliti pengaruh perencanaan pajak terhadap 

manajemen laba pada perusahaan go public dengan kriteria adanya kepemilikan 

keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2013.  Murniati 

dkk (2015) menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif dan 
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signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan go public yang mempunyai 

kepemilikan keluarga di Bursa Efek Indonesia. Sesuai dengan hasil pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan variabel perencanaan pajak 

diperoleh nilai koefisien regresi bertanda negatif sebesar 3.612630, dengan 

probability sebesar 0,0139. Pada tahapan pengolahan data digunakan tingkat 

kesalahan sebesar 0,05. Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa nilai 

probability sebesar 0,0139 < alpha 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap kegiatan manajemen laba pada 

perusahaan go public yang mempunyai kepemilikan keluarga di Bursa Efek 

Indonesia. 

Penelitian selanjutnya oleh Santana dan Wirakusuma (2016)  meneliti tentang 

pengaruh tax planning, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur. Penelitian ini menggunakan teknik 

analisis linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perencanaan pajak 

berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

persamaan regresi pada penelitian yang telah dilakukan dimana diperoleh 

kesimpulan bahwa nilai koefisien regresi perencanaan pajak sebesar 0,247 artinya 

jika nilai variabel perencanaan pajak meningkat sebesar satu satuan maka praktik 

manajemen laba meningkat sebesar 0,247 dengan anggapan variabel lainnya dalam 

penelitian tersebut konstan. 

Kemudian, penelitian oleh Widiatmoko dan  Mayangsari (2016) yang 

menggunakan aset pajak tangguhan, discretionary accrual, leverage, ukuran 

perusahaan dan perencanaan pajak sebagai variabel yang diasumsikan dapat 
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memengaruhi praktik manajemen laba dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di ICMD dalam rentang tahun 2011 sampai tahun 2013. Widiatmoko dan  

Mayangsari (2016) dalam penelitiannya berhasil menunjukkan bahwa variabel 

perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dibuktikan 

dengan variabel perencanaan pajak memiliki koefisien beta 1,195 dengan nilai 

signifikan  0,084. Nilai tersebut  lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa 

perencanaan pajak tidak berdampak signifikan terhadap manajemen laba. Nilai 

insignifikan dalam penelitian tersebut menggambarkan adanya pengaruh yang 

lemah antara perencanaan pajak dengan manajemen laba.  

Kemudian di tahun yang sama, Astutik dan Mildawati (2016) meneliti tentang 

pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba 

pada perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang foods and beverages. 

Hasil pengujian menunjukkan perencanaan pajak mempunyai pengaruh signifikan 

dan positif terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang bergerak 

dalam bidang makanan dan minuman di Bursa efek Indonesia pada tahun 2012-

2014. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat retensi pajak tertinggi sebesar 

92,52%, menunjukkan bahwa naik turunnya manajemen laba perusahaan 

manufaktur yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman di Bursa Efek 

Indonesia ditentukan oleh seberapa besar nilai perencanaan pajak dan beban pajak 

tangguhan yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil ini diperkuat dengan perolehan 

koefisien korelasi sebesar 62,4 % menunjukkan hubungan antara model yang 

digunakan dalam penelitian tersebut terhadap manajemen laba memiliki hubungan 

yang erat. 
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Fitriany (2016) meneliti tentang pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak 

tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011 – 2013. Hasil dari penelitian tersebut 

membuktikan bahwa perencanaan pajak mampu menjelaskan manajemen laba 

sebesar 59.2%. Berdasarkan uji wald, variabel perencanaan pajak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Perencanaan pajak terbukti 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap manajemen laba karena semakin bagus 

perencanaan pajaknya maka semakin besar perusahaan melakukan manajemen 

laba. hal ini disebabkan karena perusahaan tidak ingin membayar pajak yang terlalu 

besar sesuai laba yang diperoleh perusahaan sehingga perusahaan melakukan 

manajemen laba melalui perencanaan pajak sehingga laba yang dihasilkan nantinya 

akan kecil dan perusahaan akan membayar pajak yang kecil pula serta dengan 

adanya perencanaan pajak perusahaan dapat menunda pembayaran pajak. 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Perencanaan Pajak (Tax Planning) 

Mardiasmo (2009) memaparkan bahwa perencanaan pajak (tax planning) 

memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu perencanaan pajak dapat menghemat 

pengeluaran, karena pajak merupakan biaya bagi perusahaan. Selain itu dengan 

perencanaan pajak, perusahaan dapat mengestimasi keutuhan kas yang digunakan 

untuk pengeluaran perpajakan sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas 

secara tepat dan akurat. Selama ini pajak diasumsikan sebagai unsur pengurang 

penghasilan yang dapat dijadikan motivasi wajib pajak untuk melakukan 

perencanaan pajak. Perusahaan dapat mengalokasikan jumlah uang yang tersedia 
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untuk memenuhi kebutuhan pos-pos lain dalam perusahaan, atau untuk memenuhi 

kebutuhan perusahaan yang lain dengan meminimalkan beban pajaknya. 

Sedangkan Lumbantoruan (1996) dalam Sumomba (2012) mendefinisikan 

perencanaan pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan 

benar, dimana jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin unntuk memperoleh 

laba dan likuiditas yang akan diharapkan oleh pihak manajemen dalam perusahaan. 

Suandy (2003) menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang dapat dilakukan 

oleh wajib pajak untuk mememinimalkan beban pajak dalam perencanaan 

perpajakan, diantaranya adalah: 

a. Mengusahakan agar mendapat penghasilan yang stabil untuk menghindarkan

pengenaan pajak yang tinggi (top brackets rate).

b. Mempercepat atau menunda beberapa penghasilan dan biaya-biaya untuk

memeroleh keuntungan dari kemungkinan terjadinya perubahan tariff pajak

yang lebih tinggi atau lebih rendah, seperti penangguhan pengenaan PPN,

PPN yang ditanggung pemerintah, dan seterusnya.

c. Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan dari beberapa wajib pajak,

seperti pembentukan grup-grup perusahaan.

d. Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan beberapa tahun untuk

mencegah penghasilan tersebut termasuk dalam kelas penghasilan yang

kelasnya tinggi dan menunda pembayaran pajaknya, seperti halnya penjualan

cicilan kredit.

e. Mentransformasikan penghasilan sebagai Capital Gain  jangka panjang.
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f. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan-ketentuan mengenai 

pengecualian dan potongan. 

g. Menggunakan uang dari hasil pembebasan pengenaan pajak untuk keperluan 

perluasan perusahaan yang mendapat kemudahan. 

h. Memilih bentuk usaha terbaik untuk operasional usaha. 

i. Mendirikan bentuk usaha dalam satu jalur usaha dengan sedemikian rupa 

sehingga penhapusan penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan, kerugian 

dan aset dapat diatur secara keseluruhan. 

Jadi, perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan mengambil langkah-

langkah yang sesuai dengan kondisi perusahaan sehingga perusahaan dapat 

menentukan langkah yang tepat untuk memberikan penghematan pajak yang 

diinginkan. 

2. Manajemen Laba  

Copeland (1968) dalam Utami (2005) mendefinisikan manajemen laba 

sebagai ”Some ability to increase reported net income at will”, yang berarti 

manajemen laba adalah usaha atau kemampuan manajemen  untuk meningkatkan 

perolehan laba, termasuk mendistribusikan laba sesuai dengan keinginan manajer. 

Sedangkan manajemen laba menurut Sumomba (2012) adalah suatu intervensi 

manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba untuk memperoleh 

beberapa keuntungan pribadi. Intervensi disini memiliki arti upaya yang dilakukan 

oleh manajer untuk memengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan 
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untuk mengelabuhi stakeholders  yang membutuhkan informasi mengenai kinerja 

dan kondisi perusahaan (Wild et al : 2004). 

Meski terdapat beberapa definisi  mengenai manajemen laba, namun dari 

sekian banyak definisi memiliki kesamaan yang saling berhubungan dari definisi 

satu dengan yang lainnya. Kesamaan ini dapat diartikan bahwa manajemen laba 

merupakan kegiatan dan kemampuan manajerial yang berguna untuk memengaruhi 

laporan keuangan baik dengan cara-cara tertentu yang masih dapat diterima oleh 

umum yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. 

3. Motivasi Manajemen Laba 

Scott (2000) dalam Rahmawati (2006) mengemukakan beberapa motivasi 

yang dapat mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba, yaitu: 

a. Motivasi Bonus (Bonus Purposes) 

Seringkali laba dijadikan sebagai indikator dalam menilai prestasi manajemen yaitu 

dengan cara menetapkan tingkat laba yang harus dicapai dalam periode tertentu. 

Sehingga, manajemen akan terdorong untuk berusaha mengatur laba yang 

dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang akan diterimanya. 

b. Motivasi Kontraktual Lainnya (Other Contractual Motivation) 

Manajer memiliki motivasi  melakukan manajemen laba untuk memenuhi 

perjanjian utangnya. Hal ini dikarenakan manajer juga memiliki dorongan untuk 

memilih kebijakan akuntansi yang dapat memenuhi kewajiban kontraktual 

termasuk perjanjian utang yang harus dipenuhi. 
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c. Motivasi Politik (Political Motivation) 

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada 

perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena 

adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan 

yang lebih ketat. 

d. Motivasi Pajak (Taxation Motivation) 

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi dalam melakukan manajemen laba. 

Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan untuk penghematan pajak 

penghasilan. Manajer termotivasi melakukan manajemen laba untuk memengaruhi 

besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan yaitu dengan cara menurunkan laba 

untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. 

e. Pergantian CEO (Chief Executive Officer) 

CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk 

meningkatkan bonus mereka. CEO yang akan diganti melakukan pendekatan 

strategi dengan cara memaksimalkan laba agar kinerjanya dinilai baik. 

f. Initial Public Offering (IPO) 

Perusahaan yang pertama kali akan go public belum memiliki nilai pasar. Hal ini 

akan memotivasi manajer perusahaan yang akan go public untuk melakukan 

manajemen laba dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan. 

g.  Pemberian Informasi Kepada Investor (Communicate Information to Investor) 

Pada umumnya, investor lebih tertarik pada kinerja keuangan perusahaan di masa 

datang. Investor juga cenderung melihat laporan keuangan dalam menilai suatu 

perusahaan. Karena informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan 
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kepada investor, maka pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai 

bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik 

4. LANDASAN TEORI 

a. Signaling Theory 

Widyaningdyah dan Listiyana (2009) menuturkan bahwa teori sinyal 

menjelaskan tentang bagaimana perusahaan dapat memberikan sinyal kepada 

pengguna laporan keuangan. Sinyal tersebut adalah informasi – informasi tentang 

kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan 

keinginan pemilik (prinsipal), misalnya berupa promosi atau informasi lain yang 

menyatakan bahwa suatu perusahaan dapat dikatakan lebih baik dari perusahaan 

lain. Selain itu, teori sinyal juga menjelaskan bahwa pemberian sinyal yang 

dilakukan oleh manajer digunakan untuk meminimalisir adanya asimetri informasi. 

Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka 

menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba lebih 

berkualitas karena prinsip ini dapat menceah perusahaan melakukan tindakan 

manipulasi laba. 

Teori sinyal juga menjelaskan bahwa perusahaan memiliki motivasi untuk 

memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal karena adanya 

asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak eksternal. Perusahaan (agent) 

mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dam prospek yang akan datang 

yang berasal dari pihak investor maupun kreditor. Kurangnya informasi pihak 

ekternal mengenai perusahaan menyebabkan pihak ekternal cenderung untuk 

melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. 
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Namun demikian, perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan 

meminimalisir asimetri informasi. Salah satu cara untuk meminimalisir asimetri 

informasi adalah dengan memberikan sinyal kepada pihak eksternal, salah satunya 

berupa informasi yang dapat dipercaya dan dapat meminimalisir ketidakpastian 

mengenai prospek perusahaan yang akan datang. Selain itu, teori sinyal juga dapat 

membantu pihak perusahaan (agent), pemilik (prinsipal), dan pihak eksternal dalam 

meminimalisir asimetri informasi dengan menghasilkan kualitas atau integritas 

informasi laporan keuangan (Widyaningdyah dan Listiyana : 2009). 

b. Agency Theory 

Teori yang melandasi munculnya praktik manajemen laba yaitu teori 

keagenan (agency theory) dan teori akuntansi positif (positive accounting theory). 

Hal ini didukung oleh pernyataan Jensen dan Meckling (1976) dalam Setiowati 

(2007) yang mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu 

atau lebih principal (pemilik) menggunakan pihak lain yang disebut agent (agen) 

untuk menjalankan sebuah perusahaan. Hal ini tentunya akan menimbulkan 

asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara principal dan agent 

yang mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak 

diketahui oleh principal, sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan 

informasi. 

Agency theory memiliki asumsi bahwa agent dan principal¸ keduanya 

termotivasi untuk memperoleh kesejahteraan dan kepentingan masing-masing. 

Pihak agent termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan 

kompensasi maupun bonus. Sedangkan principal termotivasi dalam pengadaan 
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kontrak dengan tujuan untuk menyejahterakan dirinya melalui pembagian dividen 

maupun kenaikan harga saham perusahaan. Asimetri informasi dan konflik 

kepentingan yang terjadi tersebut dapat mendorong agent untuk menyembunyikan 

beberapa informasi yang tidak diketahui oleh principal sehingga agent menyajikan 

informasi yang tidak sebenarnya, terutama informasi yang berkaitan dengan kinerja 

agent pada principal. Hal ini membuat konflik kepentingan semakin meningkat 

dimana principal  tidak memiliki kemampuan dalam memonitor aktivitas dan 

kinerja agent dalam perusahaan. Sehingga principal tidak memiliki informasi yang 

cukup tentang kinerja agent. Berbeda dengan principal, agent memiliki lebih 

banyak informasi tentang kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara 

keseluruhan. Hal ini yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi 

antara agent dan principal. 

Teori akuntansi positif yang dipelopori oleh Watts dan Zimmerman (1986) 

dalam Astutik dan Mildawati (2016) memaparkan bahwa faktor-faktor ekonomi 

tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan 

keuangan. Hal ini didukung oleh Januarti (2004) yang menjelaskan teori akuntansi 

positif merupakan bagian dari teori keagenan. Hal ini karena teori akuntansi positif 

mengakui adanya hubungan keagenan, yaitu: 

a. Antara manajemen dengan pemilik (the bonus plan hypothesis). 

b. Antara manjemen dengan kreditur. 

c. Antara manajemen dengan pemerintah. 
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5.  PERAN PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) TERHADAP 

MANAJEMEN LABA 

Perencanaan pajak dapat berpengaruh terhadap ekuitas perusahaan. Hal ini 

dapat terjadi karena dengan perencanaan pajak yang tepat dan legal, perusahaan 

dapat memperoleh laba bersih yang rasional dan lebih besar dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak melakukan perencanaan pajak. Secara ekonomis, pajak 

merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan 

kembali oleh perusahaan. Perusahaan pada umumnya mengidentikkan pembayaran 

pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut 

untuk mengoptimalkan laba setelah pajak yang akan diperoleh, dalam rangka untuk 

meningkatkan efisiensi dan daya saing sehingga mendorong manajer untuk 

menekan biaya seoptimal mungkin (Suandy : 2003). 

Aditama dan Purwaningsih (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan bukan hanya untuk memperoleh 

keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi juga untuk memperoleh tambahan modal 

dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan. Dilakukannya 

perencanaan pajak tersebut berdampak pada nilai saham yang meningkat, dengan 

demikian manajemen termotivasi untuk memberikan informasi mengenai kinerja 

perusahaan sebaik mungkin. Pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia 

untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, sehingga 

manajemen akan berusaha meminimalkan beban pajak untuk mengoptimalkan 

jumlah dari laba bersih perusahaan. 
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Sedangkan Murniarti (2015) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 

ketika perencanaan pajak dilakukan dengan tepat maka akan mendorong turunnya 

kemungkinan praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Hal 

tersebut dapat disebabkan karena melalui perencanaan pajak, manajemen dapat 

memprediksi besarnya laba serta kemungkinan nilai pajak yang harus dipenuhi. 

Proses perencanaan pajak tentu membuat perusahaan menjadi lebih siap untuk 

memenuhi kewajiban pajak dan terencananya nilai pajak tentu membuat manajer 

tidak dapat dengan leluasa melakukan sejumlah kecurangan dengan menjadikan 

pajak sebagai alat untuk manajemen laba. 

6.  PERUMUSAN HIPOTESIS 

Menurut UU No. 28 tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

kepentingan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak bagi wajib 

pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat 

dianggap sebagai biaya atau beban, dalam menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah. Asumsi pajak sebagai biaya 

akan memengaruhi profit margin, sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba 

akan memengaruhi tingkat pengembalian atas investasi. 

Adanya keinginan pihak manajemen untuk memperoleh laba seoptimal 

mungkin, mendorong manajer untuk melakukan berbagai upaya untuk 

meminimalkan beban pajak, sepanjang kegiatan tersebut masih berada di dalam 
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peraturan perpajakan yang berlaku. Adanya peningkatan laba bersih karena 

diberlakukannya perencanaan pajak oleh perusahaan, akan meningkatkan pula 

ekuitas perusahaan, baik dalam modal saham yang meningkat karena pertumbuhan 

perusahaan yang sehat, maupun laba dibagi perusahaan yang meningkat. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Wijaya dan Martani 

(2011), Santana dan Wirakusuma (2016), Sumomba dan Sutomo (2012), Khotimah 

(2014), Astutik dan Mildawati (2016), Murniarti (2015), Aditama dan 

Purwaningsih (2014) serta Fitriany (2016) berhasil membuktikan bahwa 

perencanaan pajak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan 

oleh  perusahaan. Berbeda dengan tujuh penelititerdahulu seperti yang disebutkan 

sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Widiatmoko dan Mayangsari (2016), 

dan Syanthi dkk (2013) membuktikan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh 

pada manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. 

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti 

sebelumnya, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ha: Perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. 


