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 BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Sumomba & Hutomo (2012) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan dan 

perencanaan pajak dapat digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba 

dengan tujuan untuk menghindari pelaporan kerugian. Sebaliknya justru Erwati et al. 

(2013) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, dan akrual 

tidak mampu memprediksi praktik manajemen laba. Sementara, Hakim & Sugeng 

(2015) menyatakan bahwa aktiva pajak tangguhan yang jumlahnya diperbesar oleh 

manajemen dimotivasi adanya pemberian bonus, beban politis atas besarnya 

perusahaan dan meminimalisasi pembayaran pajak agar tidak merugikan perusahaan 

dan  beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba guna mencari 

celah untuk memanipulasi labanya dengan menggunakan besarnya beban pajak 

tangguhan. 

Fitriany (2016) menyatakan bahwa aset pajak tangguhan terbukti berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap manajemen laba karena semakin besar aset pajak 

tangguhan maka semakin besar pula perusahaan melakukan manajemen laba. Beban 

pajak tangguhan terbukti tidak berpengaruh terhadap manajemen laba karena beban 

pajak tangguhan tidak dapat mendeteksi perusahaan dalam melakukan manajemen 

laba. Karena bila perusahaan menurunkan labanya pengaruh beban pajak 

tangguhannya kecil sehingga bila ingin mendeteksi laba dalam perusahaan melalui 
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beban pajak tangguhan tidak efektif karena beban pajak tangguhan tidak dapat 

menggambarkan bahwa perusahaan tersebut melakukan manajemen laba. 

Dari pemaparan penelitian terdahulu, terdapat keragaman hasil yang 

diakibatkan perbedaan objek dan tahun sehingga,  kemungkinan kebijakan yang 

diterapkan tiap industri dapat berbeda dan menyesuaikan dengan berlakunya tahun 

regulasi. Sementara hubungan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

variabel yang digunakan sama yaitu terdapat variabel aset pajak tangguhan, beban 

pajak tangguhan, dan manajemen laba. Maka dari itu penelitian terdahulu yang 

terdapat varibel aset pajak tangguhan atau beban pajak tangguhan dan manajemen 

laba dipilih sebagai referensi dan review peneliti ini. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Positif Akuntansi ( Positif Accounting Theory) 

Teori positif akuntansi dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi 

konsekuesi yang terjadi jika manajer menentukan pilihan tertentu. Teori positif 

didasarkan pada premis bahwa individu selalu bertindak atas dasar motivasi pribadi 

(self seeking motives) dan berusaha memaksimumkan keuntungan pribadi. Teori 

positif menyatakan ada tiga hipotesis umum yang berhubungan (Scott , 2000) : 

a. Hipotesis Rencana Bonus (The Bonus Plan Hypothesis) 

Manajer perusahaan dengan sistem bonus, dengan ketentuan bonus yang 

akan diterima oleh manajer diukur dari prestasi periodik yang berhasil 

dicapai oleh  perusahaan, justru cenderung akan mempercepat pelaporan 
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laba periode mendatang ke periode sekarang untuk mengoptimalkan bonus 

yang akan didapat pada periode sekarang. 

b. Hipotesis Rasio Utang Terhadap Aset (The Debt Covenant Hypothesis) 

Manajer perusahaan yang mempunyai debt to equity ratio besar cenderung 

akan memilih metode akuntansi yang akan meningkatkan laba perusahaan 

agar posisi rasio debt to equity membaik. 

c. Hipotesis Biaya Politik (The Political Cost Hypothesis) 

Semakin besar biaya politis yang ditanggung perusahaan, semakin besar 

pula  dorongan manajer untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat 

menunda pelaporan laba periode sekarang ke periode akan datang.  

2. Manajemen Laba 

Manajemen laba merupakan tindakan manajemen untuk memilih kebijakan 

akuntansi dari suatu standar tertentu untuk memengaruhi laba yang akan terjadi 

menjadi seperti yang mereka inginkan melalui pengelolaan faktor internal yang 

dimiliki atau digunakan perusahaan (Sitorus, 2006). 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba 

Menurut Scott (2000) terdapat berbagai motivasi perusahaan melakukan 

manajemen laba, yaitu:  

a. Other Contractual Motivations  

Secara umum untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kontraktual, termasuk 

perjanjian hutang (debts covenants).  
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b. To Communicate Information To Investors  

Investor akan melihat kebijakan akuntansi yang dipilih ketika mengevaluasi 

dan membandingkan laba.  

c. Political Motivations  

Untuk mengurangi biaya politis dan pengawasan dari pemerintah, untuk 

memperoleh kemudahan dan fasilitas pemerintah seperti subsidi dan 

perlindungan dari pesaing luar negeri, untuk meminimalkan tuntutan serikat 

buruh, yang dilakukan dengan cara menurunkan laba.  

d. Taxation Motivations  

Manajemen laba dilakukan untuk tujuan penghematan pajak, yaitu dengan 

cara memperkecil perolehan laba sehingga mengakibatkan apa yang  

dibayarkan   kepada pemerintah juga lebih kecil dari yang seharusnya.  

e. Changes of Chief Executive Officer (CEO)  

CEO yang mendekati akhir jabatannya, cenderung melakukan income 

maximation untuk meningkatkan bonus mereka.  

f. Initial Public Offerings (IPO)  

Perusahaan yang baru pertama kali menawarkan sahamnya dipasar modal 

belum memiliki harga pasar, sehingga terdapat masalah bagaimana 

menetapkan nilai saham yang ditawarkan. Oleh karena itu, informasi seperti 

laba bersih dapat digunakan sebagai sinyal kepada calon investor tentang 

nilai  perusahaan, sehingga manajemen perusahaan yang akan go public 
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cenderung  melakukan manajemen laba untuk memperoleh harga lebih 

tinggi atas sahamnya. 

Alim (2009) menyatakan terdapat dua cara dalam melakukan manajemen laba, 

antara lain dengan cara :  

1. Mengontrol berbagai akrual yang dilakukan perusahaan  

Kebijakan akrual yang dilakukan oleh manajer dapat dilihat dari kebebasan 

manajemen dalam memilih metode akuntasi. Terdapat beberapa metode akuntansi 

yang umumnya diterapkan untuk melakukan manajemen laba, yaitu: 

a. Metode depresiasi  

Manajemen dapat memilih metode akuntansi sesuai dengan karakteristik 

perusahaan. Metode depresiasi yang digunakan antara lain metode garis 

lurus, saldo menurun, jumlah angka tahun, dan unit produksi. Metode saldo 

menurun dan jumlah angka tahun menghasilkan beban penyusutan yang 

lebih besar ditahun awal penggunaan aset, sehingga cocok diterapkan 

apabila manajer ingin memperkecil laba. Metode garis lurus menghasilkan 

beban penyusutan setiap tahunnya, sehingga lebih tepat diterapkan manajer 

apabila manajer ingin melakukan income smoothing.  

b. Metode penilaian persediaan 

 Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO dan LIFO memiliki 

karakterristik yang berbeda. Metode FIFO secara fisik memberikan 

gambaran riil mengenai arus barang perusahaan dan menghasilkan angka 

laba yang lebih besar, sehingga sesuai jika digunakan dalam upaya income 
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increasing. Metode  LIFO tidak mencerminkan arus barang yang riil dan 

menghasilkan laba yang rendah serta pajak penghasilan perusahaan lebih 

rendah dibandingkan dengan metode FIFO.  

c. Metode pembentukan cadangan-cadangan  

Perusahaan pada prakteknya diharuskan untuk membentuk cadangan-

cadangan tertentu, seperti cadangan kerugian piutang, cadangan keusangan, 

cadangan penurunan investasi, dan lain-lain. Pembentukan cadangan 

tersebut bergantung pada estimasi manajemen. Manajemen yang agresif 

biasanya membentuk cadangan-cadangan yang lebih kecil agar diperoleh 

laba yang lebih besar, sedangkan manjemen yang konservatif akan 

membentuk  cadangan-cadangan lebih besar agar laba lebih kecil.  

d. Metode pajak tangguhan  

Perusahaan diwajibkan secara periodik untuk mengevaluasi apakah manfaat 

atau kewajiban perpajakan yang ditangguhkan memang dapat direalisasikan 

di masa datang. Impairment terhadap aset yang bersangkutan harus ada 

apabila realisasi terhadap aset diragukan. Pertimbangan bahwa suatu aset 

atau  kewajiban pajak tangguhan dapat direalisasikan di masa yang akan 

datang bersifat subjektif, sehingga dapat dimanfaatkan manajemen untuk 

melakukan manajemen laba.  

2. Mengubah kebijakan-kebijakan akuntansi  

 Manajemen  laba  yang  dilakukan  dengan  cara  mengubah  kebijakan-

kebijakan akuntansi cenderung dilakukan manajer apabila laba diprediksikan akan 
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mengalami kenaikan di tahun yang akan datang, sehingga manajer mengubah 

kebijakan-kebijakan akuntansi yang akan memperbesar laba ditahun yang akan 

datang. 

4. Teknik dan Pola Manajemen Laba 

Manajemen laba dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu: 

a. Perubahan metode akuntansi 

Manajemen mengubah metode akuntansi yang berbeda dengan metode 

sebelumnya sehingga dapat menaikkan atau menurunkan angka laba. Metode 

akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk mencatat suatu fakta tertentu 

dengan cara yang berbeda, misalnya: 

1. Mengubah metode depresiasi aktiva tetap dari  metode  jumlah   angka   tahun 

 (sum of the year digit method)  ke metode depresiasi garis lurus (straight line 

 method). 

2. Mengubah periode depresiasi 

b.  Memainkan kebijakan perkiraan akuntansi  

 Manajemen memengaruhi laporan keuangan dengan cara memainkan  

kebijakan perkiraan akuntansi. Hal tersebut memberikan peluang bagi manajemen 

untuk melibatkan subyektifitas dalam menyusun estimasi, misalnya: 

1.  Kebijakan mengenai perkiraan jumlah piutang tidak tertagih 

2.  Kebijakan mengenai perkiraan biaya garansi 

3.  Kebijakan mengenai perkiraan terhadap proses pengadilan yang belum  

 terputuskan. 
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c.  Menggeser periode biaya atau pendapatan 

 Manajemen menggeser periode biaya atau pendapatan atau sering disebut 

manipulasi keputusan operasional, misalnya: 

1. Mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan 

sampai periode akuntansi berikutnya. 

2. Mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya. 

3. Kerjasama dengan vendor untuk mempercepat atau menunda pengiriman 

tagihan sampai periode akuntansi berikutnya. 

4. Menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat laba. 

5. Mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak terpakai ( Sulistiawan 

et al. 2011). 

5.  Pola manajemen laba dapat dilakukan dengan cara: 

a. Taking a Bath.  

Hal ini terjadi selama periode pada saat terjadinya reorgenerasi, termasuk 

adanya pergantian CEO baru. Jika manajer merasa harus melaporkan kerugian, maka 

ia akan melaporkan dalam jumlah yang besar. Dengan tindakan ini manajer berharap 

dapat meningkatkan laba yang akan datang dan kesalahan atas kerugian perusahaan 

dapat dilimpahkan kepada manajer lama. 

b. Income Minimization.  

Cara ini mirip dengan taking a bath tetapi lebih halus. Cara ini dilakukan pada 

saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi, sehingga jika periode yang akan datang 
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diperkirakan laba turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode 

sebelumnya. 

c. Income Maximization.  

Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas income maximization 

bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang besar. 

Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelaggaran perjanjian hutang. 

d. Income Smoothing.  

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 (Eka & Elsa, 2011). 

6. Manajemen Laba Menggunakan Discretionary Accruals  

Salah satu cara pendeteksian praktik manajemen laba yang dilakukan oleh 

perusahaan adalah dengan mengetahui besarnya discretionary accruals. Akrual 

merupakan jumlah penyesuaian akuntansi yang dibutuhkan untuk mengubah arus kas 

operasi menjadi laba bersih perusahaan (Satwika & Damayanti, 2005). Akrual 

merupakan komponen utama pembentuk laba dan akrual disusun berdasarkan 

estimasi-estimasi tertentu. Akrual dibedakan menjadi dua macam yaitu terdiri dari: 

1. Nondiscretionary accrual (Normal Accrual)  

 Nondiscretionary accrual adalah pengakuan akrual yang wajar  dan sesuai 

 dengan standar akuntansi yang berlaku umum. 
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2. Disretionary Accrual (Abnormal Accrual)  

Disretionary Accrual adalah  pengakuan akrual yang bebas, tidak diatur, dan 

merupakan hasil dari kebijakan manajemen.   

6. Pajak Tangguhan 

Menurut Waluyo (2016:283) pajak tangguhan sebagai jumlah pajak 

penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan 

temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat di kompensasikan. 

Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih 

(neto) sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau 

manfaat pajak tangguhan. Pengakuan terhadap aset dan liabilitas pajak tangguhan 

berlandaskan fakta kemungkinan pemulihan aset atau pelunasan liabilitas/ 

pembayaran yang menjadi lebih besar atau lebih kecil pada periode mendatang 

dibanding pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aset atau pelunasan liabilitas 

yang tidak memiliki konsekuensi pajak. 

Pajak tangguhan dibedakan menjadi aset  pajak tangguhan ( deferred tax assets) 

dan beban (manfaat) pajak tangguhan (deferred tax liabilities). Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) 46 tentang Akuntansi atas Pajak Penghasilan (PPh) 

yang merupakan adopsi dari International Accounting Standar (IAS) 12. Aset Pajak 

Tangguhan, sebagaimana disebutkan didalam definisi nomor 04 PSAK 46 adalah 

jumlah pajak penghasilan (PPh) yang dapat dipulihkan pada periode masa depan 

sebagai akibat adanya: perbedaan temporer yang boleh dikurangkan; akumulasi rugi 

pajak belum dikompensasi; dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam 
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hal peraturan perpajakan mengizinkan. Sementara itu, Liabilitas Pajak Tangguhan 

adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat 

adanya perbedaan temporer kena pajak. Dari definisi ini yang harus dipahami adalah 

konsep tentang “pemulihan pada periode mendatang” untuk Aset Pajak Tangguhan 

dan “terutang pada periode mendatang” untuk Liabilitas Pajak Tangguhan. 

Pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam PSAK No.46 menggunakan dasar 

akrual yang mengatur pajak penghasilan yang kurang dibayar atau terutang dan pajak 

yang lebih bayar dalam  masa pajak dan mengakui liabilitas dan aset pajak tangguhan 

terhadap konsekuensi pajak periode mendatang, atas transaksi yang telah diakui 

sebagai unsur laba komersial tetapi belum diakuinya sebagai laba fiskal atau 

sebaliknya. Dasar akrual dalam akuntansi pajak karena faktor kepastian peraturan 

pajak dan digunakannya self assessment system sebagai dasar pemungutan pajak. 

Prinsip Dasar Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK No. 46) adalah sebagi berikut: 

a. Pajak penghasilan yang kurang dibayar tahun berjalan atau terutang diakui 

 sebagai liabilitas pajak kini (current tax liability), sedangkan pajak 

 penghasilan yang lebih bayar tahun berjalan diakui sebagai aset pajak-kini 

 (current tax asset). 

b. Konsekuensi pajak periode mendatang yang dapat diatribusikan dengan 

 perbedaan temporer kena pajak (tax temporary differences) diakui sebagai 

 liabilitas pajak tangguhan, sedangkan efek perbedaan temporer yang boleh 

 dikurangkan (deductable temporary differences) dan sisa kerugian yang 

 belum dikompensasikan diakui sebagai aset pajak tangguhan. 
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c. Pengukuran liabilitas dan aset pajak didasarkan pada peraturan perpajakan 

 yang berlaku, efek perubahan peraturan perpajakan yang akan terjadi 

 dikemudian hari tidak boleh diantisipasi atau diestimasikan. 

d. Penilaian (kembali) aset pajak tangguhan harus dilakukan pada setiap tanggal 

 neraca, terkait dengan kemungkkinan dapat atau tidaknya pemulihan aset 

 pajak tangguhan direalisasikan dalam periode mendatang (Waluyo,2016;279). 

8. Aset  Pajak Tangguhan  

Aset pajak tangguhan (deferred tax asset) adalah jumlah pajak penghasilan 

yang terpulihkan (recovered) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan 

temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang dapat dikompensasikan 

(Waluyo, 2016 : 282).  

Aset pajak tangguhan dapat terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan 

koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil 

dibanding beban pajak menurut undang-undang pajak. Aset pajak tangguhan ini 

seperti telah disebabkan yaitu jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode 

mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa 

kompensasi kerugian (Waluyo, 2016 : 283). 

Perbedaan temporer dimaksudkan sebagai perbedaan antara dasar pengenaan 

pajak (tax base) dari suatu aset atau liabilitas dengan nilai tercatat pada aset atau 

liabilitas yang berakibat pada perubahan laba fiskal periode mendatang. Terjadinya 

perubahan tersebut dapat bertambah ( future taxable amount) atau berkurang ( future 

deductible amount) pada saat aset dipulihkan atau liabilitas dilunasi/dibayar. 
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Perbedaan temporer ini berakibat harus diakuinya aset dan/atau liabilitas pajak 

tangguhan. Hal ini dapat terjadi pada kondisi: 

1. Penghasilan atau beban yang harus diakui untuk menghitung laba fiskal atau 

laba komersial dalam periode yang berbeda; 

2. Goodwill atau goodwill negative  yang terjadi saat konsolidasi; 

a. Perbedaan nilai tercatat dengan tax base dari suatu aset atau liabilitas 

pada saat pengakuan awal; 

b. Bagian dari biaya perolehan saat penggabungan usaha yang bermakna 

akuisisi dialokasi ke aset atau liabilitas tertentu atas dasar nilai wajar, 

perlakuan akuntansi demikian tidak diperkenankan oleh Undang-Undang 

Pajak (Waluyo,2016 : 281). 

9.  Beban Pajak Tangguhan 

Beban (penghasilan) pajak tangguhan adalah jumlah beban (penghasilan) pajak 

tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas liabilitas atau aset pajak 

tangguhan. Beban pajak tangguhan akan menimbulkan liabilitas pajak tangguhan, dan 

sebaliknya pendapatan pajak tangguhan dapat menimbulkan aset pajak tangguhan. 

Liabilitas pajak tangguhan dapat terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan 

koreksi negatif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih besar 

dibanding beban pajak menurut undang-undang pajak. Liabilitas pajak tangguhan ini 

sebagai jumlah pajak terutang untuk periode mendatang sebagai akibat perbedaan 

temporer kena pajak. Masalah pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan ini 

dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan dan perbedaan 
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waktu antara laporan keuangan komersial dan fiskal yang dikenakan pajak, 

didasarkan atau dikalikan tarif pajak berlaku (Waluyo, 2016 : 283). 

C. Perumusan Hipotesis 

1. Hubungan Aset Pajak Tangguhan dengan Manajemen Laba 

Semakin besar perbedaan antara laba komersial yang dilaporkan perusahaan 

dengan laba fiskal menunjukkan adanya peringatan bagi pengguna laporan keuangan. 

Selisih positif antara laba akuntansi dan laba fiskal mengakibatkan terjadinya koreksi 

positif yang menimbulkan terjadinya aset pajak tangguhan (Suranggane, 2007:78). 

Aset pajak tangguhan terjadi bila laba akuntansi lebih besar dari pada laba fiskal 

akibat perbedaan temporer. Lebih besarnya laba akuntansi dari laba fiskal 

mengakibatkan perusahaan menunda pajak terutang periode mendatang. Jadi jika 

jumlah aset pajak tangguhan semakin besar maka semakin tinggi manajemen 

melakukan manajemen laba (earning management). 

Berdasarkan penelitian Suranggane (2007) bahwa aset pajak tangguhan yang 

jumlahnya diperbesar oleh manajemen dimotivasi adanya pemberian bonus, beban 

politis atas besarnya perusahaan dan meminimalisasi pembayaran pajak agar tidak 

merugikan perusahaan. Dari pernyataan penelitian suranggane (2007) tersebut dapat 

dikaitkan dengan teori positif akuntansi yaitu mengenai hipotesis rencana bonus, 

hipotesis rasio hutang terhadap aset dan hipotesis biaya politik telah sesuai sehingga 

hipotesis sementara sebagai berikut:  

H 1 : Aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba.  
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2. Hubungan Beban Pajak Tangguhan dengan Manajemen Laba 

Semakin besar beban pajak tangguhan maka mengakibatkan tingkat laba yang 

diperoleh menurun. Terdapat hubungan positif antara perbedaan laba komersial 

dengan laba fiskal. Holand & Jackson (2002) mengungkapkan bahwa terdapat 

hubungan signifikan antara beban pajak tangguhan terhadap indikasi perusahaan 

melakukan manajemen laba.  

Subagyo et al. (2011:362) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan dalam 

mengidentifikasi manajemen laba yang dilakukan untuk mencapai 3 tujuan pelaporan 

laba, yaitu menghindari kerugian, menghindari penurunan laba, dan menghindari 

kegagalan memenuhi prediksi laba oleh analis, terbukti bahwa beban pajak tangguhan 

dapat digunakan untuk mendeteksi manajemen laba. Dari pernyataan Subagyo et al. 

(2011:362) dapat dikaitkan dengan teori positif akuntansi mengenai hipotesis rencana 

bonus dan hipotesis biaya politik telah sesuai, sehingga hipotesis sementara sebagai 

berikut : 

 H2: Beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. 
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D. Rerangka Pemikiran

Gambar 2.1 

𝑋1 = Variabel Bebas 

𝑋2 = Variabel Bebas 

𝑌  = Variabel Terikat 
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