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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan bisnis yang semakin pesat memunculkan persaingan 

yang ketat antar perusahaan. Setiap perusahaan harus mampu menjaga 

eksistensi dengan menjaga kepercayaan investor untuk menginvestasikan 

dananya di perusahaan tersebut. Untuk menjaga eksistensi tersebut, kinerja 

manajemen yang baik menjadi tuntutan utama investor yang mutlak harus 

dipenuhi. Salah satu parameter yang digunakan untuk menilai kinerja 

manajemen adalah melalui penyusunan laporan keuangan. 

Laporan keuangan adalah media utama yang digunakan oleh 

perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak 

luar. Informasi dalam laporan keuangan merupakan suatu tolak ukur kinerja 

suatu perusahaan. Info pada laporan keuangan digunakan oleh pihak internal 

dan pihak eksternal sebagai dasar pengambilan keputusan (Dhaneswari & 

Widuri, 2013). Investor menjadikan informasi laba sebagai dasar terpenting 

untuk melakukan pengambilan keputusan investasi. Selain itu laporan 

keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen atas 

perusahaan yang telah dipercayakan kepada mereka. (Mustikawati & 

Cahyonowati, 2015) 

Pilihan kebijakan akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh 

manajemen untuk tujuan pelaporan laba disebut dengan manajemen laba.  
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Manajemen laba timbul sebagai dampak konflik keagenan yaitu adanya 

ketidakselarasan kepentingan antara pemilik dan manajemen. Manajemen  

sebagai pengelola perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak dan 

lebih cepat dalam mendapatkan informasi tentang kondisi perusahaan 

daripada pemegang saham. Hal ini memungkinkan manajemen melakukan 

praktik akuntansi dengan berorientasi pada angka laba yang akan 

mengakibatkan rendahnya kualitas laba yang dilaporkan sehingga 

menyebabkan kesalahan dalam pembuatan keputusan. (Barus & Setiawati, 

2015) 

Tindakan manajemen laba menimbulkan beberapa kasus dan skandal 

pelaporan akuntansi, PT Inovisi Infracom (INVS) yang terjadi pada tahun 

2015. Dalam kasus ini Bursa Efek Indonesia (BEI) menemukan indikasi 

salah saji dalam laporan keuangan INVS periode September 2014. Dalam 

keterbukaan informasi INVS bertanggal 25 Februari 2015, ada delapan item 

dalam laporan keuangan INVS yang harus diperbaiki. BEI meminta INVS 

untuk merevisi nilai aset tetap, laba bersih per saham, laporan segmen usaha, 

kategori instrumen keuangan, dan jumlah kewajiban dalam informasi 

segmen usaha. Selain itu, BEI juga menyatakan manajemen INVS salah saji 

item pembayaran kas kepada karyawan dan penerimaan (pembayaran) 

bersih utang pihak berelasi dalam laporan arus kas. Sebelumnya, 

manajemen INVS telah merevisi laporan keuangannya untuk periode 

Januari hingga September 2014. Dalam revisinya tersebut, beberapa nilai 

pada laporan keuangan mengalami perubahan nilai, salah satu contohnya 
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adalah penurunan nilai aset tetap menjadi Rp1,16 triliun setelah revisi dari 

sebelumnya diakui sebesar Rp1,45 triliun. PT juga mengakui laba bersih per 

saham berdasarkan laba periode berjalan. Praktik ini menjadikan laba bersih 

per saham INVS tampak lebih besar. Padahal, seharusnya perseroan 

menggunakan laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik 

entitas induk. (Pradnyani, 2017) 

Motivasi yang mempengaruhi manajemen melakukan praktik 

manajemen laba diantaranya adalah perpajakan. Motivasi pajak 

memberikan dorongan manajer perusahaan melakukan manajemen laba 

untuk menurunkan pajak yang harus dibayar perusahaan. Menurut Harnanto 

(2013:115) motivasi perpajakan memungkinkan manajemen membuat dua 

laporan keuangan, laporan keuangan untuk pihak internal (laporan 

keuangan komersial) dan laporan keuangan untuk otoritas pajak (laporan 

keuangan fiskal). Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat 

perbedaan antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk 

kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan 

sebagai dasar perhitungan pajak).  

Pada penelitian sebelumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi 

manajemen laba adalah beban pajak tangguhan, mekanisme corporate 

governance, asimetri informasi, perencanaan pajak, leverage, dan masih 

banyak indikator lain yang dapat mempengaruhi manajemen laba. Namun, 

berdasarkan penelitan-penelitian terdahulu masih terdapat banyak 
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perbedaan dalam hasil penelitian khususnya beban pajak tangguhan dan 

asimetri informasi. 

Menurut Barus dan Setiawati  (2015), beban pajak tangguhan 

mengakibatkan tingkat laba yang diperoleh menurun sehingga mengurangi 

besarnya pajak yang dibayarkan. Hal ini menjadi celah bagi manajemen 

dalam melakukan laba yaitu dengan cara memanipulasi jumlah laba bersih 

sehingga dapat memperkecil jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh 

perusahaan. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Barus dan Setiawati 

(2015) dan Wulandari (2017) dinyatakan bahwa beban pajak tangguhan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Namun, menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Tundjung (2015), Kurnia (2017), dan 

Nurhayati (2017) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap manajemen laba. 

Faktor lain yang menimbulkan manajemen laba adalah asimetri 

informasi. Asimetri informasi merupakan keadaan dimana suatu pihak 

mempunyai informasi yang lebih banyak dari pada pihak lain (Salam, 2015). 

Untuk melakukan pengukuran terhadap asimetri informasi, penelitian ini 

menggunakan proksi bid-ask spread yaitu selisih dari harga bid dan ask 

sehingga disebut bid-ask spread. Dimana asimetri informasi dapat dilihat 

dari selisih harga jual dan harga beli saham perusahaan dalam tahun tertentu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Barus dan Setiawati (2015) dan 

Maulana (2017) menyatakan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh 
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secara signifikan terhadap manajemen laba. Namun, menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Dhaneswari dan Widuri (2013), Mustikawati dan 

Cahyonowati (2015), dan Salam (2017) menyatakan bahwa asimetri 

informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang masih terdapat banyak 

perbedaan dalam pernyataan hasil penelitian, maka peneliti ingin 

mengembangkan penelitian yang ada dengan meneliti dan membuktikan 

kembali tentang Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Asimetri Informasi 

Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015 - 2017). 

B. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok 

permasalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah beban pajak 

tangguhan dan asimetri informasi berpengaruh terhadap manajemen laba? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: Untuk menguji dan membuktikan pengaruh beban pajak 

tangguhan dan asimetri informasi terhadap manajemen laba. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Praktis 

1) Manfaat bagi perusahaan 
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Sebagai bahan informasi untuk menilai kemampuan 

manajemen dalam melakukan pengelolaan laporan keuangan yang 

memiliki perbedaan temporer yang dilakukan sesuai dengan 

standar akuntansi sehingga dapat menilai kinerja perusahaan sesuai 

dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. 

2) Bagi investor

Dapat menggunakan laporan keuangan yang berkualitas dan 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya untuk pengambilan 

keputusan dengan tepat. 

b. Manfaat Teoritis

1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan

dan pemahaman untuk pengembangan ilmu ekonomi khusunya

akuntansi.

2) Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembanding bagi

penilitian terdahulu sekaligus sumber referensi dan informasi bagi

peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan beban pajak tangguhan

dan asimetri informasi terhadap manajemen laba.




