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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Manajemen sebagai pihak internal perusahaan memiliki kepentingan 

melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas laba. Laba yang berkualitas adalah 

laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba (sustainable earnings) di masa 

depan serta dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang 

sesungguhnya. Semakin berkualitas laba perusahaan, maka investor akan semakin 

tertarik untuk menjadi salah satu pemilik saham perusahaan tersebut (Santana dan 

Wirakusuma, 2016, 1558) 

Banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas 

laba perusahaan, salah satunya adalah dengan melakukan earnings management. 

Menurut Fahmi (2014, 517), manajemen laba (earnings management) adalah 

suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak 

tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (company management). 

Manajemen laba (earnings management) juga dikemukakan oleh Aditama dan 

Purwaningsih (2014, 33), dimana manajemen laba (earnings management) 

merupakan upaya yang dilakukan pihak manajemen untuk melakukan intervensi 

dalam penyusunan laporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya 

sendiri, yaitu pihak perusahaan yang terkait.  

Sejalan dengan dua definisi mengenai earnings management tersebut, 

maka earnings management dapat disimpulkan sebagai tindakan yang didasarkan 

oleh berbagai tujuan yang terkandung didalamnya. Artinya tindakan earnings 



2 
 

management mengandung motivasi-motivasi tertentu, karena tingkat keuntungan 

atau laba yang diperoleh sering dikaitkan dengan prestasi manajemen suatu 

perusahaan, dimana prestasi manajemen tersebut dapat menimbulkan suatu 

peristiwa didalam suatu perusahaan yaitu, besar kecilnya bonus yang akan 

diterima oleh manajemen tergantung dari besar kecilnya laba yang diperoleh 

perusahaan. 

Laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan juga memiliki keterkaitan yang 

sangat erat dengan pajak, karena besarnya pajak yang dibayarkan dipengaruhi 

oleh besarnya laba atau keuntungan yang diterima oleh suatu perusahaan, 

sehingga laba yang mengalami peningkatan akan mengakibatkan meningkatnya 

jumlah pajak yang akan dibayarkan. Hal ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Suandy (2008) dalam Aditama dan Anna Purwaningsih (2014, 

34), dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat 

beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk 

meminimalkan pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini 

sering disebut dengan perencanaan pajak (tax planning) atau tax sheltering.  

Oleh karena itu, perencanaan pajak (tax planning) merupakan tindakan 

yang legal karena diperbolehkan oleh pemerintah selama masih sesuai dengan 

undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perencanaan pajak dan 

manajemen laba (earnings management) terkait satu sama lain, karena sama-sama 

bertujuan untuk mencapai target laba dengan merekayasa angka laba dalam 

laporan keuangan. Berbagai tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

menggelapkan pajak menunjukkan bahwa perencanaan pajak dilakukan dengan 
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memanipulasi aktivitas operasi perusahaan (real earnings management) (Astutik 

dan Mildawati, 2016, 2). 

Penelitian yang sesuai dengan tindakan pihak manajemen suatu 

perusahaan dalam melakukan tax planning (perencanaan pajak) terhadap earnings 

management ditemukan didalam penelitian Astutik dan Mildawati (2016, 16), 

dimana, hasil penelitiannya menunjukkan perencanaan pajak mempunyai 

pengaruh signifikan dan positif terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Aditama dan Purwaningsih (2014, 49), menunjukkan  bahwa 

perencanaan pajak ternyata tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba 

pada perusahaan non-manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Mengacu pada penelitian-penelitian tersebut, laba yang diinginkan oleh 

pihak manajemen tentunya laba yang tinggi setelah dikenakannya pajak secara 

keseluruhan. Untuk mengetahui seberapa besar laba yang terkena pajak, 

perusahaan tidak bisa menghitung laba secara langsung, karena ada perbedaaan 

antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak 

eksternal perusahaan) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar 

perhitungan pajak). Laba akuntansi yaitu laba kotor dari pendapatan dikurangi 

dengan biaya, sedangkan laba fiskal yaitu laba kotor dikurangi pengeluaran/biaya 

yang boleh dikurangkan dari laba tersebut (Hidayani, 2012, 9). 

Adanya perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal dapat 

menimbulkan kesulitan dalam penentuan besarnya laba, sehingga bisa 

mempengaruhi posisi laporan keuangan serta menyebabkan tidak seimbangnya 

saldo akhir. Oleh karena itu, perlu penyesuaian saldo antara laba akuntansi dengan 
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laba fiskal melalui rekonsiliasi fiskal. Terkait dengan adanya ketidakseimbangan 

dalam saldo akhir, maka laporan keuangan tersebut akan menimbulkan suatu 

selisih. Menurut Amanda dan Febrianti (2015, 71), selisih yang timbul atas 

perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal (book-tax differences) 

dinamakan koreksi fiskal. Koreksi fiskal dapat berupa koreksi fiskal positif dan 

koreksi fiskal negatif. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Amanda dan Febrianti 

(2015, 71), perbedaan yang ditimbulkan adalah perbedaan temporer antara laba 

akuntansi dan laba fiskal menimbulkan beban pajak tangguhan. 

Beban pajak tangguhan yang diduga mempengaruhi manajemen laba 

berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Watt dan Zimmerman (1986) 

dalam Astutik dan Mildawati (2016, 2), bahwa alasan penghematan atau 

penundaan pajak (pajak tangguhan) melalui kecenderungan perusahaan untuk 

mengurangi laba yang dilaporkan merupakan salah satu dari tiga hipotesis 

sehubungan dengan teori akuntansi positif, yaitu  Political Cost Hypothesis 

sehingga beban pajak tangguhan dapat mempengaruhi manajemen laba sebagai 

motivasi penghematan pajak.  

Hal ini juga terkait dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian yang 

dilakukan oleh Astutik dan Mildawati (2016, 16), dimana penelitian ini juga 

meneliti tentang pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman di 

Bursa efek Indonesia. Hasil penelitiannya tersebut menunjukkan beban pajak 

tangguhan mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap manajemen laba 

pada perusahaan manufaktur yang bergerak daam industri makanan dan minuman 



5 
 

di Bursa efek Indonesia. Sementara itu penelitian lainya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Ningrat (2014, 59), dimana Ningrat menunjukkan bahwa hasil 

penelitiannya adalah beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap probabilitas perusahaan dalam melakukan manajemen laba. Kemudian 

peningkatan beban pajak tangguhan tidak mempengaruhi peningkatan probabilitas 

perusahaan dalam melakukan manajemen laba. 

Adapun penelitian lainnya yang terkait dengan perencanaan pajak  dan 

beban pajak tangguhan terhadap earnings management yakni penelitian yang 

dilakukan oleh Ulfa (PSNP 4, 7, 2013), dimana penelitian tersebut meneliti 

pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba 

pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Berdasarkan hasil 

penelitian ini mengungkapkan bahwa beban pajak tangguhan dan perencanaan 

pajak memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan sudut pandang Islam, pajak dalam Bahasa Arab disebut 

dengan Adh-dharibah, yang berasal dari kata dasar dharaba, yadhribu, dharban, 

yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau 

membebankan. Menurut Gusfahmi (2011, 28), pajak disebut beban karena 

merupakan kewajiban tambahan atas harta selain zakat, sehingga dalam 

pelaksanaanya dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). 

Walaupun pada umumnya pajak dirasakan sebagai sebuah beban, tetapi 

prinsip pemberlakuan pajak terhadap masyarakat harus mengandung prinsip 

keadilan dan kemaslahatan umum. Prinsip keadilan akan membawa kesejahteraan 

ekonomi dan juga keselarasan sosial. Pemberlakuan pajak harus dilakukan tanpa 
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ada pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan prinsip kemaslahatan umum dapat 

dilakukan dengan menjauhkan kepentingan pribadi dan mementingkan 

kepentingan bersama terlebih dahulu. 

Pajak juga merupakan salah satu alat distribusi kekayaan ekonomi selain 

zakat, sedekah, wakaf, wasiat dan warisan. Distribusi kekayaan tersebut dilakukan 

sebagai tindakan untuk mencegah peredaran konsentrasi kekayaan dalam satu 

kelompok kecil saja di kalangan masyarakat, karena hal tersebut akan 

menimbulkan bencana kerusakan dan hilangnya keharmonisan kehidupan 

masyarakat, seperti firman Allah SWT yang berbunyi: 

 

 

 

 

 

 

Artinya:  

“Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada rasul-Nya 

yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, rasul, 

kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang 

yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara 

orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul 

kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka 

tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Susungguhnya Allah sangat 

keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyar [59]: 7) 

 

Sejalan dengan hal tersebut, Gusfahmi (2011, 161) menyatakan bahwa 

pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara Islam, 

tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat): 
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a. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagi amanah dan 

dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan 

pajak. 

b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara 

mereka yang wajib membayarnya. 

 Dari paparan di atas, dapat disimpulkan, bahwa pajak dalam Islam dapat 

dijadikan sebagai sarana ibadah, jika dapat dipastikan bahwa pemberlakuan pajak  

tersebut ditarik dan digunakan untuk mengikuti syariat Islam yakni untuk 

memenuhi kemaslahatan umum. Sebagai sebuah pendapatan yang dibuat untuk 

memenuhi pencapaian tujuan dalam kemaslahatan umum memerlukan sebuah 

sistem pencatatan (akuntansi). Sistem pencatatan dalam pajak (Adh-dharibah) 

mencerminkan pungutan yang sesuai kemaslahatan yang dikehendaki Islam. 

Dengan demikian akuntansi dalam perpajakan yang sesuai dengan syariat Islam 

dapat menjadi alat untuk mencapai kepentingan keadilan dan kesejahteraan 

masyarakat. 

Motivasi penelitian ini adalah peneliti ingin meneliti Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana perusahaan ini 

memegang peranan penting sebagai penopang utama dalam perkembangan 

industri di suatu negara, terutama dalam mengolah bahan mentah/bahan dasar 

(raw material) menjadi barang jadi yang siap dijual dengan harga yang sudah 

ditentukan oleh suatu pihak internal dalam perusahaan tersebut. Perusahaan 

manufaktur juga memegang peran kunci sebagai mesin pembangunan, karena 

perusahaan manufaktur memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sektor 



8 
 

lainnya, baik dari nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan 

menyerap tenaga kerja yang besar serta kemampuan menciptakan nilai tambah 

(value added creation) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah.  

Pada negara-negara berkembang perusahaan manufaktur menunjukkan 

peningkatan peningkatan yang cukup dinamis. Perkembangan tersebut dapat 

dilihat dari aspek kualitas produk maupun kinerja industri secara keseluruhan. Hal 

inilah yang membuat persaingan dalam perusahaan manufaktur semakin ketat 

serta mendorong perusahaan-perusahaan manufaktur untuk melakukan earnings 

management (manajemen laba). Perusahaan manufaktur yang semakin maju akan 

berdampak pada laba tinggi yang dihasilkan perusahaan serta dapat mendorong 

perusahaan untuk meminimalisir pembayaran pajak dengan cara merekayasa 

angka laba yang diperoleh dalam laporan keuangan.  

Selain itu, Sampai saat ini manajemen laba (earnings management) 

merupakan area yang paling kontroversial dalam akuntansi keuangan. Oleh 

karena itu, terkait dengan topik yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya mengenai hubungan beban pajak tangguhan dengan manajemen laba 

maupun hubungan perencanaan pajak terhadap manajemen laba, sehingga peneliti 

termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Earnings 

Management Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Ffek 

Indonesia Untuk Periode 2013-2015 Dan Ditinjau Dari Sudut Pandang 

Islam.” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

dibuat perumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap earnings management 

pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2015? 

b. Bagaimana pengaruh beban pajak tangguhan terhadap earnings 

management pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2015? 

c. Bagaimana pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan 

secara simultan terhadap earnings management pada perusahaan 

manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015? 

d. Bagaimanakah pandangan Islam mengenai pengaruh perencanaan pajak 

dan beban pajak tangguhan terhadap earnings management? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Earnings 

Management pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2015. 

b. Untuk mengetahui pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap 

Earnings Management pada perusahaan manufaktur yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. 
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c. Untuk mengetahui pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak 

Tangguhan secara simultan terhadap Earnings Management pada 

perusahaan manufaktur yang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2015. 

d. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam mengenai pengaruh 

Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Earnings 

Management. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

a. Bagi Perusahaan Industri 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan 

industri dalam meningkatkan persepsi positif kepada pengguna laporan 

keuangan terhadap kualitas laba akuntansi yang dilaporkan melalui 

pengelolaan perbedaan temporer dan  perencanaan pajak. 

b. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai perpajakan terutama mengenai perencanaan pajak, beban 

pajak tangguhan, dan tindakan manajemen laba pada perusahaan-

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

c. Bagi Akademisi  

Dengan adanya penelitian yang penulis lakukan terkait dengan 

Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Earnings 
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Management, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi untuk penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang. 


