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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan 

transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku bersangkutan. 

Laporan keuangan menjadi media bagi perusahaan   untuk   menyampaikan 

informasi keuangan mengenai pertanggung jawaban pihak manajemen 

terhadap pemenuhan kebutuhan pihak-pihak eksternal yaitu diperolehnya 

informasi kinerja perusahaan. 

Salah satu informasi  laporan  keuangan yang menjadi pusat perhatian 

pemakai  laporan keuangan  adalah informasi laba. Laba dapat  digunakan  

untuk menaksir resiko dalam investasi, dasar pembagian deviden dan sebagai 

salah satu indikator pengukuran kinerja, akibatnya pemakai laporan keuangan 

sering menyoroti laba perusahaan. Manajemen menyadari bahwa pemakai 

laporan keuangan cenderung memperhatikan laba, khususnya manajemen 

yang kinerjanya diukur berdasarkan informasi laba perusahaan. Banyak 

manajer yang memanfaatkan peluang untuk merekayasa angka laba pada 

perusahaannya dengan rekayasa akrual untuk mempengaruhi hasil akhir dari 

berbagai keputusan, antara lain adanya motivasi bonus dan dianggap 

kinerjanya lebih baik dengan meminimalkan beban pajak penghasilan yang 

harus dibayar oleh perusahaan (Suranggane, 2007).  
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Manajemen laba, akhir-akhir ini merupakan sebuah fenomena umum 

yang terjadi di sejumlah perusahaan. Praktik yang dilakukan untuk 

mempengaruhi angka laba dapat terjadi secara legal maupun tidak legal. 

Praktik legal dalam manajemen laba berarti usaha untuk mempengaruhi 

angka laba tidak bertentangan dengan aturan pelaporan keangan dalam 

PABU, khususnya dalam Standar Akuntansi, yaitu dengan cara 

memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi, melakukan 

perubahan metode akuntansi, dan menggeser periode pendapatan atau biaya. 

Adapun manajemen laba yang dilakukan secara illegal dilakukan 

dengan cara-cara yang tidak diperbolehkan oleh PABU, yaitu dengan cara 

melaporkan transaksi-transaksi pendapatan atau biaya secara fiktif dengan 

cara menambah (mark up) atau mengurangi (mark down) nilai transaksi, atau 

mungkin dengan tidak melaporkan sejumlah transaksi, sehingga akan 

menghasilkan laba pada nilai/tingkat tertentu yang dikehendaki.  

Manajemen laba menurut Sulistyanto (2008) dilakukan dengan 

mempermainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan, sebab 

pada komponen akrual dapat dilakukan permainan angka melalui metode 

akuntansi yang digunakan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan 

pencatatan dan pelaporan keuangan. Manajemen laba dapat diukur dengan 

menggunakaan konsep akrual, yaitu discretionary accruals. Jika nilai 

discretionary accruals semakin rendah maka kecenderungan manajemen laba 

semakin tinggi. Sebaliknya, jika nilai discretionary accruals semakin tinggi 

maka kecenderungan manajemen laba semakin rendah. 
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Menurut Sumomba dan Hutomo (2012) upaya manajemen untuk 

melakukan manajemen laba dapat dilakukan melalui akuntansi akrual dan 

posisi pajak tangguhan (deffered tax position). 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 secara eufimisme ini sering disebut dengan 

perencanaan pajak (tax planning) atau tax sheltering. Umumnya perencanaan 

pajak merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak 

supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam 

bingkai peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga perencanaan pajak (tax 

planning) merupakan tindakan yang legal selama dalam koridor undang-

undang perpajakan yang berlaku di Indonesia 

Ulfah (2012) meneliti pengaruh beban pajak tangguhan terhadap 

manajemen laba dan memperoleh  hasil bahwa beban pajak tangguhan 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian Hamzah 

(2014) juga menemukan bukti bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh 

negatif dalam mendeteksi indikasi adanya praktik manajemen laba untuk 

menghindari melaporkan kerugian. Penelitian-penelitian diatas bertolak 

belakang dengan penelitian Wiryandari dan Yulianti (2008) yang 

membuktikan bahwa beban pajak tangguhan tidak dapat dijadikan tolak ukur 

dalam mendeteksi adanya praktik manajemen laba.  

Hubungan antara beban pajak tangguhan dan akrual sangat erat dalam 

mendeteksi  perilaku dari earnings management yaitu untuk 
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memaksimumkan bonus yang mereka  dapatkan  dengan merekayasa  angka  

akrual  dan  berusaha meminimalkan  pajak  yang  mesti mereka bayarkan, 

dengan cara meningkatkan  akrual untuk  menjadikan  angka  laba  lebih  

rendah.  

Komponen arus kas operasi juga berpengaruh dalam mendeteksi 

manajemen laba. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi 

merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya, perusahaan 

mampu menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, 

membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada 

sumber pendanaan dari luar.   

Sibarani (2015) dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa arus 

kas operasi berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Dalam penelitian 

Asma (2013) yang menyimpulkan adanya pengaruh positif antara aliran kas 

operasi dengan persistensi laba. Sedangkan penelitian Nastiti dan Gumanti 

(2011) menemukan bukti bahwa arus kas operasi berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba. Berbeda dengan penilitian dari Hamzah (2014) 

yang membuktikan tidak adanya pengaruh antara aliran kas dengan dalam 

mendeteksi manajemen laba.  

Selain beban pajak tangguhan dan arus kas operasi, faktor lain yang 

menjadi penyebab manajemen laba adalah ukuran perusahaan. Menurut 

Makaombohe, dkk (2014), ukuran perusahaan menggambarkan besar 

kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah 

penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva. Jadi ukuran 
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perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Makaombohe, dkk (2014) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, karena 

perusahaan yang berukuran besar akan dilihat kinerjanya oleh publik 

sehingga perusahaan lebih berhati-hati melaporkan kondisi keuangannya. 

Sedangkan menurut Putra, dkk (2014) dalam penelitiannya menemukan 

bukti empiris bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik 

manajemen laba, alasan yang mendasari adalah bahwa semakin besar suatu 

perusahaan maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan untuk 

melakukan praktik manajemen laba karena perusahaan harus mampu 

memenuhi ekspektasi investor atau pemegang saham. Berbeda dengan 

penelitian Gunawan, dkk (2015) yang menemukan bukti bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan belum tentu dapat memperkecil 

kemungkinan terjadinya manajemen laba, karena perusahaan yang besar 

lebih banyak memiliki aset yang tidak dikelola dengan baik sehingga 

kemungkinan kesalahan dalam mengungkapkan total aset dalam perusahaan 

tersebut.  

Penelitian ini akan meneliti analisis pengaruh beban pajak tangguhan, 

arus kas operasi dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Penelitian 

ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sibarani 

dkk, (2015) tentang  Analisis Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Arus Kas 

Operasi, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba. Adapun 
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perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya  adalah terletak pada 

variabel independennya, dalam penelitian ini peneliti menghapus variabel 

akrual dan menambahkan variabel ukuran perusahaan. Penelitian sebelumnya 

menggunakan objek penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. Sedangkan penelitian ini 

menggunakan objek penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015.  

Alasan penggunaan perusahaan manufaktur, karena perusahaan 

manufaktur merupakan perusahaan yang paling dominan dan memiliki 

struktur keragaman operasional sehingga dapat menggeneralisasikan 

karakteristik perusahaan di Bursa Efek Indonesia serta perusahaan 

manufaktur sensitif terhadap kejadian.   

Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah untuk memberikan 

petunjuk bagi manajemen tentang pentingnya manajemen mengelola 

perbedaan temporer sehingga laba akuntansi tetap dipersepsikan berkualitas 

dan direspon positif oleh investor. Selain penelitian ini penting dilakukan 

untuk mengetahui indikasi perusahaan melakukan manajemen laba dengan 

menggunakan indikator beban pajak tangguhan, arus kas operasi dan ukuran 

perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi untuk 

penelitian tentang praktik manajemen laba.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba? 

2. Apakah arus kas operasi berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen 

laba? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu : 

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh beban pajak tangguhan 

terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia.  

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh arus kas operasi terhadap 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

3. Untuk menguji  secara empiris ukuran perusahaan terhadap 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian  ini diharapkan dapat  memberikan  manfaat  

pada beberapa pihak, yaitu: 

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan 

teori-teori yang telah diperoleh selama kuliah, serta untuk dapat 

melatih cara mengumpulkan data, menganalisa dan mengambil 

kesimpulan.  

2. Bagi perusahaan, hasil ini diharapkan dapat memberikan petunjuk 

bagi manajemen perlunya kemampuan manajemen mengelola 

perbedaan temporer sedemikian rupa sehingga laba akuntansi tetap 

dipersepsikan berkualitas dan direspon positif oleh investor. 

3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk 

penelitian selanjutnya.   
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