
9 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

Penelitian tentang pengaruh beban pajak tangguhan, arus kas operasi 

dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memerlukan kajian teori 

sebagai berikut : 

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Konsep manajemen laba dapat dimulai dari pendekatan teori 

keagenan. Teori Keagenan (Agency Theory) menjelaskan adanya konflik 

hubungan antara pemilik (principal) dan manajemen (agent) yang timbul 

ketika setiap kali perusahaan menetapkan rencana dan berusaha untuk 

mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki. 

Wedari (2004) mendefinisikan menggambarkan hubungan keagenan (agency 

relationship) sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang 

ditetapkan antara principal  yang menggunakan agen untuk melakukan jasa 

yang menjadi kepentingan principal dalam hal ini terjadi pemisahan 

kepemilikan dan kontrol perusahaan.  

Timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori 

keagenan. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk 

mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai 

imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Pemilik 

Analisis Pengaruh Beban..., Rianjani Nitta Abdullah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  UMP, 2017



10 
 

akan mendelegasikan tanggung jawab kepada manajemen, dan manajemen 

setuju untuk bertindak atas perintah atau wewenang yang diberikan pemilik. 

Semakin besar perusahaan kecenderungan konflik yang terjadi antara 

principal dan agent juga semakin besar. 

Hal  tersebut memicu  masalah   agensi   (agency  problem)  karena 

manajemen memiliki kepentingan pribadi yang akan menguntungkannya 

bertentangan dengan kepentingan pemilik perusahaan. Masalah agensi 

tersebut muncul karena adanya asymmetric information. Persoalannya dalam 

hubungan keagenan, manajer memiliki asimetri informasi terhadap pihak 

eksternal perusahaan termasuk kreditur dan pemilik saham. Asimetri informasi 

dapat berupa informasi yang terdistribusi dengan tidak merata diantara agent 

dan principal, serta tidak mungkinnya principal untuk mengamati  secara 

langsung  usaha  yang  dilakukan  oleh   agent. Hal  ini menyebabkan agen 

cenderung melakukan perilaku yang tidak semestinya (disfunctional 

behaviour). Salah  satu disfunctional behaviour yang dilakukan agen adalah 

pemanipulasian data dalam laporan keuangan agar sesuai dengan harapan 

principal meskipun laporan tersebut tidak menggambarkan kondisi 

perusahaan yang sebenarnya. 

 

2. Manajemen Laba (Earning Management) 

Laba yang dihasilkan perusahaan merupakan salah satu ukuran 

kinerja yang paling sering digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. 

Statement Of Financial Accounting Concept (SFAC) nomor 2 menyatakan 
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bahwa informasi laba merupakan unsur utama laporan keuangan dan 

berperan penting bagi pihak-pihak yang menggunakannya karena memiliki 

nilai prediktif. Hal inilah yang membuat pihak manajemen berusaha untuk 

melakukan tindakan manajemen laba agar kinerja perusahaan tampak baik 

oleh pihak eksternal. 

Kieso (2011) mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut: 

“earning management is often defined as the planned timing of revenue, 

expenses, gains, and losses to smooth out bumps in earnings”. Dari 

definisi tersebut dijelaskan bahwa manajemen laba sering diartikan 

sebagai perencanaan waktu dari pendapatan, beban, keuntungan, dan 

kerugian untuk fluktuasi laba. Schipper (2003) mengartikan manajemen 

laba sebagai campur tangan manajemen dalam proses penyusunan 

pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh 

keuntungan pribadi.  

Manajemen laba yaitu suatu kemampuan untuk memanipulasi 

pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk 

dapat mencapai tingkat laba yang diinginkan (Belkaoui, 2007). Scoot 

(2009) mendefinisikan manajemen laba sebagai pilihan kebijakan 

akuntansi yang dilakukan manajer untuk tujuan spesifik, yang berarti 

bahwa manajer mempunyai perilaku opportunistic dalam mengelola 

perusahaan.  

Nuryaman (2008) menyatakan bahwa manajemen laba adalah 

suatu kondisi dimana manajemen melakukan intervensi dalam proses 
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penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat 

meratakan, menaikkan, dan menurunkan pelaporan laba. Pernyataan 

tersebut sejalan dengan pernyataan dari Sulistyanto (2008) bahwa 

manajemen laba adalah upaya perussahaan untuk mengintervensi atau 

mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan 

tujuan untuk mengelabui stakeholder  yang ingin mengetahui kinerja dan 

kondisi perusahaan.  

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa manajemen laba merupakan usaha manajer untuk melakukan 

manipulasi laporan keuangan dengan sengaja agar jumlah laba yang 

tercatat dalam laporan keuangan sesuai dengan kepentingan para manajer, 

baik kepentingan pribadi maupun kepentingan perusahaan.  

Menurut Sulistyanto (2008) manajemen laba 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 penyusunan laporan keuangan. Komponan 

akrual merupakan komponen yang tidak memerlukan bukti kas secara fisik 

sehingga mempermainkan besar kecilnya komponen akrual tidak harus 

disertai dengan kas yang diterima atau dikeluarkan perusahaan 

(Sulistyanto, 2008 ). 

Terdapat beberapa motivasi yang mendorong manajer melakukan 

manajemen laba seperti yang diungkapakan Scott (2009):  
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a. Bonus Purpose 

Manajer yang memiliki informasi atas laba  bersih 

perusahaan akan bertindak  secara  opportunistic  untuk  mengatur  

laba  bersih  tersebut  sehingga dapat memaksimalkan bonus 

mereka berdasarkan  compensation plans perusahaan. 

b. Political Motivations 

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 aturan yang lebih 

ketat. 

c. Taxation Motivation 

Motivasi  penghematan  pajak  menjadi  motivasi  

manajemen  laba  yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi 

digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan. 

d. Pergantian CEO 

CEO yang mendekati masa pensiun cenderung akan 

menaikkan laba untuk meningkatkan bonus mereka. Demikian juga 

dengan CEO yang kurang berhasil memperbaiki kinerja 

perusahaan, mereka akan memaksimalkan laba agar tidak 

diberhentikan. 
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e. Initial Public Offering (IPO) 

Perusahaan yang akan go public belum memiliki harga pasar 

sehingga perlu menetapkan nilai saham yang akan ditawarkan. Hal 

ini menyebabkan manajer perusahaan yang going public 

melakukan manajemen laba untuk memperoleh harga yang lebih 

tinggi atas sahamnya. 

f. Pentingnya Memberi Informasi Kepada Investor 

Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan 

kepada investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar 

investor dapat menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja 

yang baik. 

Tabel 2.1 

Kondisi dan Motivasi Earning Management 

No Kondisi Motivasi 

1 Laba rendah Menghindari penurunan harga saham 

2 Persiapan IPO (Initial Public Offering) Memperoleh harga saham optimal 

3 Laba diluar bogey dan caps Selalu memperoleh bonus 

4 Sasaran politis Mengurangi political cost 

5 Debt Covenant Menghindari penalty 

6 Laba diluar garis trend Menghindari respon negative pasar 

7 Volality laba Income smoothing 

8 Pergantian top mangement Take a bath 

9 Kerugian besar dimasa lalu Reversing og accruals 

 

Beberapa alasan dilakukannya manajemen laba menurut Hasni, 

dkk (2013) adalah sebagai berikut: 

a. Manajemen laba dapat meningkatkan kepercayaan pemegang 

saham kepada manajer manajemen laba berhubungan erat dengan 

tingkat perolehan laba/prestasi usaha suatu organisasi kurang 

tingkat laba dikaitkan dengan prestasi manajer dan besar kecilnya 
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bonus yang akan diterima oleh manajer. 

b. Manajemen laba dapat memperbaiki hubungan dengan pihak 

kreditor perusahaan yang terancam default. 

c. Manajemen laba dapat menarik investor untuk menanamkan 

modalnya terutama pada perusahaan go public.  

Dalam melakukan aktivitas manajemen laba ada beberapa 

pendekatan menurut Scott (2009) adalah : 

a. Taking a Bath 

Taking a bath yaitu menggeser biaya akrual discretionary periode 

kini ke periode mendatang. Taking a bath terjadi pada saat 

reorganisasi seperti pengangkatan CEO baru. Teknik ini mengakui 

adanya biaya-biaya pada periode yang akan datang dan  kerugian  

periode  berjalan  sehingga mengharuskan manajemen 

membebankan perkiraan-perkiraan biaya mendatang akibatnya laba 

periode berikutnya akan lebih tinggi. 

b. Income Minimazation 

Manajemen mencoba memindahkan beban ke masa kini agar 

memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan laba di 

masaa mendatang. Dilakukan pada saat perusahaan pada saat 

perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang  tinggi sehingga  

jika  laba  periode mendatang diperkirakan turun drastis dapat 

diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya. 
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c. Income Maximization 

Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas income 

maximization bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi 

untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh 

perusahaan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak hutang 

jangka panjang. 

d. Income Smoothing 

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan 

sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena 

pada umumnya investor menyukai laba yang relatif stabil. 

Adapun teknik manajemen laba yang dapat dilakukan sebagai 

berikut: 

a. Perubahan metode akuntansi 

Mengubah metode akuntansi yang berbeda dengan metode 

sebelumnya sehingga dapat menaikkan atau menurunkan angka 

laba. Misalnya: mengubah metode depresiasi aktiva tetap dan 

metode jumlah angka tahun ke metode depresiasi garis lurus, dan 

merubah mtode penilaian persediaan dan metode LIFO ke metode 

FIFO atau sebaliknya. 

b. Memainkan kebijakan perkiraan akuntansi 

Manajemen mempengaruhi laporan keuangan dengan cara 

memainkan kebijakan perkiraan akuntansi. Misalnya: kebijakan 

mengenai perkiraan jumlah piutang tak tertagih dan kebijakan 
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mengenai perkiraan umur aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud.  

c. Menggeser periode biaya atau pendapatan 

Menggeser periode biaya atau pendapatan sering juga disebut 

sebagai manipulasi keputusan operasional. Misalnya: mempercepat 

atau menunda pengeluaran promosi sampai periode akuntansi 

berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke 

pelanggan. 

 

3. Metode Perhitungan Manajemen Laba 

a. Konsep Akrual 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2010), tujuan pelaporan 

keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan 

yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomis. Untuk mencapai tujuan ini, sistem pelaporan yang 

disukai dan dianggap penting serta lebih unggul daripada lainnya adalah 

sistem akrual (accrual system).   

Menurut PSAK 46 (2009), laporan keuangan disusun berdasarkan 

akrual. Oleh sebab itu akuntansi berbasis akrual didefinisikan sebagai 

suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya 

diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat 

terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara 

kas yang diterima atau dibayarkan. Akrual tidak tergantung kapan 
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penghasilan diterima dan kapan biaya dilunasi. Dengan pendekatan ini, 

mengakui pendapatan ketika dihasilkan dan mengakui beban pada 

periode terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau 

pembayaran kas.  

Menurut Belkaoui (2007), akrual yang menjadi dasar pengukuran 

transaksi akuntansi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: 

1. Discretionary Accrual 

Discretionary Accrual adalah akrual bebas dapat berupa suatu cara 

untuk mengurangi atau meningkatkan pelaporan laba yang sulit di 

deteksi karena sifatnya yang kontekstual dan subjektf. 

Discretionary Accrual biasanya digunakan sebagai pengukur 

manajemen laba dan besarannya merupakan hasil modifikasi 

angka-angka laporan keuangan untuk memenuhi tujuan manajemen 

sehingga keberadaannya menandakan rendahnya kualitas laba 

perusahaan. Efek dari kualitas laba yang rendah adalah tidak 

adanya predictive value dari laba, yang berarti informasi mengenai 

laba perusahaan ini tidak menggambarkan keadaan sesungguhnya 

dari perusahaan, sehingga informasi laba menjadi bias bagi 

penggunanya.  

2. Non discretionary accrual 

Non discretionary accrual adalah dasar akrual yang tidak bebas 

dan untuk memberikan indikasi pengukuran yang memenuhi 

konsep matching cosh with revenue dalam laporan keuangan 
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karena transaksi dan peristiwa keuangan diakui pada saat kejadian 

(dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). 

Transaksi tersebut dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan 

dalam laporan keuangan periode yang bersangkutan (IAI,2010).  

 

4. Beban Pajak Tangguhan 

Pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan  yang 

terutang (payable)  pada masa mendatang sebagai akibat adanya perbedaan 

temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kompensasi kerugian yang 

dapat dikompensasikan. Menurut PSAK NO. 46, pajak tangguhan adalah 

jumlah pajak penghasilan untuk periode mendatang sebagai akibat dari 

perbedaan temporer (waktu) yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi 

kerugian. Perbedaan perlakuan terhadap pendapatan dan biaya (baik pada 

saat pengakuan maupun nilainya) sudah pasti akan menimbulkan 

perbedaan  nilai antara laba sebelum pajak dengan laba kena pajak dalam 

laporan laba/rugi, yang pada akhirnya mengakibatkan perbedaan pada 

pengakuan utang pajak penghasilan di laporan keuangan. 

Suandy (2008) menyatakan bahwa jika pada masa mendatang akan 

terjadi pembayaran yang lebih besar, maka berdasarkan SAK harus diakui 

sebagai suatu kewajiban. Misalnya, jika beban penyusutan aset tetap yang 

diakui secara fiskal lebih besar daripada diakui secara komersial sebagai 

akibata danya perbedaan metode penyusutan aktiva (aset) tetap, maka 

selisih tersebut akan mengakibatkan pengakuan beban pajak yang lebih 
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besar secara komersial pada masa yang akan datang. Dengan demikian 

selisih tersebut menghasilkan kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban 

pajak tangguhan ini terjadi apabila rekonsiliasi fiskal berupa koreksi 

negatif, dimana pendapatan menurut akuntansi komersial lebih besar 

daripada akuntansi fiskal dan pengeluaran menurut akuntansi komersial 

lebih kecil daripada akuntansi fiskal (Agoes dan Trisnawati, 2007) 

Hamzah (2014) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan adalah 

beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi 

dengan laba fiskal. Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dengan 

laporan keuangan fiskal disebabkan dalam penyusunan laporan keuangan, 

standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam 

menentukan prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan yang 

diperbolehkan menurut peraturan pajak.  

Menurut Sumomba dan Hutomo (2012), beban pajak tangguhan 

diartikan sebagai beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba 

akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan 

laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). 

Kewajiban pajak tangguhan dapat terjadi apabila perbedaan waktu 

menyebabkan koreksi negatif yang berakibat beban pajak menurut 

akuntansi komersial lebih besar dibandingkan beban pajak menurut 

undang-undang pajak.  

Penyebab perbedaan antara beban pajak penghasilan dengan PPh 

terutang menurut Purba (2009) dapat dikategorikan dalam dua kelompok: 
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a. Perbedaan Permanen atau Tetap 

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang 

tidak objek pajak sedangkan secara komersial penghasilan tersebut 

diakui sebagai penghasilan. Perbedaan ini mengakibatkan laba 

fiskal berbeda dengan laba komersial secara permanen 

b. Perbedaan Temporer atau Waktu 

Perbedaan ini berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang 

Perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh 

dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode 

akuntansi berikutnya dari periode sekarang, misalnya : 

1) Metode penyusutan, yang diakui fiskal adalah saldo 

menurun dan garis lurus. 

2) Metode penilaian persediaan, yang diakui fiskal adalah 

FIFO dan rata-rata. 

3) Penyisihan piutang tak tertagih, yang diakui fiskal kecuali 

untuk perusahaan Pertambangan, leasing,  perbankan dan 

Asuransi. 

4) Laba Rugi selisih kurs, yang diakui fiskal adalah kurs dari 

menteri perekonomian sedangkan yang diakui oleh 

akuntansi adalah kurs dari Bank Indonesia. 
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5. Arus Kas Operasi 

Laporan arus kas merupakan penyajian informasi tentang jumlah 

arus kas masuk dan arus kas keluar atau sumber pemakaian kas dalam 

suatu perusahaan. Laporan arus kas menyajikan dasar analisis dinamis 

yang berpusat pada periode perubahan kondisi keuanagan akibat 

keputusan yang diambil selama periode tertentu. 

Dalam PSAK Nomor 2 tahun 2009 aliran kas adalah aliran kas 

masuk dan aliran kas keluar atau setara kas adalah investasi yang sifatnya 

sangat liquid, berjangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan kas 

dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan pada nilai yang 

signifikan, informasi aliran kas sering digunakan sebagai indikator dari 

jumlah waktu dan kepastian aliran kas masa datang. 

Laporan arus kas merupakan salah satu dari empat elemen laporan 

keuangan, dimana elemen lainnya adalah laporan posisi keuangan, laporan 

laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas (Kieso, 2011). Laporan arus kas 

melaporkan pengaruh operasi suatu perusahaan atas kas selama satu 

periode, transaksi investasinya, transaksi pembelanjaan, dan transaksi 

kenaikan atau penurunan bersih dalam kas selama satu periode. Menurut 

Harnanto (2002), manfaat laporan arus kas sebagai berikut :  

a. Memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran 

kas perusahaan dalam satu periode akuntansi 

b. Membantu para pemodal dan kreditur untuk menilai kemampuan 

perusahaan 
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c. Membantu para pemakai laporan untuk mengetahui alasan-alasan 

tentang perbedaan laba bersih atau laba akuntansi dengan laba 

tunainya. 

d. Membantu para pemakai laporan keuangan untuk menentukan 

efek dari transaksi-transaksi cash dan non cash investing  serta 

pendanaannya terhadap posisi keuangan perusahaan. 

Menurut Asma (2013), ada beberapa kategori arus kas yaitu : 

a. Arus kas dari aktivitas operasi  

Arus kas dari aktivitas operasi (Operating cash flow) 

merupakan aliran kas yang diperoleh dari kegiatan usaha 

perusahaan. Kegiatan utama perusahaan adalah menghasilkan 

barang atau jasa dan menjualnya. Kegiatan ini mencakupi 

kegiatan penerimaan kas dan pengeluaran kas.  

b. Arus kas dari aktivitas investasi 

Arus kas dari aktivitas investasi adalah perolehan pelepasan 

aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk 

setara kas, misalnya perolehan atau penjualan aktiva tetap dan 

investasi. 

c. Arus kas dari aktivitas pendanaan 

Arus kas dari aktivitas pendanaan yaitu aktivitas yang 

mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal 

dan pinjaman perusahaan. 
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Dalam penelitian ini akan memfokuskan pada kategori arus kas 

dari aktivitas operasi. Arus kas operasi dapat dijadikan indikator, apakah 

operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk 

melunasi pinjaman, pemeliharaan operasional perusahaan, membayar 

dividen dan investasi baru tanpa mengandalkan pendanaan dari luar.  

 

6. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat dijadikan tolak ukur oleh investor dalam 

penilaian terhadap kinerja suatu perusahaan, karena semakin besar 

perusahaan akan dianggap mampu untuk meningkatkan kualitas labanya. 

Ukuran perusahaan adalah besarnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan 

dalam satu tahun buku, dimana penjualan lebih besar daripada variabel 

dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. 

Sebaliknya jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya 

tetap maka perusahaan akan menderita kerugian (Brigham dan Houston, 

2001).  

Sedangkan menurut Kusumawardhani (2014), ukuran perusahaan 

adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan 

memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks sehingga 

memungkinkan dilakukan manajemen laba. Ukuran perusahaan adalah 

skala dimana dapat diklasifikasikam besar kecil perusahaan menurut 

berbagai cara, antara lain total aktiva, penjualan dan nilai pasar saham.  
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Makaombohe, dkk (2014), menyatakan bahwa ukuran perushaan 

merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki oleh perusahaan. 

Perusahaan besar memiliki akses yang lebih besar untuk mendapatkan 

skala kecil lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian, karena 

perusahaan kecil lebih cepat bereaksi terhadap perusahaan yang 

mendadak. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu 

perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, total penjualan, rata-rata 

total aktiva dan rata-rata penjualan.  

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap manajemen laba perusahaan. Perusahaan besar cenderung 

bertindak hati-hati dalam melakukan pengelolaan perusahaan dan 

cenderung melakukan pengelolaan secara efisien. Perusahaan besar 

cenderung lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga perusahaan akan 

lebih berhati-hati dalam melaporkan laporan keuangannya dengan kondisi 

yang lebih akurat.  

Menurut Restuwulan (2013), ukuran perusahan yang bisa dipakai 

untuk menentukan tingkat perusahaan adalah : 

a. Tenaga kerja, merupakan jumlah pegawai tetap dan kontraktor 

yang terdaftar atau bekerja diperusahaan pada suatu saat tertentu. 

b. Tingkat penjualan, merupakan volume penjualan suatu perusahaan 

pada suatu periode tertentu misalnya satu tahun. 
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c. Total utang ditambah dengan nilai pasar saham biasa, merupakan 

jumlah utang dan nilai pasar saham biasa perusahaan pada saat atau 

suatu tanggal tertentu. 

d. Total asset, merupakan keseluruhan aktiva yang dimiliki 

perusahaan pada saat tertentu.  

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai manajemen laba terkait dengan beban pajak 

tangguhan, kas opeasi, dan ukuran perusahaan telah banyak dilakukan 

dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut 

banyak memberikan kontribusi tambahan bagi akuntan pihak perpajakan 

untuk mendeteksi dan mengatasi terjadinya praktik manajemen laba.  

Penelitian Hamzah (2014), meneliti kemampuan beban pajak 

tangguhan, akrual dan arus kas operasi dalam mendeteksi manajemen laba 

pada perusahaan real estate dan  property yang terdaftar di BEI periode 

2006 – 2008. Dengan alat analisis berupa regresi logistik. Hasil penelitian 

menunjukkan beban pajak tangguhan berpengaruh sedangkan akrual dan 

arus kas operasi tidak berpengaruh secara signifikan dalam mendeteksi 

earnings management pada saat menghindari pelaporan penurunan laba. 

Berbeda dengan penelitian dari Sibarani dkk. (2015) yang 

menyimpulkan bahwa secara simultan beban pajak tangguhan, 

discretionary accrual, dan arus kas operasi berpengaruh positif signifikan 
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terhadap manajemen laba,  namun secara parsial beban pajak tangguhan 

berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap manajemen laba. 

Sedangkan Dewi dan Putri (2015) dalam penilitiannya yang berjudul 

Pengaruh Boox tax differences, Arus Kas Operasi, Arus Kas Akrual, dan 

Ukuran Perusahaan terhadap Persistensi Laba. Sampel yang digunakan 

adalah perusahaan Perhotelan dan Pariwisata yang terdaftar di BEI periode 

2009–2011. Dengan alat analisis berupa regresi berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan Perbedaan permanen, perbedaan temporer, arus kas operasi 

dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada persistensi laba 

sementara arus kas akrual tidak berpengaruh terhadap persistensi laba.  

Rangkuman penelitian terdahulu yang menjadi acuan pada penelitian 

kali ini tersaji dalam tabel  2.2 

 

Tabel 2.2 

PenelitianTerdahulu 

N

o 

Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

 

Alat 

Analisis 

Hasil 

1.  Ardi Hamzah 

(2014) 

Variabel 

Dependen: 

Manajemen 

Laba 

 

Variabel 

Independen: 

Beban Pajak 

Tangguhan, 

Akrual, dan 

Arus Kas 

Operasi  

Regresi 

logistik 

1. Beban pajak 

tangguhan 

berpengaruh negatif 

dalam mendeteksi 

earnings management 

pada saat menghindari 

pelaporan penurunan 

laba. 

2. Akrual dan arus kas 

operasi tidak 

berpengaruh dalam 

mendeteksi earnings 

management pada saat 

menghindari pelaporan 

penurunan laba. 
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3. Beban pajak 

tangguhan, akrual dan 

arus kas operasi tidak 

berpengaruh atau tidak 

signifikan dalam 

mendeteksi earnings 

management pada saat 

menghindari pelaporan 

penurunan laba. 

2.  Thomas Junior 

Sibarani, Nur 

Hidayat, dan 

Surtikanti (2015) 

Variabel 

Dependen: 

Manajemen 

Laba 

 

Variabel 

Independen: 

Beban Pajak 

Tangguhan, 

Discretiona

ry accruals 

dan Arus 

Kas Operasi  

Regresi 

logistik 

1. Beban pajak 

tangguhan 

berpengaruh positif 

terhadap manajemen 

laba.  

2. Arus kas  operasi 

berpengaruh positif 

terhadap manajemen 

laba.  

 

3. Ni Putu Dewi dan 

Asri Dwija Putri 

(2015) 

Variabel 

Dependen: 

Persistensi 

Laba  

 

Variabel 

Independen:  

Boox tax 

differences, 

Arus Kas 

Operasi, 

Arus Kas 

Akrual, dan 

Ukuran 

Perusahaan. 

Regresi 

linear 

berganda 

Perbedaan permanen, 

perbedaan temporer, arus 

kas operasi dan ukuran 

perusahaan berpengaruh 

positif pada persistensi laba 

sementara arus kas akrual 

tidak berpengaruh terhadap 

persistensi laba.  

 

 

 

4. Nenci Erista dan 

Hardiyanto 

wibowo (2013) 

Variabel 

Dependen: 

Manajemen 

Laba 

 

Variabel 

Regresi 

logistik 

Beban pajak tangguhan 

berpengaruh positif dalam 

memprediksi manajemen 

laba.   
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Independen:  

Aktiva 

Pajak 

Tangguhan, 

Beban Pajak 

Tangguhan 

dan Akrual. 

5. Yuliati Yosephani 

Makaombohe, 

Sifrid S. 

Pangemanan, 

Victorina. Z 

Tirayoh(2014). 

Variabel 

Dependen: 

Manajemen 

Laba 

 

Variabel 

Independen: 

Ukuran 

Perusahaan  

Regresi 

linear 

berganda 

Ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan 

negatif terhadap manajemen 

laba, artinya semakin besar 

ukuran perusahaan maka 

perilaku manajemen laba 

akan semakin menurun.  

6.  Putu Adi Putra, 

dkk (2014) 

Variabel 

Dependen: 

Manajemen 

Laba 

 

Variabel 

Independen:  

Pengaruh 

Asimetri 

Informasi 

dan Ukuran 

Perusahaan. 

Regresi 

linear 

berganda 

1. Asimetri informasi 

menunjukkan pengaruh 

secara signifikan 

terhdap manajemen 

laba.  

2. Ukuran perusahaan 

menunjukkan pengaruh 

positif signifikan 

terhadap manajemen 

laba. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dipaparkan, 

dapat dijelaskan bahwa manajemen laba merupakan suatu tindakan yang 

dilakukan oleh manajemen dengan cara memanipulasi data atau informasi 

akuntansi agar jumlah laba yang tercantum dalam laporan keuangan sesuai 

dengan kehendak manajer, baik untuk kepentingan pribadi maupun 
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kepetingan perusahaan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan 

sering direkayasa oleh pihak manajemen untuk mengoptimalkan 

keuntungan perusahaan dan juga untuk kepentingan dirinya sendiri atau 

dikenal dengan manajemen laba. Terdapat beberapa metode yang 

digunakan untuk menguji manajemen laba dan biasanya manajemen laba 

sering sekali dikaitkan dengan beban pajak tangguhan, arus kas operasi 

dan ukuran perusahaan.  

Sibarani, dkk (2015) berpendapat bahwa beban pajak tangguhan 

dianggap sebagai penyebab terjadinya praktik manajemen laba. Beban 

pajak tangguhan merupakan akun dalam neraca yang menampung 

perbedaan temporer sebagai akibat perbedaan antara dasar akuntansi 

keuangan dan perpajakan. Semakin tinggi beban pajak tangguhan yang 

diakui oleh perusahaan maka semakin besar pula peluang manajer 

melakukan manajemen laba.  

Arus kas operasi juga dapat menunjukan pengaruh terhadap praktik 

manajemen laba. Arus kas dari aktivitas operasi mencerminkan 

kemampuan riil perusahaan dalam menghasilkan dana (arus dana). 

Artinya, jika arus kas dari aktivitas operasi perusahaan tinggi, motivasi 

untuk melakukan manajemen laba akan menurun karena perusahaan secara 

riil mampu menghasilkan dana yang cukup sehingga tidak perlu 

melakukan manajemen laba. Hal yang sebaliknya terjadi pada saat arus 

kas dari aktivitas operasi rendah, dimana manajemen akan termotivasi 
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untuk menunjukkan perbaikan kinerja dengan melakukan manajemen laba 

(Nastiti dan Gumanti 2011). 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan 

yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total 

penjualan dan rata-rata total aktiva. Semakin besar ukuran perusahaan 

maka perilaku manajemen laba akan meningkat. Sebaliknya jika ukuran 

perusahaan kecil maka perilaku manajemen laba akan menurun. 

Kerangka pemikian dalam penelitian ini menunujukan variabel 

independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah beban pajak tangguhan, arus kas operasi dan ukuran 

perusahaan. Sedangkan variabel dependennya adalah manajemen laba. 

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar 2.1 berikut ini : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

     H1 (+) 

 

 

     H2 (-) 

 

 

      H3 (+) 

      

 

 

 

D. Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan penelitian Yulianti (2005) membuktikan bahwa beban 

pajak tangguhan memiliki hubungan positif signifikan dengan 

probabilitas perusahaan untuk melakukan manajemen laba guna 

menghindari kerugian. Semakin besar persentasi beban pajak 

tangguhan terhadap total beban pajak perusahaan menunjukkan standar 

akuntansi yang semakin liberal.  

Beban Pajak Tangguhan 

(X1) 

Manajemen 

Laba (Y) 

Arus Kas Operasi (X2) 

 

 Ukuran Perusahaan (X3) 
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Manajemen laba merupakan peluang bagi manajemen untuk 

merekayasa besarnya beban pajak tangguhan guna menaikan atau 

menurunkan laba. Beban pajak tangguhan akan menurunkan tingkat 

laba yang diperoleh, dengan demikian memiliki peluang yang lebih 

besar untuk mendapatkan laba yang lebih besar dimasa yang akan 

datang dan mengurangi besarnya pajak yang di bayarkan. Sehingga 

beban pajak tangguhan mampu dijadikan indikator manajemen laba. 

Peranan yang signifikan antara beban pajak tangguhan dengan 

manajemen laba dengan menaikkan atau menurunkan jumlah beban 

pajak tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi. 

Perbedaan temporer menghasilkan efek berupa beban pajak 

tangguhan tidak terlalu besar, sehingga hal tersebut dapat 

mempengaruhi kemampuan beban pajak tangguhan dalam mendeteksi 

earnings mangement untuk menghindari pelaporan penurunan laba 

(Hamzah, 2014).  

Semakin besar perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi 

menunjukkan semakin besarnya diskresi manajemen. Besarnya 

diskresi manajemen tersebut akan terefleksikan dalam beban pajak 

tangguhan dan mampu digunakan untuk mendeteksi adanya praktik 

manajemen laba pada perusahaan (Scott, 2009). 

Penjelasan lain yang dapat mendukung pernyataan bahwa beban 

pajak tangguhan dapat digunakan untuk mendeteksi earnings 

management  adalah dengan cara melihat hasil koreksi fiskal berupa 
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koreksi negatif. Koreksi negatif adalah kondisi dimana pendapatan 

menurut akuntansi fiskal lebih kecil daripada akuntansi komersial dan 

pengeluaran menurut akuntansi fiskal lebih besar daripada akuntansi 

komersial. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kenaikan 

kewajiban pajak tangguhan pada pos neraca periode berjalan dan 

periode berikutnya diakui oleh perusahaan sebagai beban pajak 

tangguhan pada laporan laba rugi.  

Kencenderungan melaporkan laba positif diduga kuat sering 

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan berukuran sedang dan besar, 

hal ini dilakukan dengan berbagai alasan diantaranya adalah menjaga 

persaingan bisnis, meraih dana dari investor dan lebih banyak 

menghadapi tekanan agar kinerja mereka sesuai dengan yang 

diharapkan oleh pasar dan para analis. (Ulfah, 2012). 

Semakin tinggi beban pajak tangguhan, maka manajemen laba 

yang diproksikan dengan discretionary accruals semakin menurun 

yang artinya kecenderungan manajer melakukan manajemen laba 

semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah beban pajak tangguhan, 

maka manajemen laba yang diproksikan dengan discretionary accruals 

semakin meningkat yang artinya kecenderungan manajer melakukan 

manajemen laba semakin rendah. 

Dari pernyataan diatas, dapat diperkuat dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wibowo dan Nenci (2013) yang menemukan bukti 

bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif dalam mendeteksi 
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indikasi adanya praktik manajemen laba. Sama halnya dengan 

penelitian Ulfah (2012) dan Dhaneswati & Retnaningtyas (2014) yang 

menemukan bukti bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif 

terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

pertama dalam penelitian sebagai berikut : 

H1 : Beban pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan 

  terhadap manajemen laba. 

 

2. Pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Manajemen Laba 

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan 

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomis (IAI, 2010). Agar laporan mencapai 

tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual.  

Arus kas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama 

pendapatan perusahaan. Berdasarkan PSAK No. 02 tahun 2007 jumlah 

arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang 

menentukan apakah operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas 

yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi 

perusahaan, membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa 

mengandalkan sumber pendanaan dari luar.  
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Semakin tinggi arus kas operasi, maka manajemen laba yang 

diproksikan dengan discretionary accruals semakin meningkat yang 

artinya kecenderungan manajer melakukan manajemen laba semakin 

rendah. Sebaliknya, semakin rendah arus kas operasi, maka 

manajemen laba yang diproksikan dengan discretionary accruals 

semakin menurun yang artinya kecenderungan manajer melakukan 

manajemen laba semakin tinggi.  

Dari pernyataan diatas, dapat diperkuat dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Nastiti dan Gumanti (2011) serta Nugrahanti dan 

Christiani (2014) yang  menemukan bukti bahwa arus kas operasi 

berpengaruh negatif  terhadap manajemen laba.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis kedua 

dalam penelitian sebagai berikut : 

H2 : Arus kas operasi berpengaruh negatif signifikan terhadap 

  manajemen laba.  

 

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat 

diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara 

lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain (Putra, dkk, 

2014). Ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang dapat 

menunjukkan kondisi perusahaan. Pada umumnya penelitian di 
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Indonesia ukuran perusahaan diproksikan dengan total aktiva atau total 

penjualan.  

Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki dorongan yang 

lebih besar pula untuk melakukan manajemen laba dibandingkan 

dengan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil karena perusahaan-

perusahaan yang lebih besar menjadi subyek pemeriksaan pengawasan 

yang lebih ketat dari pemerintah dan masyarakat. Ukuran perusahaan 

diduga mampu mempengaruhi besaran pengelolaan laba perusahaan, 

dimana jika pengelolaan laba tersebut oportunis maka semakin besar 

perusahaan semakin kecil pengelolaan laba (berhubungan negatif) tapi 

jika pengelolaan laba efisien maka semakin besar ukuran semakin 

tinggi pengelolaan labanya (berhubungan positif).  

Hal ini berarti, semakin tinggi ukuran perusahaan, maka 

manajemen laba yang diproksikan dengan discretionary accruals 

semakin menurun yang artinya kecenderungan manajer melakukan 

manajemen laba semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah ukuran 

perusahaan, maka manajemen laba yang diproksikan dengan 

discretionary accruals semakin meningkat yang artinya 

kecenderungan manajer melakukan manajemen laba semakin rendah.  

Dari pernyataan diatas dapat diperkuat dengan penelitian dari 

Putra, dkk (2014) menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sama halnya dengan 

penelitian yang dilakukan oleh, Azlina (2010) yang juga menemukan 
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bukti bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap 

manajemen laba.Halim, dkk (2005) juga menemukan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis ketiga 

dalam penelitian sebagai berikut :  

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan 

  terhadap manajemen laba. 
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