
 

 

 1 

BAB I 

PENDAHULUAAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelaporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang 

mengkomunikasikan keadaan keuangan dari hasil operasi perusahaan dalam 

periode tertentu kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan 

yang dipublikasikan keuangan go public pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 

meliputi laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Salah satu komponen 

pelaporan keuangan adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan 

laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Tujuan suatu laporan 

keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 

kinerja serta perubahaan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Laporan keuangan memberikan informasi mengenai laba (earnings) dan 

komponen yang mempunyai peranan penting bagi pihak internal dan eksternal 

suatu perusahaan. Pihak internal dan eskternal perusahaan sering menggunakan 

laba sebagai dasar pengambilan keputusaan seperti pemberian kompensasi dan 

pembagian bonus kepada manajer, pengukur prestasi atau kinerja manajemen, dan 

dasar penentuan besarnya pengenaan pajak (Diyanto, Volta dkk) 

Laba memegang peranan yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. 

Dengan laba perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan 

melakukan berbagai pengembangan demi kemajuan usahanya. Selain itu, laba 

juga sering digunakan sebagai landasan pembuatan keputusan bagi pihak-pihak 

Pengaruh Boox Tax..., Eka Yunianti, FEB UMP 2016



 

 
 

2 

yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholder). Laba yang tinggi menjadi 

harapan bagi : (1) manajer dalam hal penentuan bonus yang akan diterima, (2) 

pemilik dalam hal perhitungan dividen, (3) karyawan dalam hal kompensasi yang 

diterimanya, (4) kreditur dalam memprediksi kemungkinan penerimaan bunga 

beserta pokok pinjaman yang diberikan, (5) pemerintah dalam hal penerimaan 

pajak (pajak penghasilan), dan lain-lain. Laba yang tinggi memang menjadi 

harapan bagi perusahaan yang menerbitkan laporan keuagan tersebut. 

Penyajian laba melalui laporan keuangan merupakan fokus kinerja 

perusahaan yang penting. Kinerja perusahaaan merupakan hasil dari serangkaian 

proses dengan mengorbankan berbagai sumber daya. Adapun salah satu parameter 

penilaian kinerja perusahaan tersebut adalah pertumbuhaan laba. Pertumbuhaan 

laba merupakan presentase kenaikan laba yang diperoleh perusahaan. Oleh sebab 

itu, pertumbuhaan laba yang diperoleh perusahaan merupakan tujuan perusahaan, 

jadi informasi yang berhubungan dengan laba akan digunakan para stakeholder 

dalam setiap pengambilaan keputusaan agar keputusaan yang dihasilkan tersebut 

efektif dan efisien dalam melakukan aktivitas-aktivitas perusahaan yang 

berdampak pada kepentingan stakeholder (Saputro,2011). 

Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan 

untuk kepentigan bersama. Semakin besar jumlah pajak yang dibayarkan oleh 

wajib pajak (badan maupun orang pribadi) maka pendapatan Negara semakin 

besar. Sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan biaya dan juga pengeluaran 

yang bentuk pengembaliannya tidak diterima secara langsung, baik berupa 

barang, jasa atau dana sehingga pengeluaran pajak harus diperhitungkan dalam 
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setiap keputusan yang melibatkannnya. Perhitungan pajak dilakukan berdasarkan 

pada laporan keuangan atau pembukuan yang dibuat oleh emiten atau wajib pajak. 

Laporan keuangan komersial perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia disusun menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku umum 

di Indonesia, dan penyusun laporan keuangan fiskal berdasarkan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kedua laporan 

keuangan tersebut sebenarnya sama secara fundamental, namun dalam hal 

penilaian kinerja, laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar adalah laporan 

keuangan komersial. Laporan keuangan fiskal hanya digunakan bilamana 

perusahaan akan melaporkan kewajiban perpajakannya. 

Peraturan pajak di Indonesia mengharuskan laba fiskal dihitung berdasarkan 

metode akuntansi yang menjadi dasar perhitungan laba akuntasi yaitu metode 

akrual, sehingga perusahaan tidak perlu membuat pembukuan ganda untuk dua 

tujuan pelaporan tersebut karena setiap akhir tahun perusahaan diharuskan 

melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menentukan besarnya laba fiskal dengan cara 

melakukan penyesuian terhadap laba akuntansi. Dasar yang berbeda dalam 

penyusunan laporan keuangan tersebut dapat menimbulkan terjadinya perbedaan 

perhitungan laba (rugi) perusahaan. Perbedaan itulah yang mengakibatkan 

terjadinya perbedaan atara laba akutansi dan laba fiskal (book-tax differences ) 

dalam analisis perpajakan. 

Salah satu isu yang menarik saat ini di Indonesia adalah book tax differences 

yaitu perbedaan antara pendapatan kena pajak menurut peraturan perpajakan dan 

pendapatan sebelum kena pajak menurut standar akuntansi keuangan. Peraturan 

perpajakan dan akuntansi mempunyai tujuan dan dasar penyusunan yang berbeda, 
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sehingga muncul hampir disemua Negara mengalami perbedaan tersebut. Book 

tax differences terbentuk karena disebabkan oleh perbedaan temporer dan 

perbedaan permanen. Perbedaan temporer terjadi karena terdapatnya perbedaan 

waktu pengakuan penghasilan dan beban antara laporan keuangan fiskal dengan 

laporan keuangan komersial, dan perbedaan permanen yang terjadi karena 

terdapatnya pengaturan yang berbeda antara standar akuntansi keuangan dengan 

peraturan perundang-undangan perpajakan (Martani dan Persada, 2010). 

Book tax differences timbul dari perbedaan yang sifatnya sementara 

(tempororary differences) dan sifatnya tetap (permanen differences). Perbedaan 

yang bersifat sementara (temporary differences) timbul akibat dari perbedaan 

metode akuntansi serta saat pengakuan pendapatan dan biaya. Perbedaan temporer 

diproyeksikan akan mempengaruhi laba pada periode yang akan datang karena 

perbedaan temporer ini akan menimbulkan aset pajak tangguhan dan kewajiban 

pajak tangguhan. 

Adanya bukti mengenai kegunaan book tax differences dalam kaitannya 

dengan informasi laba menjadikan informasi book tax differences menjadi penting 

untuk dipahami. Informasi mengenai laba merupakan salah satu sumber penting 

yang digunakan oleh para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan 

keputusaan. Laba merupakan indikator kinerja keuangan suatu perusahaan. 

Diasumsi bahwa semakin tinggi laba yang dihasilkan maka semakin baik pula 

kinerja suatu perusahaan. Para pengguna laporan keuangan yang masing-masing 

memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam mengunakan informasi laba 

mengandalkan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan sebagai sumber 

dalam pengambilan keputusannya (Diyanto dkk,2014) 
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Pada penelitian Daniati (2013) menguji Book tax differences terhadap 

pertumbuhaan laba. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa perbedaan permanen 

dan perbedaan temporer berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. 

Penelitian Brolin dan Rohman (2014) menguji Book tax differences terhadap 

pertumbuhan laba. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa perbedaan permanen 

dan perbedaan temporer tidak berpengaruh positif tehadap pertumbuhan laba. 

Penelitian Volta Diyanto dkk (2014) menguji Book Tax Differences, Aliran 

Kas, Tingkat Hutang Terhdap perubahan laba, menyimpulkan bahwa Perbedaan 

Permanen tidak berpengaruh postif , Perbedaan Temporer berpengaruh positif, 

Aliran kas berpengaruh positif, Tingkat hutang berpengaruh negatif terhadap 

Perubahan Laba. 

Nur Aini Rostanti dan Zulaika 2013 menguji Book Tax Differences terhadap 

Perubahan Laba. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa perbedaan permanen dan 

perbedaan temporer tidak berpengaruh positif tehadap pertumbuhan laba.. 

Penelitian ini mereplika pada penelitian Daniati (2013) karena masih 

terdapat penelitian-penelitaian yang berbeda hasilnya. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan periode 

penelitiannya. Penelitian ini mengunakan objek penelitian perusahaan manufaktur 

dan periode 2012-2014 sedangkan penelitian terdahulu menggunakan objek 

penelitian perusahaan Indeks LQ-45 dan tahun periode 2009-2011. Alasan 

menggunakan perusahaan manufakur karena di tengah melemahnya beberapa 

industri dalam negeri perusahaan manufaktur mencatat pertambahan yang positif 

cepat dan pesat karena tinnginya tingkat konsumen masyarakat seiring 
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meningkatnya pendapatan kelas menengah dan gaya hidup. Penelitian ini 

menggunakan periode 2012-2014 karena untuk mempebarui data dan untuk dapat 

dijadikan acuan penelitian selanjutnya. 

Perbedaan hasil dalam penelitian Daniati (2013), Brolin dan Rohman 

(2014), Volta Diyanto dkk (2014), Nur Aini Rostanti dan Zulaika 2013 

mendorong peneliti untuk menguji kembali secara empiris mengenai Book tax 

differences terhadap pertumbuhan laba serta sejauh mana perusahaan mengetahui 

perhitungan laba akutansi dan laba fiskalnya yang digunakan untuk mengetahui 

pertumbuhan laba. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti membuat rumusan 

masalah,yaitu : 

1. Apakah Book Tax Differences yang diukur dari Perbedaan Permanen 

berpengaruh  positif terhadap pertumbuhaan laba? 

2. Apakah Book Tax Differences yang diukur dari Perbedaaan Temporer 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhaan laba? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini diharapkan tetap berada di dalam lingkup pembahasan dan 

analisis yang dilakukan jelas, oleh karena itu perlu dilakukan pembatasan ruang 

lingkup dan pembahasaan dalam penelitian.Pembatasan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan Manufakur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-

2014. 

2. Memiliki laba selama periode penelitian. 
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1.4 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh Book Tax Differences yang diukur 

dari perbedaan permanen terhadap pertumbuhan laba. 

2. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh Book Tax Differences yang diukur 

dari perbedaan temporer terhadap pertumbuhan laba. 

 

1.5 Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

pemakai laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:  

1. Bagi Penulis 

Dapat memberikan gambaran hubungan antara Book tax differences terhadap 

pertumbuhaan laba sehingga dapat digunakan untuk menilai praktek yang 

dijumpai di masyarakat dalam rangka membedakan pajak akutansi dan fiskal. 

2. Bagi Emiten  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

pertimbangan pengambilan keputusan dalam bidang keuangan terutama dalam 

memaksimumkan laba dengan memperhatikan komponen perpajakan yang 

diteliti dalam penelitian ini. 

3. Bagi stakeholder  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan di 

dalam pengambilan keputusan investasi. 
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4. Bagi akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memudahkan memahami tentang 

Book-tax differences yang diukur dari yang berhubungan dengan pertumbuhan 

laba perusahaan satu periode kedepan. 
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