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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Akutansi Positif 

Teori akuntansi positif merupakan teori yang memprediksi tindakan 

pemilihan kebijakan akuntansi oleh manejer dan bagaimana manajer akan 

merespon kebijakan akuntansi baru yang diusulkan. Penyebab perbedaan laporan 

keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat 

perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntasi, yang dapat 

menyebabkan terjadinya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta 

perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya yang terjadi karena keputusan yang 

dibuat oleh manajer (Resmi,2009). Book Tax Differences diprediksi dapat 

mempengaruhi kinerja perusahaan karena adanya perbedaan mekanisme dalam 

perhitungan laba. Perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal juga dipengaruhi oleh 

pilihan metode akuntansi dalam proses akrual (Brolin dan Rohman 2014) 

 

2.1.2 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent 

dimana asumsikan bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh 

kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara 

principal dan agent. Pemberian fleksibilitas bagi manajemen untuk memilih satu 

dari seperangkat kebijakan akuntansi membuka peluang untuk perilaku oportunis 

dan kontrak efisien. Artinya, manajer yang rasional,akan memilih kebijakan 
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akuntansi yang sesuai dengan kepentingannya. Dengan kata lain, manajer memilih 

kebijakan akuntansi yang dapat memaksimalkan expected utility-nya dan atau 

nilai pasar perusahaan. Perilaku oportunis dan kontrak efisien ini, mendorong 

manajer untuk melakukan manajemen laba. Selisih antara laba akuntansi dan laba 

fiskal (book tax differences) dapat memberikan informasi tentang kewenangan 

manajemen (management discretion) dalam proses akrual. Karena terdapat sedikit 

kebebesan akuntansi yang diperbolehkan dalam pengukuran laba fiskal. Dengan 

demikian laba fiskal tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi laba akuntansi 

yang dihasilkan oleh perusahaan (Irfan, 2013 dalam Brolin dan Rohman 2014). 

Apabila angka laba diduga oleh publik sebagai hasil rekayasa manajemen, maka 

angka laba tersebut dinilai mempunyai kualitas laba yang rendah dan kurang 

persisten  Halon,2005 dalam Brolin dan Rohman 2014) 

 

2.1.3 Pertumbuhan Laba 

Penyajian laba melalui laporan keuangan merupakan fokus kinerja 

perusahaan yang penting. Kinerja perusahaan merupakan hasil dari serangkaian 

proses dengan mengorbankan berbagai sumber daya. Adapun salah satu parameter 

penilian kinerja perusahaan tersebut adalah pertumbuhaan laba. Pertumbuhan laba 

merupakan prosentase kenaikan laba yang diperoleh perusahaan (Saputro,2011). 

Oleh sebab itu, pertumbuhan laba yang diperoleh perusahaan merupakan tujuan 

perusahaan, jadi informasi yang berhubungan dengan laba akan digunakan para 

stakeholder dalam setiap pengambilan keputusaan agar keputusaan yang 

dihasilkan efektif dan efisien dalam melakukan aktivitas-aktivitas perusahaan 

yang berdampak pada kepentingan stakeholder (Saputro,2011) 
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Pertumbuhan laba merupakan perubahan laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan dari periode ke periode dan dapat dijadikan dasar oleh para 

stakeholder untuk pengambilan keputusaan. Pertumbuhaan laba dihitung dengan 

cara mengurangkan laba periode berjalan dengan laba periode sebelumnya 

kemudian dibagi dengan laba periode sebelumnya (Daniati,2013) 

Laba adalah hasil dari suatu periode yang telah dicapai oleh peruahaan 

sebagaimana disebutkan dalam Statement of Financial Accounting Standards 

(SFAS) nomor 1. Para pemakai laporan keuangan mempunyai konsep laba dan 

model pengambilan keputusaan yang berbeda beda. Suwardjono 2010 

mengatakan bahwa pengertian dan cara pengukuran laba akutansi dengan 

berbagai interprestasinya diharapkan dapat digunakan sebagai berikut 

1. Indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang 

diwujudkan dalam tingkat kembalian dan investasi (rate of return on invested 

capital). 

2. Pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen. 

3. Dasar penentuan besarnya pengenan pajak. 

4. Alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu Negara. 

5. Dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik. 

6. Alat pengendalian terhadap debitor dalam kontrak uang. 

7. Dasar kompensasi dan pembagian bonus. 

8. Alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. 

9. Dasar pembagian deviden. 
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Laba diperoleh dari selisih antara total biaya yang dikeluarkan dengan nilai 

penjualan, jika nilai penjualan lebih besar. Menurut Angkoso (2006) dalam 

Gunawan dan Wahyuni (2013) menyebutkan bahwa pertumbuhan laba 

dipengerahui oleh beberapa faktor antara lain: 

1. Besarnya perusahaan. 

Semakin besar suatu perusahaan, maka ketepatan pertumbuhaan laba 

yang diharapkan semakin tinggi. 

2. Umur perusahaan 

Perusahaan yang berdiri kurang memiliki pengalaman dalam 

meningkatan laba, sehingga ketepatannya masih rendah. 

3. Tingkat Leverage 

Bila perusahan memiliki tingkat hutang yang tinggi maka manajer 

cenderung memanipulasi laba sehingga dapat mengurangi ketepatan 

pertumbuhaan laba. 

4. Tingkat penjualan 

Tingkat penjualan di masa lalu yang tinggi, semakin tinggi tingkat 

penjualan di masa yang akan datang sehingga pertumbuhaan laba semakin 

tinggi. 

5. Perubahan laba masa lalu 

Semakin besar perubahan laba masa lalu, semakin tidak pasti laba yang 

diperoleh di masa mendatang. 
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Chairi dan Ghozali (2003:214) menyebutkan bahwa laba memiliki beberapa 

karakteristik antara lain sebagai berikut 

a. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi. 

b. Laba didasarkan pada prestasi perusahaan periode tertentu. 

c. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman 

khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan. 

d.  Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang 

dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu. 

e. Laba didasarkan pada prinsip penandingan (matching) antara pendapatan dan 

biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut. 

Perbandingan yang tepat atas pendapatan dan biaya tergambar dalam 

laporan laba rugi sebagai gambaran kinerja. Adapun salah satu parameter 

penilaian kinerja perusahan tersebut adalah pertumbuhan laba adalah perubahan 

(kenaikan atau penurunan) laba suatu perusahaan dalam periode tertentu yang 

diproksikan dalam presentase dengan menghitung selisih antara pendapatan dan 

biaya. Pertumbuhan laba dikatakan optimal jika mengalami peningkatan 10% atau 

lebih dari tahun sebelumnya. 

Martani (2010) mengambarkan bahwa pertumbuhan laba dapat dipengaruhi 

oleh komponen-komponen yang merujuk ke PSAK 46 mengenai pajak 

penghasilan dan IAI 12  tentang income tax. Komponen yang merujuk ke PSAK 

46 contohnya adalah pajak tangguhan yang disebabkan oleh adanya perbedaan 

temporer kena pajak. Perbedaan ini timbul  akibat rekonsiliasi fiskal yang 

dilakukan fiskul dalam rangka memperoleh penghasilan kena pajak untuk 

kepentingan menghitung pajak pengahsilan suatu perusahaan. 
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2.1.4 Laba Akuntansi dan Laba Fiskal 

Laba merupakan selisih pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan suatu 

perusahaan. Investor atau stakeholder melihat laba perusahaan yang dilaporkan 

melalui laporan laba rugi (Income Statement) untuk pengambilan kebijakan 

investasi terhadap perusahaan tersebut. Namun bagi penyelenggara pajak (Fiskus) 

laba dalam perusahaan yang disajikan dalam laporan laba rugi belum sesuai 

dengan peraturan perpajakan sehingga ada dua jenis laba dalam perusahaan. 

Adanya dua jenis laba menyebabkan terjadi perbedaan antara laba akuntansi dan 

laba fiskal. Perbedaan tersebut disebabkan oleh ketentuan pengakuan dan 

pengukuran laba menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan ) dan peraturan 

perpajakan. 

Menurut PSAK 46 paragraf ketujuh laba akuntansi adalah laba atau rugi 

bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Sedangkan menurut 

Belkaoni (2000:332) dalam menyatakan bahwa laba akuntansi secara operasional 

didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan yang 

berasal dari transaksi suatu periode dan berhubungan dengan biaya historis. Selain 

itu laba menurut akuntansi merupakan jumlah yang berasal dari pengurangan 

harga pokok penjualan, biaya administrasi dan umum serata kerugian dari 

pendapatan atau pendapatan operasi dan biaya lain. 

Definisi laba sebagi pendapatan dikurangi biaya merupakan pendefinisian 

secara struktural atau sintatik karena laba tidak terdefinisi secara terpisah dari 

pengertian pendapatan dan biaya selain itu laba akuntansi dilandasi oleh konsep 
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kontituinitas usaha yang memandang aset sebagai sisa potensi jasa sehingga kos 

historis menjadi basis pengukurannya dan Hendriksen dan Van Breda (1992) 

mengemukaka laba akutansi yang sekarang berjalan masih problematik secara 

teoritis (Suwardjono(2005:455)) 

Ketiga angka laba akuntansi yakni laba kotor, laba operasi dan laba bersih 

bermanfaat untuk pengukuran efisiensi manajer dalam rangka mengelola 

perusahaan. Laba kotor adalah selisih dari pendapatan perusahaan dengan cost 

barang yang terjual. Laba operasi adalah selisih laba kotor dengan biaya-biaya 

operasi yang merupakan biaya-biaya yang berhubungan operasi perusahaan. 

Sedangkan laba bersih merupakan laba yang menunjukkan selisih antara seluruh 

pendapatan dari kegiatan operasi maupun non operasi perusahaan yang akan 

dibagikan sebagai deviden. 

Belkoui (1993) menyebutkan bahwa laba akutansi memiliki lima 

karakteristik berikut 

1. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi akktual terutama yang berasal dari 

penjualan barang atau jasa 

2. Laba akuntansi didasarkan pada postulat periodesasi dan mengacu pada kinerja 

perusahaan selama periode tertentu. 

3. Laba akutansi memerlukan pengukuran tentang biaya (expense) dalam bentuk 

biaya historis 

4. Laba akuntansi menghendaki adanya penandingan (matching) antara 

pendapatan dengan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan 

tersebut. 
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Perbedaan laba yang terbagi menjadi 2 berikutnya adalah laba fiskal yang 

memerlukan laba yang berdasarkan perhitungan dan pengukuran dari peraturan 

perpajakan. Dalam PSAK Nomor 46 Revisi 2010, laba kena pajak atau laba fiskal 

adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang 

ditetapkan oleh Otoritas Pajak atas pajak penghasilan yang terutang (dilunasi). 

Menurut Zain (2003:133) menyatakan bahwa laba fiskal merupakan laba 

(rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan 

yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan dan satu periode dalam 

perpajakan meliputi satu tahun pajak. 

 

2.2.5 Book Tax Differences 

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi 

komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya 

penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan 

antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi 

yaitu penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait (matching cost 

againt revenue), sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan 

negara. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan fiskal dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu perbedaan tetap/permanen dan perbedaan 

waktu/sementara. 
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Lebih lanjut, hubungan antara perbedaan perman dan perbedaan temporer 

dapat digambarkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Mohammad Zain 2009 

 

Penghasilan Sebelum Pajak 

(menurut pembukuan ) 

(PRETAX ACCONTING INCOME) 

PERBEDAAN TEMPORER 

KOREKSI FISKAL POSITIF & 

NEGATIF 

PERBEDAN PERMANEN 

KOREKSI FISKAL POSITIF & 

NEGATIF 

Undang-undang, umumnya 

bersumber dari : 

Pasal 4 ayat (2) (3)  

Pasal 9 ayat (1) dan (2) 

Peraturan Pemerintah 

Keputusaan Menteri Keuangan 

Keputusan/Surat edaran Direktur 

Jendral Pajak 

Undang-undang, umumnya 

bersumber dari : 

Pasal 6 ayat (1) huruf h 

Pasal 10 ayat (6) 

Pasal 11 dan Pasal 11A 

Peraturan Pemerintah 

Keputusan Menteri Keuangan 

Keputusaan/Surat Edaran Direktur 

Jendderal Pajak 

PENGHASILAN KENA PAJAK 

(TAXABEL INCOME) 
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2.1.6 Perbedaan Permanen (Permanent Differences)  

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan 

beban menurut akutansi dengan pajak, yaitu adanya penghasilan dan beban 

yang diakui menurut akutansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal, 

atau sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan laba/rugi menurut akutansi (pre 

tax income) berbeda secara tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal 

(taxable income) 

Beda tetap biasanya timbul karena peraturan perpajakan mengharuskan 

hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak : 

1. Penghasilan yang telah dikenakaan PPH bersifat final (Pasal 4 ayat (2) UU 

PPh). 

2. Penghasilan yang bukan objek pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh) 

3. Pengeluaran yang tak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu 

mendapatkan,menagih, dan memelihara pengahasilan serta pengeluaran 

yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi 

kewajaran (Pasal 9 ayat (1) UU PPh) 

4. Biaya yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek 

pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final. 

5. Penggantian sehubungan dengan perkerjaan atau jasa yang diberikan 

dalam bentuk natura. 

6. Sanksi perpajakan, dioleh kebijakan ekonomi  
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Pada dasarnya, perbedaan permanen tersebut muncul, disebabkan oleh 

kebijakan ekonomi atau disebabkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang 

menghendaki penghapusan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang memberatkan salah satu sub sektor dari subsektor 

perekonomian. 

Dengan demikian  akan terjadi perbedaan sebagai berikut 

a) Bagi akutansi keuangan merupakan penghasilan, tetapi bagi akutansi pajak 

penghasilan tersebut bukan merupakan penghasilan (tidak objek pajak) 

atau merupakan penghasilan yang ditangguhkan pengenaan pajaknya. 

b) Bagi akuntansi keuangan sudah merupakan pengeluran, tetapi bagi 

akuntansi pajak pengeluran tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya 

c) Bagi akuntansi keuangan tidak/belum merupakan biaya, tetapi bagi 

akutansi pajak pengeluran tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya. 

d) Ketentuan perhitungan penghasilan dan biaya yang diatur secara khusus 

terutama transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. 

Seperti telah diungkapkan sebelumnya, pada umumnya perbedaan 

permanen disebabkan oleh pengaturan yang berbeda, terkait dengan rekognisi 

penghasilan dan biaya antara Standar Akutansi Keuangan dengan Ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. 

 

2.1.7 Beda Waktu (Temporary Differences)  

Pada dasarnya perbedaan waktu disebabkan karena perbedaan waktu 

pengakuan penghasilan, biaya dan beban yang bersifat sementara yang 
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mengakibatkan adanya penundaan atau antisipasi penghasilan atau beban. 

Perbedaan waktu pengakuan ini secara otomatis akan menjadi nihil (counter 

balance) dengan sendirinya pada saat lampaunya waktu tersebut. Perbedaan 

tersebut dapat dibagi dalam 4 kelompok:  

a. Penghasilan yang berdasarkan akuntansi pajak sudah merupakan 

penghasilan yang sudah dapat dikenakan pajak, tetapi berdasarkan akuntansi 

keuangan merupakan penghasilan yang masih akan diterima. 

b. Penghasilan yang berdasrkan akuntansi pajak sudah merupakan penghasilan 

yang sudah dikenakan pajak, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan 

merupakan penghasilan yang diterima dimuka.  

c. Beban atau pengurangan yang berdasarkan akuntansi pajak sudah dapat 

dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan 

merupakan beban atau pengeluaran yang dibayar dimuka.  

d. Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak sudah dapat 

dikurangkan sebagai biaya tetapi berdasarkan akuntansi keuangan 

merupakan beban atau pengeluaran yang masih akan dibayar. 

Pasal-pasal yang terkait dengan perbedaan waktu tersebut adalah: 

 Pasal 6 ayat 1 huruf H  

 Pasal 10 ayat 6  

 Pasal 11 dan 11A  

Sesuai namanya, beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi 

danan perpajakan yang sifat temporer. Artinya, secara keseluruhaan beban atau 
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pendapatan tahunnya. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode 

yang dipakai antara pajak dengan akutansi dalam hal : 

1. Akrual dan realisasi. 

2. Penyusutan dan amortisasi. 

3. Penilaian persedian. 

4. Kompensasi kerugian fiskal. 

Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan dan 

pendapatan dan biaya antara pajak dengan akutansi. Menurut Kiswara (2011) 

terdapat empat jenis transaksi yang menimbulkan beda waktu adalah : 

1. Penghasilan masuk perhitungan pajak sesudah laba akuntansi. 

2. Biaya atau rugi perhitungan pajak sesudah laba akuntansi 

3. Pendapatan pajak sebelum laba akuntansi 

4. Biaya atau rugi pajak sebelum laba akutansi 

 

2.1.8 Rekonsiliasi (koreksi) Fiskal 

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial 

yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/ laba 

yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan dilakukannya peoses 

rekonsiliasi fiskal ini, maka WP tidak perlu membuat pembukuan ganda, 

melainkan cukup membuat suatu pembukuan yang didasari SAK. Setelah itu, 

dibuatkan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan laba fiskal yang akan digunakan 
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sebagai dasar perhitungan PPh. Koreksi fiskal tersebut dapat dibedakan antara 

beda tetap dan beda waktu. 

Rekonsiliasi fiskal dilakuakan oleh Wajib Pajak (WP) yang pembukuannnya 

menggunakan pendekatan akuntansi komersial, yang bertujuan mempermudah 

mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan PPh, dan menyusun laporan keuangan 

fiskal yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh. 

Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi 

positif biasanya dilakuakan akibat adanya : 

1. Beban yang tidak diakui oleh pajak (non-deductible expense) 

2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. 

3.  Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal 

4. Penyusutan fiskal positif lainnya 

Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi 

negatif biasanya dilakukan akibat adanya : 

1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak 

2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. 

3. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal 

4. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal 

5. Penghasilan yang ditanngguhkan pengakuannya. 

6. Penyusutan fiskal negatif lainnya. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan menunjukan hasil 

sebagai berikut : 

Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Nia Daniati (2013) PengaruhBook Tax 

Differences terhadap 

Pertumbuhan Laba di 

perusahaan yang terdaftar 

di Indeks LQ-45 

Perbedaan Permanen (+) 

Perbedaan Temporer (+) 

Brolin dan Rohman 

(2014) 

Pengaruh Book tax 

differences terhadap 

pertumbuhan laba. 

Perbedaan Permanen 

tidak berpengaruh (+) 

Perbedaan Temporer 

tidak berpengaruh (+) 

Volta Diyanto dkk 

(2014)  

Pengaruh Book Tax 

Differences, Aliran Kas, 

Tingkat Hutang terhadap 

perubahan laba. 

Perbedaan Permanen 

tidak berpengaruh (+) 

Perbedaan Temporer (+) 

Aliran kas (-) 

Tingkat Hutang (-) 

Nur Aini Rostanti dan 

Zulaika 2013 

Pengaruh Book Tax 

Differences terhadap 

Perubahan Laba. 

Perbedaan Permanen 

tidak berpengaruh (+) 

Perbedaan Temporer (+) 

Anik Fadlilah (2013) Deteminan moderasi Book 

tax differences terhadap 

pertumbuhaan laba 

Perbedaan permanen (-) 

Perbedaaan temporer 

tidak berpengaruh (-) 

Achmad fauzi dkk 

(2013) 

Hubungan antara 

perbedaan permanen dan 

perbedaan waktu dengan 

persentesi laba 

Perbedaan permanen (-) 

Perbedaan temporer (-) 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini, pertumbuhan laba perusahaan satu periode kedepan 

diprediksi dengan informasi yang terdapat dalam book-tax differences (perbedaan 

jumlah laba menurut perhitungan akuntansi dengan jumlah laba menurut 

perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku).  
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Book tax differences timbul akibat akibat adanya perbedaan pengakuan 

penghasilan biaya,sehingga timbul perbedaan temporer dan perbedaan permanen 

 

Gambar 2.1 

Kerangka  Pemikiran Penelitiaan 

  

 H1((+) 

 H2(+) 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitiaan 

2.4.1 Pengaruh Perbedaan permanen terhadap Pertumbuhan laba  

Koreksi positif menyebabkan laba fiskal bertambah. Jika laba fiskal 

bertambah maka beban pajak yang harus dibayarkan akan semakin besar. 

Semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan akan semakin besar. Semakin 

besar beban pajak yang harus dibayarkan semain kecil laba bersih yang 

dihasilkan. Koreksi negatif menyebabkan laba fiskal berkurang sehingga beban 

pajak yang harus dibayarkan semakin kecil. Beban pajak yang semakin kecil 

menyebabkan laba bersih menjadi semakin besar. Oleh karena itu, perbedaan 

permanen berpengaruh terhadap Pertumbuhaan Laba.(Brolin dan Rohman 2014) 

Hal ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Nia Daniati 

(2013) memberikan bukti empiris bahwa perbedaan permanen berpengaruf positif 

terhadap pertumbuhan laba. 

H1 : Perbedaan Permanen berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Laba. 

Perbedaan Permanen(X1) 

Pertumbuhaan Laba 

Perbedaan Temporer (X2) 
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2.4.2. Pengaruh Perbedaan Temporer Terhadap Pertumbuhan Laba 

Koreksi positif menyebabkan laba fiskal bertambah. Jika laba fiskal 

bertambah maka beban pajak yang harus dibayarkan akan semakin besar. 

Semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan akan semakin besar. Semakin 

besar beban pajak yang harus dibayarkan semain kecil laba bersih yang 

dihasilkan. Koreksi negatif menyebabkan laba fiskal berkurang sehingga beban 

pajak yang harus dibayarkan semakin kecil. Beban pajak yang semakin kecil 

menyebabkan laba bersih menjadi semakin besar. Oleh karena itu, perbedaan 

temporer berpengaruh terhadap Pertumbuhaan Laba.(Brolin dan Rohman 2014) 

Hal ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Nia Daniati 

(2013) dan Volta Diyanto dkk (2014) memberikan bukti empiris bahwa perbedaan 

temporer berpengaruf positif terhadap Pertumbuhan Laba. 

H2 : Perbedaan Temporer berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Laba.
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BAB III 

METEDOLOGI PENELITIAAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis Penelitiaan ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang 

menekankan pada pengujiaan teori–teori melalui pengujian variable-variabel 

penelitian dengan angka yang bertujuan untuk menguji hipotesis. 

 

3.2 Obyek Penelitian 

Obyek penelitiaan ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012-2014. 

 

3.3 Jenis dan Sumber data 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang 

mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data ini 

berupa laporan keuangan perusahaan manufakturyang dipublikasi di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2012-2014. Sumber data tersebut berasal dari Indonesia 

capital market directory (ICMD) tahun 2012-2014 dan website Pasar Modal yaitu 

www.idx.co.id. 

 

3.4 Populasi dan sampel 

a.  Populasi 

Populasi yang akan menjadi pengamatan dalam penelitiaan ini 

adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

2012-2014. 
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b. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. 

 

3.5 Teknik Sampling 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling. Purposive Sampling merupakan pengambilaan sampel yang disesuaikan 

dengan tujuan dan target penelitian atau penentuan sampel yang disesuaikan 

dengan kriteria yang dijadikan penelitian untuk mempersempit sampel yang luas. 

Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan sampel penelitian ini 

adalah : 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014 

2. Menerbitkan laporan keuangan yang berakhir 31 Desember. 

3. Perusaahaan selalu mengalami laba selama periode 2012-2014. 

4. Memiliki kelengkapan informasi yang dibutuhkan terkait dengan indikator-

indikator perhitungan yang dijadikan variable pada penelitiian ini meliputi 

Book tax differencesyang diukur dari perbedaan permanen dan perbedaan 

temporer terhadap pertumbuhaan laba. 

 

3.6 Definisi Operasional dan Pengukuraan Variable 

3.6.1 Pertumbuhaan Laba ( Y ) 

Pertumbuhaan laba merupakan perubahan laba yang dihasilkan oleh 

perusahan dari periodeke periode. Perhitungan laba dihitung dengan cara 

mengurangkan laba periode sekarang dengan laba periode sebelumnya 
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kemudian dibagi dengan laba pada periode sebelumnya. Pertumbuhan laba 

dirumuskan sebagai berikut (Lestari,2011 dalam Daniati) 

PL = 
               

         
 

Keterangan: 

PL  = Pertumbuhan Laba 

         = Laba bersih perusahaan i pada tahun t 

            = Laba besih perusahaan i pada tahun t-1 

 

3.6.2  Book tax differences (X) 

Book tax differences adalah perbedaan perhitungan laba fiskal dan laba 

komersial, yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu : 

1. Perbedaan Permanen(X1) 

Perbedaan tetap yang terjadi karena transaki-transaksi pendapatan dan 

biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. 

Perbedaan permanen diperoleh dari jumlah perbedaan permanen yang tersaji 

pada catatan atas laporan keuangan dibagi dengan total aset (Rostanti2013) 

Pada dasarnya, perbedaan permanen tersebut muncul, disebabkan oleh 

kebijakan ekonomi atau disebabkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang 

menghendaki penghapusan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang memberatkan salah satu sub sektor dari sub sektor perekonomian.  

Perbedaan Permanen = 
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2. Perbedaan Temporer (X2) 

Perbedaan waktu / temporer terjadi karena perbedaan waktu pengakuan 

pendapatan dan biaya antara pajak dengan akuntansi. Perbedaan temporer dalam 

penelitian ini diperoleh dari jumlah perbedaan temporer yang terdapat pada 

catatan atas laporan keuangan dibagi dengan total aset (Rostanti 2013) 

Perbedaan Temporer = 
                                                  

         
 

 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Analisis deskriptif  

Analisis deskriptif adalah metode analisis sederhana yang bertujuan untuk 

mempermudah penafsiran dan penjelasan dengan analisis table, grafik , atau 

diagram. Analisis deskriptif digunakan sebagai pendukung untuk menambah dan 

mempertajam analisis yang dilakukan, membantu memahami masalah yang 

diteliti, serta memberikan gambaran umum tentang suatu fenomena yang terjadi. 

Analisis statistic deskriptif meliputi perbedaan pemanen dan perbedaan temporer  

terhadap variabel dependennya yaitu pertumbuhan laba. 

 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistikyang harus dipenuhi pada 

analisi regresi linier berganda yang bebasis ordinary least square (OLS). 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variable residual memiliki distribusi normal . Dapat diketahui bahwa uji t dan 
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f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila 

asumsi tersebut berbeda maka uji statistic menjadi tidak valid untuk jumlah 

sampel kecil. Dalam uji normalitas ini ada dua cara mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan 

analisis statistik . Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji 

normalitas residual adalah uji statistic non parametrik Kolomogorov-Sminorv 

(K-S). Uji normalitas dilakukan dengan menguji nilai residual dari persamaan 

regresi dengan menggunakan Kolmogorov-Sminorv. Jika signifikansi pada 

nilai Kolomogorov-Sminorv < 0,05 maka Ho ditolak, jadi data residual 

berdistribusi tidak normal. Jika signifikansi pada nilai Kolomogorov-Sminorv 

> 0,05 maka Ho diterima, jadi data berdistribusi normal (Ghozali, 2013). 

Tujuan dari uji ini adalah untuk menguji apakah model regresi, variable 

independen. 

b. Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuaan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahaan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mengetahui apakah data 

yang digunakan dalam model regresi terdapat autokorelasi atau tidak, dapat 

diketahui melalui uji Durbin Waston (DW) dengan ketentuan sebagai berikut 

(Ghozali,2013) 
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Hipotesis nol Keputusaan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokeralasi positif No desicision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada autokeralasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada autokeralasi negatif No desicision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokeralasi positif 

dan negatif 

Tidak ditolak du < d < 4 – du 

 

c. Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2013), uji ini digunakan untuk mengetahui apakah 

terdapat korelasi di antara variable independen yaitu perbedaan permanen dan 

perbedaan temporer dalam model regresi tersebut. Model yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable independen. Jika terdapat 

korelasi antara variabel  independen, maka variabel-variabel ini tidak 

orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai 

korelasi antar sesame variabel independen adalah nol. Untuk mendeteksi ada 

tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari tolerance 

value atau variance inflation factor (VIF). Sebagai dasar acuannnya dapat 

disimpulkan : 

1. Jika nilai tolerance > 0,1 dan niali VIF < 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model 

regresi. 

2. Jika nilai tolerance  < 0,1 dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model 

regresi. 
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d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut Homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedasitas (Ghozali, 

2013). Dalam uji ini heteroskedasitisitas digunakan uji Gleser yang lebih 

dapat menjamin keakuratan hasil (Ghozali,2013) pengambilan keputusaan uji 

heteroskedastisitas melalui uji Glejser dilakukan sebagai berikut : 

1. Apabila koefisien parameter beta dari persamaaan regresi signifikasi 

statistic, yang bearti data empiris yang diestimasi terdapat 

heteroskedastisitas. 

2. Apabila probabilitas nilai test tidak signifikan statistic, maka bearti data 

empiris yang diestimasi tidak terdapat heteroskedastisitas. 

 

3.6.3 Analisis Regresi Berganda 

Dalam penelitian ini menggunakan uji regresi berganda yakni suatu teknik 

statistik yang secara simultan mengembangkan hubungan matematis antara dua 

atau lebih variabe independen dan sebuah variabel dependen. Persamaan regresi 

yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah : 

PL=               

Keterangan : 

PL: Pertumbuhaan Laba 

   : Konstanta 

PP: Perbedaan Permanen 

PT: Perbedaan Temporer 

e   : Standard Eror 
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3.6.4 Good of Fit Test  

Model regresi yang digunakan dalam perhitungan tidak selalu baik untuk 

mengestimasi nilai variabel independen terhadap variabel dependen, maka 

Goodness of Fit Test dapat digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan dalam 

model regresi. Goodness of Fit Test dapat dinyatakan dalam koefisien determinasi 

(R
2
), uji f, dan uji t. 

3.6.4.1 Koefisiensi Determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemapuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan oleh variabel dependen (Ghozali, 2013) 

 

3.6.4.2 Uji t 

Uji t bertujuan untuk menghitung seberapa besar pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikam (   dapata ditentukan 

sebesar 0,05 dan tingkat keyakinan 95% dan derajat kebebasan (degree off 

freedom) (n-k-l). 

Uji t dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 thitung=
  

   
 

Keterangan: 

thitung = besarnya t hitung  

βj  = koefesien regresi ke j 

Sβj  = standar eror ke j 
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3.7 Pengujian Hipotesis  

3.7.1 Hipotesis Pertama 

Uji parisal atau uji t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen 

(Ghozali, 2013). Maka dirumuskan pengujian hipotesis sebagai berikut: 

1. Hipotesis Pertama 

a. Perumusan Hipotesis 

H0 : β1 ≤  0 : Perbedaan permanen tidak  berpengaruh  positif  

 terhadap pertumbuhaan laba. 

Ha : β1 >  0 : Perbedaan permanen  berpengaruh  positif terhadap 

pertumbuhaan laba. 

b. Kriteria pengujian  

Jika thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima  

Jika thitung < ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak 

c. Kriteria signifikan 

Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 (5%) dengan tingkat 

kepercayaan 0,95 (95%). Dikatakan signifikan apabila nilai α < 0,05 

(Ghozali, 2013)  

2. Hipotesis kedua 

d. Perumusan Hipotesis 

H0 : β2 ≤  0 : perbedaaan temporer tidak  berpengaruh  positif 

terhadap pertumbuhaan laba. 

Ha : β2 > 0 :  perbedaan temporer berpengaruh  positif terhadap 

pertumbuhaan laba. 
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e. Kriteria pengujian  

Jika thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima  

Jika thitung < ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak 

f. Kriteria signifikan 

Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 (5%) dengan tingkat 

kepercayaan 0,95 (95%). Dikatakan signifikan apabila nilai α < 0,05 

(Ghozali, 2013)  
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