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ABSTRACT 
This study is intended to analyze the ability of deferred tax expense in detecting earnings 

management in manufacturing companies. This study did not use the accrual basis of such 

studies have been done earlier because the accrual method has been proven to not be used to 

predict earnings management. The population of this study using menufaktur company listed 

on the stock exchanges of Indonesia in 2009-2011. The research sample used as the object of 

study by purposive sampling is a total of 12 manufacturing companies. The hypothesis of this 

study is tested by regression analysis, to answer the aim of this study, regression is used to 

analyze the relations between independent variables and dependent variable. The results of 

hypothesis testing that has been done to accept the hypothesis that states that deferred tax 

expense is not significant in detecting management activities indicating that the deferred tax 

expense can not be used to predict earnings management. 

 

Keywords : Deferred Tax Expense, Earnings Management. 

 

PENDAHULUAN

Penilaian yang tepat terhadap perusahaan 

merupakan hal yang wajar bagi pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan. 

Pemberian penilaian tersebut biasanya 

didasarkan pada keberhasilan perusahaan 

yang ditunjukkan dengan kinerja 

manajemen. Kinerja manajemen 

perusahaan tersebut tercermin pada laba 

yang terkandung dalam laporan laba rugi. 

Manajemen laba merupakan hal yang 

berhubungan dengan  laba (earning) atau 

prestasi usaha suatu organisasi. Dikatakan 

suatu  prestasi dikarenakan tingkat 

keuntungan atau laba yang diperoleh 

sering dikaitkan dengan prestasi 

manajemen disamping memang adalah 

suatu yang biasa bahwa besar kecilnya 

bonus yang akan diterima oleh manajer 

tergantung dari besar kecilnya laba yang 

diperoleh. Para manajer  yang berusaha 

agar nominal laba yang diperoleh 

menunjukkan laba yang tinggi demi 

menunjukkan prestasi dan mendapatkan 

bonus atas prestasinya tersebut. Konsep ini 

sesuai dengan pengertian manajemen laba 

menurut William R. Scott (2006:344). 

Basis pencatatan yang dikenal 

dalam akuntansi dengan istilah Basis 

Akrual (Accrual Basis) dan Kas Basis 

(Cash Basis). Basis akrual digunakan 

untuk pengakuan pendapatan atau revenue 

pada saat diperoleh dan pengakuan beban  

yang sepadan dengan pendapatan atau 

beban yang bersangkutan. Pengakuan dan 

beban atas dasar kas tunai yang 

dikeluarkan atau diterima disebut dengan 

basis kas. Konsep akrual basis inilah yang 

memberikan keleluasaan bagi manajer 

untuk merekayasa laba (earnings) dengan 

cara menaikkan atau menurunkan akrual 

dalam penyusunan laporan keuangan. 

Akrual menjadi komponen laba karena 
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pemakaian konsep akrual sebagai dasar 

penyusunan laporan keuangan. Penelitian 

terdahulu yang mendeteksi terhadap 

manajemen laba melalui akrual telah 

menemukan fakta, bahwa akrual memiliki 

kelemahan (Yuliati, 2005). 

Pemerintah memiliki kepentingan 

akan laba perusahaan untuk menentukan 

besarnya pajak yang diterapkan pada 

perusahaan. Peraturan Perpajakan 

memiliki perbedaan dalam penghitungan 

pembebanan biaya dengan akuntansi 

komersial, terdapat beban yang 

diperbolehkan untuk dikurangkan dengan 

laba kotor menurut standar akuntansi 

namun menurut perpajakan atau fiskal 

tidak diakui. Beban pajak tangguhan ini 

muncul dari perbadaan temporer antara 

laba akuntansi dengan laba fiskal. Sebuah 

penelitian asing yang dilakukan oleh  

Philips, Pincus, Rego (2003) mencoba 

menggunakan beban pajak tangguhan 

(deffered tax expenses) dalam mendeteksi 

manajemen  laba. Mereka berpendapat 

bahwa dalam mengukur keleluasaan 

manajer, beban pajak tangguhan lebih baik 

dari pada akrual karena peraturan 

akuntansi memberikan lebih banyak 

keleluasaan dibandingkan dengan 

peraturan pajak 

Perbedaan yang timbul antara 

akuntansi pajak dan komersial dapat 

menyediakan informasi tambahan bagi 

pengguna laporan keuangan untuk menilai 

kualitas current earnings (Philips, Pincus 

dan Rego, 2003). Alasan yang mendasar 

karena peraturan perpajakan lebih 

membatasi keleluasaan penggunaan 

diskresi dalam menghitung penghasilan 

kena pajak, itulah sebabnya selisih laba 

komersial dan laba fiskal (book-tax gap) 

dapat menginformasikan tentang diskresi 

manajemen dalam proses  akrual (Hanlon, 

2005). Kelonggaran metode  prosedur 

akuntansi  dimanfaatkan untuk 

meningkatkan beban, seperti beban 

penyusutan aktiva tetap. Kebijakan yang 

diambil manajer yang dilandasi oleh 

motivasi bonus memanfaatkan peluang 

rekayasa laba yang membuat laba 

perusahaan tinggi dan beban pajak 

perusahaan menjadi kecil. 

Berdasarkan latar belakang tersebut 

di atas, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian tentang “KEMAMPUAN 

BEBAN PAJAK TANGGUHAN DALAM 

MEMPREDIKSI MANAJEMEN LABA 

PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 

YANG TERDAFTAR DI BEI”. 

Peneliti  merumuskan masalah 

Apakah beban pajak tangguhan 

berpengaruh dalam memprediksi 

manajemen laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI, 

sehingga tujuan dari penelitian ini untuk 

meneliti pengaruh beban pajak tangguhan 

terhadap manajemen laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI.  

 

KERANGKA TEORITIS DAN 

HIPOTESIS 

Agency Theory 

Teori keagenan (agency theory) menurut 

Scott dalam bukunya Financial 

Accounting Theory (2006: 344) 

mendefinisikan manajemen laba sebagai 

berikut, manajemen laba merupakan 

pemilihan kebijakan akuntansi oleh 

manajer dari Standar Akuntansi Keuangan 

yang ada dan secara alamiah dapat 

memaksimalkan utilitas mereka dan atau 

nilai pasar perusahaan. Laba menurut hasil 

dari kegiatan operasi atau kegitan inti 

perusahaan dalam periode tertentu, dalam 

Susilo (2007) konsep awal dalam 

menjelaskan manajemen laba berawal dari 

konsep Agency dan Signaling Theory.  

Masalah keagenan timbul akibat 

pemisahan tugas antara pemilik dan 

pengelola perusahaan. Pemisahan ini 

mengakibatkan masing-masing pihak 

terkotak dalam mengejar kemakmurannya 

sendiri. Hal ini juga menimbulkan asimetri 

informasi dimana salah satu pihak 

memiliki informasi lebih  dibanding pihak 

lainnya. 
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Positive Accounting Theory 

Teori akuntansi positif menggunakan teori 

keagenan untuk menjelaskan dan 

memprediksi pilihan kebijakan akuntansi 

oleh manajer. Teori akuntansi positif yang 

diformulasikan oleh Watts dan 

Zimmerman (1986) telah memprediksi tiga 

hipotesis yang mendorong perusahaan 

untuk melakukan manajemen laba, yaitu: 

The bonus plan hypothesis dimana 

manajer perusahaan yang memiliki 

program bonus yang terkait dengan angka-

angka akuntansi cenderung untuk memilih 

prosedur akuntansi yang menggeser 

reported earnings dari future period ke 

current period (menaikkan laba yang 

dilaporkan sekarang), ceteris paribus.  

The debt covenant hypothesis, 

perusahaan yang semakin mendekati 

pelanggaran debt covenant (perjanjian 

kontrak hutang) cenderung untuk memilih 

prosedur akuntansi yang menggeser 

reported earnings dari future periods ke 

current period (menaikkan laba yang 

dilaporkan sekarang), ceteris paribus.  

The political cost hypothesis 

semakin besar political cost yang dihadapi 

suatu perusahaan, maka manajer 

cenderung untuk memilih prosedur 

akuntansi yang menangguhkan reported 

earnings dari current ke future period 

(menurunkan laba yang dilaporkan 

sekarang), ceteris paribus. 

 

Beban Pajak Tangguhan 

Perbedaan pengakuan pendapatan  

disebabkan adanya perbedaan kepentingan 

antara akuntansi komersial yang 

mendasarkan laba pada konsep dasar 

akuntansi yaitu penandingan antara 

pendapatan dan biaya-biaya terkait 

(matching cost againts revenue), 

sedangkan dari segi fiskal adalah tujuan 

utamanya adalah penerimaan negara 

(Suandy, 2011:87). 

Pengertian Laba Akuntansi dalam 

buku Sofyan Harahap (2007), 

didefinisikan sebagai perbedaan antara 

realisasi penghasilan yang berasal dari 

transaksi perusahaan pada periode tertentu 

dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan 

untuk mendapatkan penghasilan itu. 

Peraturan Perpajakan UU No. 36 

tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 

”Laba fiskal atau penghasilan kena pajak 

merupakan laba yang dihitung berdasarkan 

peraturan perpajakan yang berlaku”. 

PSAK 46 mengharuskan perusahaan atau 

Wajib Pajak  untuk memperlakukan 

konsekuensi perpajakan dari suatu 

transaksi keuangan sama dengan perlakuan 

akutansi terhadap transaksi tersebut. Laba 

akuntansi sebelum pajak adalah jumlah 

laba sebelum pajak penghasilan yang 

ditentukan menurut standar akuntansi 

keuangan, karena dihitung hanya untuk 

tujuan. pelaporan keuangan, maka laba 

akuntansi sebelum pajak tidak berpengaruh 

pada jumlah pajak penghasilan yang 

sebenarnya bagi pemakai laporan 

keuangan untuk pengambilan keputusan 

dan karena terdapat peraturan pengukuran 

alternatif yang dapat dipilih untuk 

mengukur laba akuntansi sebelum pajak. 

Perubahan modal suatu kesatuan usaha di 

antara dua titik waktu tidak termasuk 

perubahan-perubahan akibat investasi oleh 

pemilik dan distribusi kepada pemilik, 

dimana modal dinyatakan dengan ukuran 

nilai dan didasarkan pada skala tertentu. 

Hubungannya dengan manajemen laba, 

untuk membuat laporan keuangan fiskal 

untuk keperluan pajak, penyusutan aktiva 

tetap mendapat peran penting.  

Penyusutan adalah alokasi  jumlah 

suatu aktiva yang dapat disusutkan 

sepanjang masa manfaat yang diestimasi 

(PSAK No.17). Penyusutan merupakan 

alokasi biaya ketika terjadi pembelian 

aktiva selama masa manfaat. Ketika suatu 

perusahaan memperoleh aktiva maka tidak 

langsung pada periode yang sama 

langsung diakui biaya secara keseluruhan. 

Apabila hal itu dilakukan maka biaya 

perusahaan pada periode tersebut akan 

kebesaran, sehingga tidak mencerminkan 

operasional yang sewajarnya. Maka dari 

itu biaya atas pembelian aktiva akan 

dibebankan selama periode masa 

manfaatnyaPerbedaan peraturan inilah 



 
 

4 
 

yang mengharuskan perusahaan 

melakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal 

dapat berupa koreksi positif dan koreksi 

negatifPerbedaan peraturan ininlah yang 

mengharuskan perusahaan melakukan 

koreksi fiskal. Koreksi fiskal dapat berupa 

koreksi positif dan koreksi negatif.  

Perbedaan antara Standar 

Akuntansi Keuangan dengan Peraturan 

Perpajakan  dalam  Djoko Muljono 

(2009:144) terutama dalam hal 

penggunaan sistem maupun metode dalam 

pengakuan biaya maupun penghasilan 

secara akuntansi komersial dengan 

akuntansi secara pajak, baik dalam rangka 

pengakuan pendapatan maupun biaya 

untuk mendapatkan penghasilan pajak. 

koreksi fiskal secara akuntansi tidak 

memerlukan perlakuan jurnal khusus 

karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak 

mengubah besarnya saldo pada rekening 

nominal ataupun pada rekening riil. 

Perbedaan yang mungkin terjadi yaitu atas 

besarnya pajak yang terutang yang diakui 

dalam Laporan Laba Rugi Komersial 

dengan pajak terutang menurut fiscus. 

Perbedaan besarnya pajak yang terutang 

tersebut sebetulnya tidak perlu terjadi jika 

perhitungan pajak yang diakui dalam  

laporan laba rugi komersial dilanjutkan 

dengan memperhitungkan adanya koreksi 

fiskal.  

Perbedaan tersebut dalam  buku akuntansi 

Perpajakan oleh Agoes Sukrisno 

(2007:177) mendapat berupa: 

Beda Tetap menurut perbedaan ini 

timbul sebagi akibat adanya perbedaan 

pengakuan beban dan pendapatan antara 

pelaporan komersial dan pajak/fiskal. 

Penghasilan yang telah dikenakan pajak 

PPh final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh), 

penghasilan yang bukan objek pajak( Pasal 

4 ayat 3 UU PPh), pengeluaran yang tidak 

berhubungan langsung dengan kegiatan 

usaha, semua itu merupakan beberapa 

yang termasuk dalam Beda Tetap. 

Beda Sementara/waktu perbedaan 

perlakuan akuntansi dan perpajakan yang 

biasanya timbul dari perbedaan metode 

yang dipakai antara pajak dan komersial. 

Beda waktu ini antara lain akrual dan 

realisasi, penyusutan dan amortisasi, 

penilaian persediaan, kompensasi kerugian 

fiskal. 

Koreksi positif menurut Djoko 

Muljono (2009:146) koreksi fiskal yang 

mengakibatkan pengurangan biaya yang 

diakui dalam Laporan Laba Rugi 

Komersial menjadi semakin kecil, atau 

yang berakibat adanya penambahan 

penghasilan. Berbeda dengan koreksi 

negatif yang berakibat  dengan adanya 

penambahan biaya yang telah diakui dalam 

Laporan Laba Rugi Komersial menjadi 

semakin besar, sehingga menyebabkan 

penurunan laba. Koreksi negatif inilah 

yang akan menimbulkan beban pajak 

tangguhan. 

Pengertian menurut Sukrisno (2009 

: 242) bahwa beban pajak tangguhan akan  

menimbulkan kewajiban pajak tangguhan, 

dimana kewajiban kewajiban ini timbul 

dari beda waktu menyebabkan terjadinya 

koreksi negatif sehingga beban pajak 

menurut akuntansi lebih besar daripada 

beban pajak menurut perpajakan.  Phillips, 

Pincus & Rego (2003) Beban pajak 

tangguhan adalah beban yang timbul 

akibat perbedaan temporer antara laba 

akuntansi (laba dalam keuangan pihak 

eksternal) dengan laba fiskal (laba yang 

digunakan sebagai dasar perhitungan 

pajak). 

 

Manajemen Laba  

Manajemen laba atau earning management 

menurut Scott (2003:369) mendefinisikan 

earning management sebagai ”the choice 

by a manager of accounting policies so as 

to achieve some specific objective” yang 

kurang lebih memiliki arti : pilihan yang 

dilakukan oleh manajer dalam menentukan 

kebijakan akuntansi untuk mencapai 

beberapa tujuan tertentu. 

Pola manajemen laba menurut 

Scott (2000) dilakukan dengan cara: 

Taking a Bath adalah pola 

manajemen laba yang dilakukan dengan 

cara menjadikan laba perusahaan peda 

periode berjalan menjadi sangat ektrim 
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rendah (bahkan rugi) atau sangat ektrim 

tinggi dibandingkan dengan laba dalam 

periode sebelumnya atau sesudahnya. 

Minimasi laba (income 

minimization) adalah pola manajemen laba 

yang dilakukan dengan cara menjadikan 

laba pada periode keuangan  berjalan lebih 

rendah daripada laba sesungguhnya. 

Maksimisasi laba (income 

maximization) adalah pola manajemen laba 

yang dilakukan dengan cara menjadikan 

laba pada laporan keuangan periode 

berjalan lebih tinggi daripada 

sesungguhnya. 

Perataan laba (income smoothing) 

adalah pola manajemen laba yang 

dilakukan dengan cara menjadikan laba 

pada laporan keuangan periode-periode 

tertentu menunjukkan fluktuasi yang 

normal dalam rangka mencapai 

kecenderungan atau tingkat yang 

diinginkan. 

Teknik untuk merekayasa laba 

dapat dikelompokkan menjadi tiga 

kelompok (Setiawati dan Na’im, 2000). 

Pertama yaitu memanfaatkan peluang 

untuk membuat estimasi akuntansi, antara 

lain: estimasi tingkat piutang tak tertagih, 

estimasi kurun waktu depresiasi aktiva 

tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, 

estimasi biaya garansi. Kedua yaitu 

mengubah metode akuntansi. Perubahan 

metode akuntansi yang digunakan untuk 

mencatat suatu transaksi, contoh: 

mengubah metode depresiasi aktiva tetap 

yaitu dari metode depresiasi angka tahun 

ke metode depresiasi garis lurus. Ketiga 

yaitu menggeser periode biaya atau 

pendapatan, misalnya: mempercepat atau 

menunda pengeluaran untuk penelitian dan 

pengembangan sampai periode akuntansi 

berikutnya, mempercepat atau menunda 

pengeluaran promosi sampai periode 

akuntansi berikutnya, mempercepat atau 

menunda pengiriman produk ke 

pelanggan, menjual investasi sekuritas 

untuk memanipulasi tingkat laba, 

mengatur saat penjualan aktiva tetap yang 

sudah tidak dipakai. 

 

Beban Pajak Tangguhan dalam 

memprediksi Manajemen Laba 

Perbedaan yang timbul dari laba fiskal dan 

laba akuntansi yang dihasilkan oleh 

perusahaan bisa digunakan sebagai salah 

satu alat untuk memprediksi manajemen 

laba. Semakin besar perbedaan antara laba 

yang dilaporkan perusahaan (laba 

komersial) dengan laba fiskal 

menunjukkan “bendera merah’ bagi 

pengguna laporan keuangan (Jayanto dan 

Kiswanto, 2009). 

 Akuntansi Pajak Tangguhan yang 

diatur dalam PSAK Nomor 46, pajak 

tangguhan merupkan  hal yang sangat 

rumit untuk dipahami, karena pengakuan 

pajak tangguhan dapat membawa akibat 

terhadap berkurangnya laba bersih jika ada 

pengakuan beban pajak tangguhan atau 

bahkan bisa berdampak terhadap 

berkurangnya rugi bersih jika ada 

pengakuan manfaat beban pajak 

tangguhan. 

Pengaruh pemberian insentif yang 

diberikan perusahaan atas kinerja manajer 

secara tidak langsung telah memungkinkan 

manajer  untuk mengelola laba perusahaan 

agar terlihat tinggi, sehingga kinerja 

manajer dianggap baik. 

Berdasarkan uraian yang ada pada 

penjelasan sebelumnya, maka hipotesis 

dalam penelitian  ini adalah sebagai 

berikut: 

 

Hipotesis  :  Beban pajak tangguhan 

berpengaruh dalam 

memprediksi manajemen laba 

pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI. 

 

Kerangka pemikiran dalam 

peneltian ini digunakan untuk 

mempermudah pengujian hipotesis yang 

diajukan, variabel independennya adalah  

Beban Pajak Tangguhan sedangkan 

variabel dependennya adalah Manajemen 

Laba,  pada rumusan masalah  pertama, 

beban pajak tangguhan digunakan untuk 

menguji apakah variabel independen 

(beban pajak tangguhan) dapat digunakan 
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untuk mendeteksi variabel dependen 

(manajemen laba). 

Model kerangkan Pemikiran dalam 

penilian ini adalah sebagai berikut:  

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah suatu penelitian 

menggunakan metode kuantitatif karena 

uji statistiknya adalah uji regresi. 

Penelitian ini jika ditinjau dari tujuannya 

termasuk penelitian verifikatif  karena 

penelitian merupakan penelitian lanjutan 

yang bertujuan untuk mengevaluasi  atau 

mengecek kebenaran penelitian terdahulu 

dengan kata lain melakukan verifikasi 

antara teori dengan data yang ada. 

Dilihat dari sudut pandang 

karakteristik masalah, penelitian ini 

termasuk dalam kategori penelitian historis 

karena merupakan penelitian terhadap 

masalah yang berkaitan dengan peristiwa 

atau laporan keuangan  masa lalu suatu 

perusahaan..  

Berdasarkan jenis datanya sendiri, 

penelitian ini merupakan penelitian arsip 

dimana data yang diperoleh berdasarkan 

dokumen arsip atau catatan yang berasal 

dari internal perusahaan maupun dari data 

eksternal  yaitu dokumen yang 

dipublikasikan  pihak lain. Sumber data 

yang digunakan adalah data sekunder 

karena berasal dari instansi, internet atau 

buku.  Penelitian ini menggunakan metode 

time series yang diambil dari tahun ke 

tahun dengan jangka waktu 2009-2011. 

 

 

 

Identifikasi Variabel 

Variabel yang digunakan adalah beban 

pajak tangguhan sebagai variabel 

independen dan manajemen laba sebagai 

variabel dependen.Variabel Beban pajak 

tangguhan dalam Yuliati (2005) timbul 

dari perbedaan yang terjadi antara laporan 

keuangan fiskal dan laporan keuangan 

komersial. Perhitungan laba fiskal yang 

didasarkan pada Undang-undang Pajak 

memberikan batasan yang lebih ketat 

dalam pengukuran akrual dibandingkan 

standar akuntansi sehingga semakin besar 

perbedaan antara laba fiskal dan laba 

komersial menunjukkan semakin besarnya 

diskresi manajemen. Besarnya diskresi 

manajemen tadi akan terefleksikan dalam 

variabel Biaya (Penghasilan) Pajak 

Tangguhan. Dengan demikian semakin 

besar nilai Beban pajak tangguhan 

menunjukkan semakin besar kemungkinan 

perusahaan tersebut melakukan 

manajemen laba. 

 

 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel  

Variabel independen (X) 

Beban pajak tangguhan timbul akibat 

perbedaan temporer antara laba akuntansi 

dengan laba fiskal dimana laba akuntansi 

lebih besar dari laba fiskal. Beda waktu 

timbul karena adanya kebijakan akrual 

(discretionary accruals) tertentu yang 

diterapkan sehingga terdapat suatu 

perbedaan waktu pengakuan penghasilan 

atau biaya antara akuntansi dengan pajak. 

Kebijakan akrual tersebut merupakan cara 

manajer melakukan manajemen laba dan 

beban pajak tangguhan ini merefleksikan 

kebijakan akrual tersebut dengan besaran 

beda waktu yang dihasilkan, maka beban 

pajak tangguhan ini dijadikan suatu ukuran 

dalam mendeteksi manajemen laba pada 

penelitian ini. Beban Pajak Tangguhan 

(Deferred Tax Expense) dalam Yuliati 

(2005) diukur dengan menggunakan  

rumus sebagai berikut: 

 

Beban Pajak 

Tangguhan 

 

Manajamen 

Laba 
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DTE = 
                       

                  
 

 

Variabel dependen (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah manajemen laba, manajemen laba 

dalam Scott (2003:369) adalah pilihan 

yang dilakukan oleh manajer dalam 

menentukan kebijakan akuntansi untuk 

mencapai beberapa tujuan tertentu. 

Pengukuran manajemen laba (earnings 

management) dalam penelitian ini diukur 

menggunakan variabel dummy, yang 

terbagi atas dua kategori dalam batas 

pelaporan laba yaitu small profit firms dan 

small loss firm. Pengukuran menggunakan 

variabel dummy dalam Heny (2010) 

dirumuskan dengan persamaan Scaled 

Earning Changesit sebagai berikut:  

 

SECi t=   
                                

                            
 

 

Market Value Equity yang ada 

dalam persamaan dia atas diukur 

menggunakan rumus sebagai:  

 

MVEit = Saham Beredar x Harga Saham  

 

Penelitian ini dimaksudkan untuk 

menguji penggunaan Beban pajak 

tangguhan berdasarkan Undang-undang 

Pajak Indonesia dalam mendeteksi 

manajemen laba dalam perusahaan. 

Penelitian oleh Yuliati (2005), bahwa 

fenomena manajemen laba hanya terjadi 

pada distribusi laba (tidak pada distribusi 

perubahan laba), penelitian tersebut hanya 

menguji manajemen laba yang dilakukan 

untuk menghindari kerugian. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk 

menguji hipotesis-hipotesis sebagai berikut 

: 

Hipotesis 1 :  Beban pajak tangguhan 

mampu mendeteksi 

manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur 

yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia. 

 

Model yang digunakan untuk 

melihat kemampuan Beban Pajak 

Tangguhan dalam memprediksi kebijakan 

manajemen laba yang dilakukan 

perusahaaan untuk menghindari terjadinya 

kerugian adalah model probit sebagai 

berikut: 

 

EMit = α + β1DTEit + εit 

 

EMit = 1 jika perubahan laba bersih 

perusahaan i dari tahun t-1 ke 

tahun t dibagi nilai pasar 

ekuitas pada tahun t-1 ≥ 0 dan 

< 0,01. 

  0 jika perubahan laba bersih 

perusahan i dari tahun t-1 ke 

tahun t dibagi nilai pasar 

ekuitas pada akhir tahun  t-1 ≥ 

-0,01 dan < 0 

DTEit = Deferred Tax Expense (Beban 

Pajak Tanggguhan) perusahaan 

i pada    tahun 

t dibagi dengan Total Asset 

pada akhir tahun t-1 

it = error term 

 
Populasi, Sampel, dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah laporan 

keuangan dari perusahaan manufaktur 

selama 3 periode yaitu mulai tahun 2009-

2011. Perusahaan Manufaktur dipilih 

sebagi sampel dalam penelitian ini 

dikarenakan perusahaan manufaktur 

memiliki potensi yang besar dalam 

pengembangan produk dan ekspansi pasar 

yang luas. Kebijakan yang dibuat hampir 

dimungkinkan produk perusahaan ini tetap 

diminati oleh konsumen. Sebagai emiten 

terbesar yang mempunyai peluang yang 

besar dalam memberikan kesempatan bagi 

para pelaku pasar atau investor untuk 

berinvestasi, hal ini yang menjadikan 

selalu mendapat sorotan dan tidak tertutup 

kemungkinan terdapat indikasi manajemen 

laba.  
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Teknik pengambilan sampel yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah 

Purposive sampling. Teknik Purposive 

sampling adalah teknik yang dipakai 

dalam penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan menggunakan 

beberapa kriteria seperti, perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI dan 

mempublikasikan laporan keuangan secara 

lengkap dari tahun 2009 – 2011, 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI dan mempublikasikan laporan 

keuangan auditan per 31 Desember secara 

konsisten dan lengkap dari tahun 2009-

2011, perusahaan memiliki data yang 

lengkap selama periode pengamatan atau 

yang melaporkan beban pajak tangguhan 

pada tahun pengamatan 2009-2011, mata 

uang yang digunakan hanya mata uang 

rupiah dalam penyajian laporan keuangan 

(IDR). Dikarenakan penelitian dilakukan 

di Indonesia maka laporan keuangan yang 

digunakan adalah yang dinyatakan dalam 

Rupiah, perusahaan tidak mengalami 

kerugian dalam laporan keuangan 

komersial dan laporan keuangan fiskal 

selama tahun pengamatan. Alasannya 

adalah kerugian dapat dikompensasi ke 

masa depan (carryforward) menjadi 

pengurang biaya pajak tangguhan dan 

diakui sebagai aset pajak tangguhan. 

Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder berupa 

laporan keuangan tahun 2009 sampai 

dengan tahun 2011 perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

yang diperoleh dari Indonesia Capital 

Market Directory (ICMD) dan melalui 

website www.idx.co.id . 

Metode pengumpulan data yang 

digunakan yaitu metode pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara mencatat data 

dari laporan, catatan yang ada di beberapa 

sumber seperti Perpustakaan STIE 

Perbanas Surabaya, dan penelusuran data 

melalui format elektronik. 

 

 

 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN  

Uji Statistik Deskriptif 

Pengujian statistik deskriptif dilakukan 

sebelum melakukan pengujian hipotesis 

melakukan analisis deskriptif terhadap 

variabel-variabel akan digunakan dalam 

penelitian. Berdasarkan hasil pengolahan 

data dengan bantuan SPSS (Statistical 

Product and Service Solution) versi 17.00 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 1 

Deskripsi Variabel Penelitian 

 
N  Mean 

EM  36  .013203 

DTE  36  .014025 

 

Beban pajak tangguhan 

Berdasarkan tabel 1 di atas setelah 

dilakukan analisis deskriptif terhadap 

beban pajak tangguhan  (deffered tax 

expense) tabel tersebut menunjukkan nilai 

rata-rata (mean) manajemen laba dari 

tahun 2009-2011 yang diperoleh dari 

pertambahan atau  laba bersih yang dibagi 

dengan nilai pasar ekuitas t-1 adalah   

0,014222 atau 1,42 %. Nilai tersebut 

termasuk relatif kecil, hal ini bisa 

disebabkan komponen pembentuk beban 

pajak tangguhan antara perusahaan satu 

dan perusahaan lainnya tidak sama. 

Manajemen Laba  

Analisis deskriptif terhadap 

manajemen laba (earnings management) 

tabel tersebut menunjukkan nilai rata-rata 

(mean) manajemen laba dari tahun 2009-

2011 yang diperoleh dari pertambahan 

atau  laba bersih yang dibagi dengan nilai 

pasar ekuitas t-1 adalah   0,013203 atau 

1,32 % . Nilai tertinggi dan terendah dari 

manajemen laba selama tiga tahun tersebut 

masing-masing adalah 0,3096  dan -

0,8477. Nilai standar devisiasi atau 

penyimpangan yang terjadi 0.17055 atau 

17,05% , semakin besar nilai standar 

deviasi atau semakin mendekati satu atau 

http://www.idx.co.id/
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100% menunjukkan semakin besar 

penyimpangan nilai yang terjadi.  

Pengukuran manajemen laba dalam 

penelitian ini diukur menggunakan 

variabel dummy, yang terbagi atas dua 

kategori dalam batas pelaporan laba yaitu 

small profit firms dan small loss firm. 

Kategori perusahaan yang termasuk dalam 

kelompok small loss firm akan diberi nilai 

dummy  0 jika perubahan laba bersih 

perusahan i dari tahun t-1 ke tahun t dibagi 

nilai pasar ekuitas pada akhir tahun t-1, 

berada dalam range ≥ -0,01 s/d < 0 . 

Kategori small profit firm akan diberi nilai 

dummy 1 jika perubahan  laba bersih 

perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t 

dibagi nilai pasar ekuitas pada akhir tahun 

t-1, berada dalam range  ≥ 0 s/d < 0,01. 

Nilai yang diperoleh apabila tidak masuk 

dalam dua kategori tersebut akan diberi  

kategori 0. 

Pengukuran dengan manajemen 

laba  menunjukkan bahwa perusahaan 

yang melaporkan laba sedikit di atas titik 

nol lebih sedikit dibanding perusahaan 

yang melaporkan kerugian sedikit di 

bawah batas pelaporan laba (titik nol). 

Dengan kata lain, jumlah perusahaan yang 

melaporkan laba negatif kecil (small loss 

firm) jauh lebih tinggi dibandingkan 

perusahaan yang melaporkan laba positif 

(small profit firm). Sampel yang terdiri 

dari 36 sampel tersebut, ternyata 32 

diantaranya melaporkan laba negatif kecil 

dan hanya 4 sampel yang melaporkan 

penurunan laba yang kecil. 

Analisis deskriptif untuk menjelaskan 

variabel manajemen laba (earnings 

management) dengan nilai dummy 

ditunjukkan melalui tabel di bawah ini: 

 

Tabel 2 

Deskripsi Variabel Manajemen Laba  

 Hasil analisis deskriptif terhadap 

nilai dummy dari manajemen laba seperti 

yang ada dalam tabel di atas, untuk 

perusahaan yang melaporkan laba negatif  

kecil (small loss firm) nilai rata-rata 

(mean) manajemen laba adalah 0,0148 

dengan nilai terendah manajemen labanya 

-0,8477 dan nilai tertinggi 0,3096. Nilai 

terendah -0,8477 dimiliki oleh PT. 

Tembaga Mulia Semanan (TBMS) pada 

tahun 2010, dimana pada tahun tersebut 

perusahaan ini memiliki nilai laba dan 

beban pajak tangguhan yang paling rendah 

yaitu  Rp. 3.228.843.530 dan Rp. 

438.249.196 . Laba yang disertai beban 

pajak yang rendah diduga perusahaan 

menghindari kerugian. Nilai Maximum 

untuk kategori small loss firm dimiliki 

oleh PT. Nipress dengan nilai beban pajak 

tangguhan Rp. 724.216.334 dengan laba 

senilai Rp. 12.662.580.885 . Laba yang 

cukup rendah beban pajak yang dengan 

laba  yang rendah diduga perusahaan juga 

melakukan manajemen laba untuk 

menghindari kerugian. Standar deviasi 

atau penyimpangan  masih relatif kecil 

yaitu 0,1873 atau 18,7 %. 

 Perusahaan yang melaporkan 

penurunan laba (small profit firm) nilai 

rata-rata manajemen labanya  0,0050 

dengan nilai terendah -0,04 dan nilai 

tertinggi 0,01. Nilai standar deviasi atau 

nilai penyimpangan  masih relatif kecil 

yaitu 0,0054 atau 0,5 %. Nilai rata- rata 

perusahaan dengan kategori small profit 

firm lebih rendah dari perusahaan dengan 

kategori small loss firm . Nilai  rata- rata 

terendah dimiliki oleh PT. Holcim tahun 

2010 dengan jumlah laba perusahaan yang 

sangat tinggi yaitu sebesar Rp. 

895.751.000.000 , hasil ini 

mengindikasikan bahwa perusahaan 

tersebut mulai menyusun laporan 

keuangan komersial dengan pendekatan 

perpajakan.  Nilai tertinggi manajemen 

laba yang tinggi disini dimiliki oleh PT. 

Suparma dengan laba yang cukup kecil 

Rp. 29.620.834.144. 

 

 

 
N Mean Minimum Maximum 

 

SMALL

_LOSS 

30 .014825 -.8477 .3096 

SMALL

_PROF 

6 .005092 -.0040 .0101 

Total 36 .013202 -.8477 .3096 
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Pengujian Hipotesis 

Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi 

variabel dependen dan variabel independen 

data terdistribusi normal atau tidak. 

Pengujian normalitas dilakukan dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Prosedur pengujian 

normalitas adalah dengan menguji 

residualnya dengan menggunakan nilai 

signifikansi. Nilai signifikansi yang 

digunakan adalah 0,05  atau 5 % , 

terdistribusi normal atau tidak bisa dilihat 

dnegan hasil analisis yang telah dilakukan 

dalam penelitian ini. 

Hasil uji asumsi klasik uji 

normalitas pada penelitian ini 

menghasilkan bahwa data sebanyak 36 

tidak terdistribusi normal dengan hasil uji 

signifikansi 0.003 < 0.05. Melalui uji 

tersebut diketahui bahwa uji normalitas 

yang telah dilakukan setelah transformasi 

data, didapatkan nilai Kolmogorov – 

smirnov Z sebesar 1,062 dengan Asymp. 

Sig (2-tailed)  sebesar 0,232.  

 

Dengan kata lain, model regresi 

tersebut telah terdistribusi secara normal 

karena nilai signifikansi > 0,05 Data yang 

tidak terdistribusi secara normal tersebut 

dapat di tranformasi menjadi normal sesuai 

dalam Imam Gozhali (2006 : 33) yang 

bertujuan untuk mentranformasi data 

sehingga  terdistribusi secara normal. Hasil 

dari tranformasi data tersebut dari 36 

sampel menjadi 23 sampel, sehingga untuk 

selanjutnya sampel yang diolah 

mengggunakan nilai tranformasi data 

tersebut. 

 Melalui uji tersebut diketahui 

bahwa uji normalitas yang telah dilakukan 

setelah transformasi data, didapatkan nilai 

Kolmogorov – smirnov Z sebesar 1,062 

dengan Asymp. Sig (2-tailed)  sebesar 

0,232. Dengan kata lain, model regresi 

tersebut telah terdistribusi secara normal 

karena nilai signifikansi > 0,05. 

 

Uji Regresi 

Dalam melakukan pengujian hipotesis 

penelitian ini, uji statistik yang digunakan 

adalah analisis regresi. Analisis regresi 

bertujuan untuk mengukur kekuatan 

hubungan antara dua variabel atau lebih, 

selain itu juga menunjukkan arah 

hubungan antara variabel dependen dengan 

variabel independen. 

 Uji koefisien dengan tingkat 

signifikan 0,657 (0,657 > 0,1) yang berarti 

menerima H0 , koefisien regresi beban 

pajak tangguhan tidak dapat 

mempengaruhi manajemen laba. 

 Koefisen determinasi dalam 

pengujian ini, menunjukkan bahwa nilai R-

square adalah 0.010. Hal ini menunjukkan 

bahwa manajemen laba dijelaskan oleh 

model regresi beban pajak tangguhan 

sebesar 1% sedangkan sisanya sebesar 

99% dijelaskan oleh faktor lain diluar 

model. Standar error estimasi 0,155 

menunjukan kesalahan variabel dependen 

Pengujian hipotesis dengan uji F  

digunakan untuk melihat bias atau 

tidaknya model penelitian. Model 

dikatakan bias jika probabilitas signifikan 

uji F < 0,1 . Jika nilai probabilitas atau 

signifikansi uji F ≤ α (0,1), maka Hο 

ditolak dan H₁  diterima. Sedangkan jika 

nilai probabilitas atau signifikansi uji F > α 

(0,1) ,  maka Hο diterima dan H₁ ditolak. 

Dari uji anova F tes, diketahui F 

hitung 0,203 dengan tingkat signifikan 

0,657 (> 0,1) yang berarti model regresi 

Tabel 3 

Tabel Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 23 

Normal 

Parametersa,,

b
 

Mean .0000000 

Std. Deviation .15158377 

Most 

Extreme 
Differences 

Absolute .216 

Positive .216 

Negative -.119 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.038 

Asymp. Sig. (2-tailed) .232 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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beban pajak tangguhan yang dipakai untuk 

memprediksi manajemen laba bias atau 

model regresi tidak fit dengan data 

sehingga kurang tepat digunakan dalam 

pengujian regresi selanjutnya. 

 

Pembahasan  

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

beban pajak tangguhan (Deffered Tax 

Expense) terhadap manajemen laba 

(earnings management) melalui hasil 

perhitungan dengan analisa regresi linear 

yang telah dilakukan, diketahui hasil 

pengujian hipotesis menunjukkan bahwa 

beban pajak tangguhan tidak berpengaruh 

signifikan dalam mendeteksi manajemen 

laba (earnings management). 

Pada hipotesis yang telah disusun 

yaitu beban pajak tangguhan berpengaruh 

dalam memprediksi manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI, berdasarkan output SPSS dengan 

nilai signifikansi 0,657 dimana nilai 

tersebut lebih besar dari α = 0,1 

menyatakan bahwa hipotesis tersebut 

kurang tepat untuk menyatakan pengaruh 

beban pajak tangguhan dalam 

memprediksi manajemen laba.  

Hal ini berarti beban pajak 

tangguhan tidak dapat menunjukkan 

adanya intervensi manajemen dalam 

menentukan besarnya laba akuntansi 

dengan memanfaatkan kelonggaran yang 

ada dalam standar akuntansi keuangan. 

Faktor-faktor yang mengakibatkan 

mengakibatkan terbentuknya beban pajak 

tangguhan umumnya berasal dari pos-pos 

dimana manajemen mempunyai 

kewenangan yang besarnya untuk 

menentukan besarnya nilai pos-pos 

tersebut. 

Beban pajak tangguhan tidak bisa 

digunakan untuk memprediksi manajemen 

laba diduga karena perbedaan temporer 

atau beda waktu yang menghasilkan beban 

pajak tangguhan dalam perusahaan tidak 

cukup besar, karena komponen pajak 

tangguhan yang kurang merata dari 

berbagai perusahaan, sehingga dapat 

mengurangi kemampuan beban pajak 

tangguhan itu sendiri dalam memprediksi 

manajemen laba. 

 Hasil penelitian ini seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya bahwa beban 

pajak tangguhan (Deffered Tax Expense) 

tidak mempengaruhi atau tidak bisa 

digunakan untuk memprediksi manajemen 

laba (earnings management) oleh 

perusahaan manufaktur, tidak  konsisten 

dengan beberapa penelitian sebelumnya 

yang dijadikan sebagai acuan pada 

penelitia antara lain, Philips, Pincus dan 

Rego (2003)  yang melalui penelitiannya 

telah menunjukkan bahwa beban pajak 

tangguhan berpengaruh terhadap 

manajemen laba dalam melaporkan 

penurunan laba dan kerugian laba. 

Penelitian tersebut dilakukan diluar negeri 

sehingga terdapat beberapa ketentuan 

berbeda tentang perpajakan. Penelitian 

yang dilakukan di dalam negeri oleh 

Yuliati (2005)  dengan mengambil periode 

pengamatan tahun 1999–2002 memiliki 

hasil yang sama dengan penelitian 

sebelumnya yaitu bahwa beban pajak 

tangguhan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap perusahaan yang 

melakukan praktik manajemen laba. 

Penelitian oleh Yuliati (2005) memilih 

sampel seluruh perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek pada saat itu sehingga 

sampel yang didapat cukup banyak. Pada 

penelitian Yuliati dan Phillips  et al. 

memiliki persamaan antara lain mengukur 

total akrual dan beban pajak tangguhan 

dalam memprediksi manajemen laba baik 

secara simultan maupun secara terpisah. 

Hasil penelitian yang didapat ini 

konsisten dengan penelitian Yulianti dan 

Wiryandari (2009) menunjukkan  bahwa 

beban pajak tangguhan dan akrual tidak 

terbukti dapat digunakan untuk mendeteksi 

manajemen laba income-increasing 

dengan tujuan menghindari penurunan 

laba. Penelitian yang dilakukan sekarang 

memang memiliki perbedaan dengan tidak 

memasukkan total akrual dalam untuk 

mendeteksi adanya manajemen laba dalam 

dalam perusahaan, karena total akrual 
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sudah terbukti kurang efektif  dalam 

mendeteksi manajemen laba 

Sampel perusahaan manufaktur 

yang diambil melalui purposive sampling 

merupakan perusahaan yang tidak 

mengalami kerugian dalam masa 

pengamatan penelitian, diduga juga 

menjadi salah satu penyebab beban pajak 

tangguhan kurang berpengaruh dalam 

memprediksi manajemen laba. Semua 

kebijakan akuntansi tidak secara 

keseluruhan tercakup dalam perpajakan.  

Beban pajak tangguhan tidak bisa 

digunakan untuk memprediksi manajemen 

laba diduga karena perbedaan temporer 

atau beda waktu yang menghasilkan beban 

pajak tangguhan dalam perusahaan tidak 

cukup besar, karena komponen pajak 

tangguhan yang kurang merata dari 

berbagai perusahaan, sehingga dapat 

mengurangi kemampuan beban pajak 

tangguhan itu sendiri dalam memprediksi 

manajemen laba. Sampel perusahaan 

manufaktur yang diambil melalui 

purposive sampling merupakan perusahaan 

yang tidak mengalami kerugian dalam 

masa pengamatan penelitian, diduga juga 

menjadi salah satu penyebab beban pajak 

tangguhan kurang berpengaruh dalam 

memprediksi manajemen laba. Semua 

kebijakan akuntansi tidak secara 

keseluruhan tercakup dalam perpajakan. 

Perbedaan temporer merupakan refleksi 

dari kebijakan akrual (discretionary 

accruals) tertentu yang diterapkan oleh 

perusahaan. Mengingat bahwa kebijakan 

akrual tersebut memungkinkan manajer 

melakukan manajemen laba, maka 

perbedaan temporer yang mengandung 

kebijakan akrual tersebut relevan dalam 

memprediksi kinerja perusahaan di masa 

depan. 

Beban pajak tangguhan diperoleh 

dengan membagi antara beban pajak 

tangguhan  dengan total aset akhir tahun t-

1. Nilai beban pajak tangguhan yang ada 

dalam laporan keuangan perusahaan 

diperoleh dari perbedaan temporer atau 

beda waktu dari laporan keuangan fiskal 

dan laporan keuangan perusahaan, 

sehingga beban pajak tangguhan dianggap 

tepat untuk melihat manajemen laba sejauh 

mana kewenangan manajemen dalam 

mengelola laporan keauangan terutama 

laba. Perbedaan temporer merupakan 

refleksi dari kebijakan akrual 

(discretionary accruals) tertentu yang 

diterapkan oleh perusahaan. Mengingat 

bahwa kebijakan akrual tersebut 

memungkinkan manajer melakukan 

manajemen laba, maka perbedaan 

temporer yang mengandung kebijakan 

akrual tersebut relevan dalam memprediksi 

kinerja perusahaan di masa depan. 

Kewenangan atau intervensi 

manajemen dapat dilihat dari komponen-

komponen yang mengakibatkan timbulnya 

beban pajak tangguhan. Komponen- 

komponen tersebut diantaranya biaya 

penyusutan, penyisihan piutang tak 

tertagih, pemulihan penyisihan atas 

imbalan kerja, dan lain-lain. Nilai total 

aktiva juga sangat mempengaruhi beban 

pajak tangguhan disini karena nilai beban 

pajak tangguhan yang digunakan atau 

diolah dalam penelitian dibagi terlebih 

dahulu dengan total aktiva tahun t-1.  

Total aktiva dalam penelitian ini 

untuk  tahun pengamatan pertama yaitu 

tahun 2009 yang dipakai untuk membagi 

beban pajak tangguhan, total aktiva yang 

digunakan adalah tahun sebelumnya yaitu 

tahun 2008, dimana tahun tersebut tidak 

masuk dalam tahun pengamatan sehingga 

tidak dilihat sesuai dengan purposive 

sampling diantaranya perusahaan sampel 

tidak mengalami kerugian. Pada tahun 

tersebut terdapat kemungkinan perusahaan 

mengalami kerugian. 

Faktor lain  dalam Yuliati (2005) 

yang bisa dianggap dapat mempengaruhi 

manajamen laba selain beban pajak 

tangguhan, antara lain profitabilitas 

perusahaan yang diukur dari ROA, debt 

covenant, ukuran perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan yang 

berhubungan dengan diskresioner akrual, 

serta melalui corporate govenranace 

dengan menilai kualitas auditornya. 

Perbedaan temporer pun dianggap bisa 
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mempengaruhi menajemen laba. Motivasi 

perusahaan untuk melakukan manajemen 

laba pun tidak ada  untuk kepentingan 

perpajakan namun lebih pada untuk 

kepentingan menarik investor. 

 

KESIMPULAN, SARAN, DAN 

KETERBATASAN 

Kesimpulan  

Tujuan dari penelitian adalah untuk 

mengetahui pengaruh beban pajak 

tangguhan (deffered tax expense) terhadap 

manajemen laba (earnings managements) 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI. Sampel diperoleh melalui 

purposive sampling yang secara garis 

besar  perusahaan yang manufaktur yang 

terdaftar di BEI dan menerbitkan laporan 

keuangan tahun 2009-2011, memiliki 

kelengkapan data yang diperlukan dalam 

penelitian selama tahun pengamatan, 

melaporkan beban pajak tangguhan selama 

tahun pengamatan, tidak mengalami 

kerugian, serta melaporkan laporan 

keuangan dalam satuan mata uang rupiah 

(IDR). Dalam tiga tahun tersebut telah 

diperoleh sampel sebanyak 12 perusahaan 

manufaktur. Pengujian hipotesis 

menggunakan alat uji regresi, berdasarkan 

pengujian yang telah dilakukan maka 

diketahui kesimpulan, keterbatasan dan 

saran yang diharapkan. 

Berdasarkan hasil pengujian yang 

telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa penelitian yang telah dilakukan 

membuktikan bahwa beban pajak 

tangguhan (deffered tax expense) tidak 

berpengaruh dalam memprediksi 

manajemen laba (earnings management). 

Beban pajak tangguhan sebagai 

variabel independen yang memprediksi 

manajemen laba   terhadap probabilitas 

perusahaan malekukan manajemn laba 

relatif kecil. Melalui pengujian yang telah 

dilakukan yang menunjukkan bahwa 

kemampuan beban pajak tangguhan dalam 

menjelaskan fenomena manajemen laba 

masih rendah, yang berarti masih banyak 

faktor di luar persamaan yang 

mempengaruhi probabiklitas perusahaan 

melakukan manajemen laba.  

 

Keterbatasan  

Perusahaan yang digunakan sebagai 

sampel disini hanya perusahaan 

manufaktur yang melaporkan beban pajak 

tangguhan berturut-turut selama 3 tahun, 

antara lain tahun 2009-2011 bukan 

perusahaan yang melaporkan beban pajak 

tangguhan diantara tahun pengamatan.  

Penelitian ini tidak menggunakan 

model lain dalam memprediksi 

kemampuan selain beban pajak tangguhan 

yang berarti tidak memperhitungkan faktor 

lain yang diperkirakan dapat melihat 

pengaruh variabel independen beban pajak 

tangguhan (deffered tax expense) dalam 

memprediksi variabel dependen. 

Penelitian yang telah dilakukan 

menganggap semua perusahaan melakukan 

praktik manajemen laba (earnings 

management), tidak memisahkan 

perusahaan yang melakukan ataupun tidak 

melakukan praktik manajemen laba 

(earnings management). 

 

Saran  

Penelitian selanjutnya bisa menggunakan 

indikator manajemen laba yang 

memasukkan komponen akrual dalam 

penelitian selanjutnya, meskipun dalam 

penelitian sebelumya sudah tidak terbukti 

mempengaruhi atau kurang tepat 

digunakan dalam memprediksi manajemen 

laba namun dengan menggunakan tahun 

pengamatan yang berbeda. 

Kriteria atau purposive sampling 

yang digunakan untuk memilih sampel 

yang dalam penelitian ini, menggunakan 

perusahaan yang melaporkan beban pajak 

tangguhan selama tiga tahun berturut-turut, 

untuk selanjutnya tidak harus berturut agar 

bisa menunjukkan kemampuan beban 

pajak tangguhan dalam memprediksi 

manajemen laba. 

Mengidentifikasi faktor yang dapat 

mempengaruhi besaran beban pajak 

tangguhan yang dalam penelitian ini 

dianggap seluruhnya sebagai komponen 
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diskresioner atau faktor yang seluruhnya 

dipengaruhi oleh kewenangan manajemen 

dan memisahkan perusahaan yang 

melakukan manajemen laba dan 

perusahaan yang tidak melakukan praktik 

manajemen laba. 
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