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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang berupaya meneliti tentang kemampuan 

kemampuan pajak tangguhan yaitu beban pajak tangguhan ini muncul dari 

perbadaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal selisih, dalam 

mendeteksi manajemen laba yang digunakan sebagai kajian dalam penelitian ini 

terdiri dari beberapa penelitian terdahulu. 

Penelitian Birgita Deviana Penelitian (2010) dengan judul “Kemampuan 

Beban Pajak Tangguhan Dan Beban Pajak Kini Dalam Deteksi Manajemen Laba 

Pada Saat Seasoned Equity Offerings”, menggunakan Sampel akhir yang 

digunakan sejumlah 72 periode keuangan triwulanan perusahaan yang melakukan 

right offerings pada tahun 2007 dan 2008, sehingga disimpulkan bahwa beban 

pajak tangguhan dan beban pajak kini, yang digunakan secara bersama-sama, 

mampu mendeteksi manajemen laba pada saat seasoned equity offerings. Selain 

itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa hanya beban pajak kini yang mampu 

digunakan sebagai prediktor atau dapat mendeteksi manajemen laba yang 

dilakukan pada saat seasoned equity offerings. 

Wiryandari dan Yulianti (2009) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Hubungan Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Pajak dengan Perilaku
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Manajemen Laba dan Persistensi Laba” yang menggunakan sampel penelitian 

perusahaan manufaktur, retail, dan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2001-2006. 

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan dan 

akrul tidak terbukti bisa digunakan untuk mendeteksi manajemen laba income 

increasing dengan tujuan menghindari penurunan laba.  

Subekti Djamaluddin, Rahmawati, dan Handayani Tri Wijayanti (2008) 

dalam penelitian yang dilakukan dengan judul  “Analisis Perubahan Aktiva Pajak 

Tangguhan dan Kewajiban Pajak Tangguhan untuk Mendeteksi Manajemen 

Laba”  yang meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Jakarta dengan purposive sampling sehingga didapat sampel 46 perusahaan. Hasil 

dari penelitian beban pajak tangguhan yang dihasilkan dari selisih antara aktiva 

pajak tangguhan dan utang pajak tangguhan dapat digunakan untuk mendeteksi 

manajemen laba. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Phillips et al. 

(2003) dan Yuliati (2005). 

Jurnal penelitian  SNA 7 oleh  Yuliati (2005), dalam penelitiannya yang 

berjudul “Kemampuan Beban Pajak Tangguhan Dalam Memprediksi 

Profitabilitas Perusahaan Melakukan Manajemen Laba” dalam peneltian ini 

disimpulkan bahwa Penelitian ini menemukan bahwa kedua pengukur manajemen 

laba (akrual dan beban pajak tangguhan) memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba untuk 

menghindari kerugian. Hal ini menunjukkan kemampuan Beban pajak tangguhan 

dalam menjelaskan fenomena manajemen laba di sekitar earnings threshold relatif 
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sama dengan model Total Accrual tetapi lebih baik dibandingkan model 

Discretionary Accrual. 

Penelitian oleh Phillips, Pincus dan Rego (2003) dengan judul “Earnings 

management: New evidence based on deferred tax expense”juga membandingkan 

antara Beban pajak tangguhan dengan model yang selama ini dipakai untuk 

memprediksi manajemen laba, yaitu model akrual, dan menemukan bahwa beban 

pajak tangguhan dapat memprediksi manajemen laba secara lebih baik 

dibandingkan model modified jones, dan dapat dijadikan pelengkap untuk model 

total accruals dan forward looking model. Sementara untuk tujuan menghindari 

kerugian, beban pajak tangguhan dianggap lebih superior dibandingkan model 

akrual dalam memprediksi manajemen laba yang dilakukan perusahaan.  

Tabel 2.1 

 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penelitian  Persamaan  Perbedaan  

1
1 

1 

Kemampuan Beban 

Pajak Tangguhan Dan 

Beban Pajak Kini Dalam 

Deteksi Manajemen 

Laba Pada Saat 

Seasoned Equity 

Offerings, Oleh: Birgita 

Deviana Penelitian 

(2010) 

Persamaan dengan 

penelitian ini, 

menggunakan variabel 

independen beban pajak 

tangguhan seabagai salah 

satu alat untuk 

memprediksi manajemen 

laba. 

Penelitian terdahulu 

menggunakan sampel 

perusahaan yang 

melakukan right offerings 

pada tahun 2007 dan 

2008, dengan melihat 

laporan keuangan 

triwulanan. 

2 

Hubungan Perbedaan 

Laba Akuntansi dan 

Laba Pajak dengan 

Perilaku Manajemen 

Laba dan Persistensi 

Laba, Oleh: Wiryandari 

dan Yulianti (2009) 

Penelitian terdahulu 

menggunakan perbedaan 

laba akuntansi dan laba 

fiskal atau dengan kata 

lain beban pajak 

tangguhan dalam 

memprediksi manajemen 

laba dan persistensi laba. 

Perbedaan dengan 

penelitian terdahulu 

terletak pada sampelnya 

yang terdiri dari 

perusahaan manufaktur, 

jasa dan ritel. 
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No. Judul Terdahulu Persamaan Perbedaan 

3 

Analisis Perubahan 

Aktiva Pajak Tangguhan 

dan Kewajiban Pajak 

Tangguhan untuk 

Mendeteksi Manajemen 

Laba, Oleh: Subekti 

Djamaluddin, 

Rahmawati, dan 

Handayani Tri 

Wijayanti (2008) 

Penelitian terdahulu 

menggunakan variabel 

kewajiban beban pajak 

tangguhan serta sampel 

yang sama yaitu 

perusahaan manufaktur. 

Penlitian terdahulu 

menggunakan variabel 

aktiva pajak tangguhan 

dalam memprediksi , 

sedangkan penelitian ini 

hanya menggunakan 

beban pajak tangguhan. 

4 

Kemampuan Beban 

Pajak Tangguhan Dalam 

Memprediksi 

Profitabilitas Perusahaan 

Melakukan  Manajemen 

Laba, Oleh: Yulianti 

(2005) 

Menggunakan sampel 

yang sama yaitu 

Perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di BEI. 

Penelitian ini 

menggunakan sampel 

dari tahun 1999-2002 

sedangkan dalam 

penelitian ini dari tahun 

2009-2011 setelah 

berlaku peraturan pajak 

2010. 

5 

Earnings management: 

New evidence based on 

deferred tax expense, 

Oleh: Phillips, Pincus 

dan Rego (2003) 

Menggunakan model 

probit yang sama dalam 

mengukur kemampuan 

beban pajak dalam 

memprediksi manajemen 

laba 

Penelitian terdahulu 

merupakan penelitian 

yang dilakukan di luar 

negeri, sehingga beberapa 

peraturan dan kondisinya 

berbeda dengan 

Indonesia. 

 

 2.2  Landasan Teori 

2.2.1  Teori keagenan (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 
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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. Dampak informasi asimetri digambarkan melalui 

The bonus plan hypothesis, The debt covenant hypothesis, The political cost 

hypothesis. Teori Signal menjelaskan bahwa tanda-tanda keberhasilan atau 

kegagalan harus dilaporkan pada principal. 

2.2.2  Teori akuntansi Positif (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: 

1. The bonus plan hypothesis 

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.  
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2. 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.  

3. 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. 

2.2.3  Beban Pajak Tangguhan 

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi 

komersial 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 dan biaya-biaya terkait (matching cost againts revenue), 

sedangkan dari segi fiskal adalah tujuan utamanya adalah penerimaan negara 

(Suandy, 2011:87).  

PSAK 2007 tentang laporan keuangan disusun berdasarkan akrual. 

Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian 

(dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam 

catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang 
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bersangkutan. Siti dan Zulaikah dalam  Rikaz Zamrudah (2009) konsep akrual 

yang dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Discretionary Accrual adalah  pengakuan akrual laba atau beban yang 

bebas tidak diatur dan merupakan pilihan kebijakan manajemen. 

2. Non Discretionary Accrual adalah pengakuan akrual laba yang wajar 

yang tunduk pada suatu standart atau  prinsip akuntansi yang berlaku 

umum.  

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. Ahmed dan Belkaoui (2004) 

mendefinisikan laba akuntansi sebagai perbedaan antara realisasi laba yang 

tumbuh dari transaksi-transaksi selama periode berlangsung dan biaya-biaya 

historis yang berhubungan. Laba akuntansi yang dilaporkan pada laba rugi 

merupakan merupakan laba akuntansi Laba akuntansi diukur berdasarkan konsep 

akuntansi akrual. Secara konseptual, akuntansi akrual mengkonversi arus kas 

menjadi suatu pengukuran yang secara prinsip mendekati konsep laba ekonomi. 

Akuntansi akrual berusaha untuk memperoleh pengukuran laba yang 

mempertimbangkan baik arus kas kini maupun transaksi terhadap arus kas masa 

depan. Dalam metode historical cost (biaya historis) laba diukur berdasarkan 

selisih aktiva bersih awal dan akhir periode yang masing-masing diukur dengan 

biaya historis, sehingga hasilnya akan sama dengan laba yang dihitung sebagai 

selisih pendapatan dan biaya. 
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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.  

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: 

1. 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 
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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. 

2. 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 fiskal dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif. 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). 
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Suandy (2011:99), mendefinisikan kewajiban sebagai suatu kemungkinan 

adanya pengorbanan ekonomi pada masa yang akan datang yang muncul dri 

kewajiban masa kini, suatu entitas untuk meyerahkan aset pada entitas lainnya 

sebagai akibat kejadian masa lalu. Sebagai contoh, perusahaan mneggunakan 

metode penyusutan yang berbeda antara akuntansi fiskal dan komersial. Jika 

beban  penyusutan aset tetap yang diakui secara fiskal lebih besar dari pada  beban 

penyusutan aset secara komersial, maka selisih tersebut akan membuat beban 

pajak kini lebih kecil, tetapi akan membuat pengakuan beban pajak tangguuhan 

lebih besar pada masa yang akan datang. Selisih tersebut akan menghasilkan pajak 

tangguhan didasarkan pada periode mendatang menjadi lebih besar sebagai akibat 

pelunasan kewajiban pajak. 

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.  
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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 manfaatnya. 

Dalam mengalokasikan biaya penyusutan atas suatu aktiva terdapat 

beberapa metode penyusutan menurut PSAK 17, berdasarkan waktu, metode garis 

lurus, tepat digunakan apabila manfaat ekonomis yang diharapkan dari aktiva 

tetap tersebut setiap periode sama.  Metode pembebanan menurun,  tepat 

digunakan apabila manfaat ekonomis yang diharapkan dari aktiva tetap tersebut 

selalau menurun setiap periode Metode jumlah angka tahun, adalah salah satu 

metode penyusutan yang dipercepat. Dasar penyusutan dalam metode ini sama 

dengan metode garis lurus yaitu taksiran nilai buku aktiva (Nilai perolehan-

taksiran residu) Metode Saldo menurun, akan menghasilkan beban penyusutan 

yang menurun setiap periode. Berdasarkan penggunaan, metode jam jasa, 

didasarkan pada anggapan bahwa aktiva (terutama mesin-mesin) akan lebih cepat 

rusak bila digunakan sepenuhnya (full time). Metode jumlah unit produksi umur 

kegunaan aktiva ditaksir dalam satuan jumlah unit hasil produksi. Ada banyak 

metode yang diatur dalam PSAK, sehingga manajemen perusahaan akan 

menentukan metode mana yang cocok untuk diadopsi dalam mencatat biaya 
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penyusutan aktiva tetap. Menurut Purnomo dalam  Budi Lestari (2008), tabel 

perbedaan antara Laporan Keuangan Fiskal dan Laba Akuntansi bisa dilihat dalam 

tabel di bawah ini. 

Tabel 2.2 

Perbedaan Laporan Keuangan Fiskal dengan Laporan Keuangan Akuntansi 

Tujuan akuntansi komersial adalah untuk 
menyediakan informasi yang berguna bagi 

para pemakai dalam pengambilan 

keputusan 

Tujuan pembukuan adalah agar wajib pajak 
dapat menghitung besarnya pajak yang 

terutang. 

Berdasar pada Standar Akuntansi 

Keuangan yang dirumuskan IAI 

 

Berdasar pada peraturan perpajakan yang 

ditetapkan oleh badan legislatif dan 

eksekutif 

 

Laporan laba rugi komersial merupakan 

penandingan pendapatan dengan biaya 

 

Laporan laba rugi merupakan penandingan 

objek pajak dengan pengurang penghasilan 

bruto 
 

Menganut prinsip konsistensi. Apabila 

terjadi perubahan harus melaporkan akibat 

perubahan dalam laporan keuangan 
 

Menganut prinsip taat asas (konsisten). 

Apabila terjadi perubahan harus mendapat 

persetujuan Direktorat Jenderal Pajak dan 
melaporkan akibat perubahan tersebut 

Menggunakan stelsel akrual 

 

Meenggunakan stelsel akrual atau stelsel 

kas dengan memperhatikan ketentuan pasal 

28 UU KUP 

Menganut prinsip konservatif dalam  

bentuk cadangan (penyisihan) misal, 

penyisihan piutang tidak tertagih, 
penyisihan utang garansi, penyisihan harga 

pasar, dsb  

 

 

Tidak menganut prinsip konservatif,  

kecuali dalam hal penyisihan cadangan 

piutang tak tertagih pada usaha bank dan 
sewa guna usaha, hak opsi, cadangan untuk 

usaha asuransi, cadangan biaya reklamasi 

untuk usaha pertambangan (pasal 9 ayat (1) 

huruf c UU No.36 tahun 2008  

Menganut biaya historis  

 

Menganut biaya historis dengan 

memperhatikan harga pertukaran yang 

objektif  

Subtansi mengalahkan bentuk formal  

 

 

Substansi mengalahkan bentuk formal, 

tetapi dalam beberapa kasus, bentuk formal 

mengalahkan substansi  

Sumber : Purnomo, Modul Akuntansi Perpajakan, diolah. 
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Menurut Pajak berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2000, metode penyusutan yang diakui menurut pajak adalah Metode Garis Lurus 

dan Metode Saldo Menurun. Dari konsepnya bahwa saldo menurun tarifnya dua 

kali tarif garis lurus, kelonggaran inilah yang dimanfaatkan dalam menghasilkan 

laba fiskal. Selain penyusutan juga terdapat beban-beban yang tidak diakui oleh 

fiskal, seperti: beban yang tidak berhubungan dengan operasi perusahaan, 

cadangan piutang atau biaya yang sifatnya tidak pasti.  

Beban Pajak Tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba 

akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) 

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

Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan fiskal disebabkan dalam 

penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan 

bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan 

yang diperbolehkan menurut peraturan pajak. Palepu, Healy, Bernard dalam 

Yuliati (2005)  menyatakan bahwa semakin besar perbedaan antara laba yang 

dilaporkan perusahaan (laba komersial) dengan laba fiskal menunjukkan “bendera 

merah” bagi pengguna laporan keuangan. Persentase beban pajak tangguhan 

Semakin besar terhadap total beban pajak perusahaan menunjukkan pemakaian 

standar akuntansi yang semakin liberal (Hawkins, 1998).  

Contoh perhitungan  : 
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Tabel 2.3 

Perhitungan Beban Pajak Tangguhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.4 

Laporan Laba Rugi sebagian 

Sumber: Annual Report, PT Tempo Scan Pacific Tbk. Th. 2009 
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Tabel 2.4 

Laporan Laba Rugi Sebagian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber: Annual Report, PT Tempo Scan Pacific Tbk. Th. 2009 
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Tabel 2.5 

Kewajiban Beban Pajak Tangguhan dalam Neraca Sebagian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Annual Report, PT Tempo Scan Pacific Tbk. Th. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  

Beda Temporer dan Beda Tetap 
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2.2.4  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: 

1. Taking a Bath 

Adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba 

perusahaan peda periode berjalan menjadi sangat ektrim rendah (bahkan 

rugi) atau sangat ektrim tinggi dibandingkan dengan laba dalam periode 

sebelumnya atau sesudahnya. 

2. Minimasi laba (income minimization) 

Adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba 

pada periode keuangan  berjalan lebih rendah daripada laba sesungguhnya. 

3. Maksimisasi laba (income maximization) 

Adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba 

pada laporan keuangan periode berjalan lebih tinggi daripada 

sesungguhnya. 

4. Perataan laba (income smoothing) 

Adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba 

pada laporan keuangan periode-periode tertentu menunjukkan fluktuasi 
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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.  

2.2.5  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). 
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 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. 

 

2.3  Kerangka Pemikiran 

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 untuk 

mendeteksi variabel dependen (manajemen laba). 

 

 

 

 

Gambar  2.2 

Kerangka Pikiran 

Beban Pajak 

Tangguhan 

 

Manajamen 

Laba 
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2.4  Hipotesis Penelitian 

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. 




