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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the effect of book tax differences are divided into 
permanent differences and temporary differences and intellectual capital to profit growth. 

Profit growth is calculated by subtracting the current year's net income from the previous 
year's net income and divided by the previous year's net income. The independent variables 
used in this study are book tax differences that are divided into permanent differences and 

temporary differences as well as intellectual capital. Dependent variable used is profit 
growth. The population in this study is basic and chemical industry companies listed in 

Indonesia Stock Exchange 2012-2016. The sample selection used the census method which 
means using the entire population as the research sample. samples obtained by 66 
companies. Data analysis method used is multiple linear regression analysis. The results of 

this study indicate that permanent differences and temporary differences significantly 
influence profit growth, while intellectual capital has no significant effect on profit growth. 

 
Keywords: Profit Growth, Permanent Difference, Temporary Differences, Book Tax 

Differences, and Intellectual Capital. 

 
PENDAHULUAN 

Suatu perusahaan tentunya banyak 
pihak-pihak yang membutuhkan informasi 
(misalkan pemegang saham dan calon 

investor) terkait kinerja perusahaan itu 
sendiri. Informasi yang dibutuhkan itu 

seperti kinerja perusahaan, cara 
perusahaan dalam beroperasi, dan lain-
lain. Kinerja suatu perusahaan dapat 

diukur salah satunya dengan melihat 
laporan keuangan yang telah 

dipublikasikan pada Bursa Efek Indonesia 
(BEI) atau juga bisa dengan mengamati 
bagaimana pertumbuhan laba dari tahun 

ke tahun suatu perusahaan (Diah dan Heri, 
2014). Pertumbuhan laba adalah 

persentase kenaikan laba yang dihasilkan 
perusahaan dari satu periode ke periode 
berikutnya. Tidak dipungkiri bahwa laba 

merupakan tolok ukur baik itu bagi pihak 
eksternal maupun pihak internal. Pihak 

eksternal menggunakan laba sebagai tolok 

ukur kinerja perusahaan, sedangkan bagi 
pihak internal menggunakan laba sebagai 
dasar pengambilan keputusan seperti 

pemberian bonus kepada para manajer 
dan pengukur kinerja dari manajer itu 

sendiri. 
Fenomena yang terjadi di Indonesia 

adalah pertumbuhan penjualan yang 

dialami oleh PT. Steel Pipe Industry of 
Indonesia (ISSP) tidak mampu 

mendorong pertumbuhan laba yang tinggi 
bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan 
tingginya beban yang ditanggung oleh 

perusahaan, baik beban penjualan, 
administrasi maupun beban pajak yang 

berdampak pada penurunan laba tahun 
2015 sebesar 26%. Penurunan laba yang 
dialami PT. Steel Pipe Industry of 

Indonesia juga disebabkan oleh 
penurunan ekonomi domestik yang diikuti 

dengan lemahnya nilai tukar rupiah 
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terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini 
mengakibatkan perusahaan kesulitan 

dalam mengatur cash flow (sumber: 
www.pasardana.id). 

Laporan komersial atau bisnis 
disusun berdasarkan Standar Akuntansi 
Keuangan, sedangkan laporan fiskal 

berdarsarkan ketentuan dalam peraturan 
undang-undang perpajakan (Undang-

Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh). 
Perbedaan kedua dasar penyusunan 
laporan keuangan tersebut mengakibatkan 

perbedaan dalam perhitugan laba atau rugi 
suatu perusahaan. Pengakuan dalam 

perhitungan laba atau rugi menurut 
akuntansi (book income) dengan laba atau 
rugi menurut pajak (taxable income) atau 

biasa disebut dengan book tax differences. 
Book tax differences merupakan salah satu 

cara dalam mengevaluasi kinerja 
perusahaan yang diukur dari pertumbuhan 
laba (Erly, 2016 : 96). Perbedaan tersebut 

dapat dibagi menjadi perbedaan tetap dan 
perbedaan sementara (Siti, 2014 : 403). 

Perbedaan tetap dan perbedaan sementara 
ini diakibatkan oleh pemilihan metode 
akuntansi yang dilakukan oleh 

manajemen perusahaan. 
Modal intelektual semakin berperan 

penting sebagai informasi yang strategis 
bagi suatu perusahaan. Pada era 
globalisasi, kinerja perusahaan tidak 

hanya dinilai dengan kepemilikan aset 
berwujud, tetapi lebih ke knowledge 

based economy. Pulic (1998) menyatakan 
bahwa, modal intelektual suatu 
perusahaan tidak diukur secara langsung, 

melainkan mengajukan suatu ukuran 
untuk menilai efisiensi dari nilai tambah 

sebagai hasil dari kemampuan intelektual 
yang dimiliki perusahaan (Value Added 
Intellectual Coefficient - VAIC™). 

Komponen dari VAIC™ dapat dilihat dari 
sumber daya suatu perusahaan, yaitu 

customer capital, human capital, dan 
structure capital. 

Beberapa penelitian terkait telah 

menjelaskan bukti hubungan pengaruh 
book tax differences yang dikelompokkan 

menjadi perbedaan tetap dan perbedaan 

sementara serta modal intelektual 
terhadap pertumbuhan laba. Vidiyanna 

dan Sary (2017), Luni Riskita, dkk (2016) 
serta Amos Rico dan Abdul Rohman 

(2014) membuktikan bahwa perbedaan 
tetap tidak berpengaruh terhadap 
pertumbuhan laba, sedangkan perbedaan 

sementara berpengaruh terhadap 
pertumbuhan laba. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Waluyo (2016) dan Mark 
Jackson (2009) yang menyatakan bahwa 
perbedaan tetap dan sementara 

berpengaruh terhadap perubahan laba. 
Berkebalikan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Diah dan Heri (2014) yang 
membuktikan bahwa perbedaan tetap dan 
perbedaan sementara sama-sama tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. 
Pada penelitian Sasya Sabrina (2015) 

menyatakan bahwa modal intelektual 
berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. 
Sejalan dengan penelitian di atas, pada 

penelitian Badingatus, dkk (2010), Isfenti 
dan Nisrul (2014) serta Ekwe (2013) 

menyatakan bahwa modal intelektual 
berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. 
Berkebalikan dengan ketiga penelitian di 

atas, pada penelitain yang dilakukan oleh 
Kharisma dan Barbara (2011) menyatakan 

bahwa modal intelektual tidak 
berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. 

 Berdasarkan beberapa penelitian 

tersebut hasil tentang book tax differences 
dan modal intelektual masih tidak 

konsisten. Oleh karena itu, penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian mengenai 
apakah book tax differences yang 

dikelompokkan menjadi perbedaan tetap 
dan perbedaan sementara serta modal 

intelektual memiliki pengaruh terhadap 
pertumbuhan laba pada tahun 2012-2016. 

 

RERANGKA TEORITIS DAN 

HIPOTESIS 

Teori Akuntansi Positif 

Teori akuntansi positif adalah teori 
yang menjelaskan terkait faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi manajemen 
dalam menentukan prosedur akuntansi 

optimal dan mempunyai tujuan untuk 
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meningkatkan kinerja perusahaan. Teori 
akuntansi positif menjelaskan terkait 

sesuatu (kejadian, tindakan, atau 
perbuatan) sesuai dengan fakta atau apa 

yang terjadi sesuai dengan pengamatan 
empiris (Suwardjono, 2013 : 26). Sasaran 
dari teori akuntansi positif ini sendiri 

adalah menghasilkan penjelasan yang 
terkait dengan apa yang nyatanya terjadi 

atau sesuai dengan fakta secara objektif 
tanpa dilandasi oleh pertimbangan nilai. 

 

Pertumbuhan Laba 

Laba adalah hasil dari suatu periode 

yang telah dicapai perusahaan 
sebagaimana disebutkan dalam Statement 
of Financial Accounting Standards 

(SFAS) nomor 1 (Vidiyanna dan Putri, 
2017). Laba merupakan dasar bagi 

perpajakan yaitu laba yang biasanya 
dikenal sebagai laba kena pajak. 
Perhitungan laba kena pajak adalah sesuai 

dengan peraturan yang ditentukan oleh 
Direktorat Jenderal Pajak yang dijadikan 

sebagai dasar pengenaan pajak (Riyana 
dan Titik, 2015). Suatu usaha yang 
dijalankan mempunyai tujuan dalam 

kegiatannya yaitu adanya pertumbuhan 
laba yang diperoleh dalam setiap periode 

operasi. 
Pertumbuhan laba adalah persentase 

kenaikan laba yang dihasilkan perusahaan 

dari satu periode ke periode berikutnya  
(Vidiyanna dan Putri, 2017). Oleh karena 

itu, informasi yang berkaitan dengan laba 
dapat dikaitkan dengan kepentingan 
stakeholder dalam pengambilan 

keputusan yang efektif dan efisien untuk 
kegiatan atau aktivitas perusahaan yang 

berdampak pada kepentingan stakeholder. 
Pertumbuhan laba sendiri menunjukkan 
sejauh mana perusahaan dapat 

meningkatkan kemampuannya untuk 
memperoleh keuntungan bersih 

dibandingkan dengan keuntungan secara 
keseluruhan (Kasmir, 2012 : 114). 

 

Book Tax Differences 

Pengakuan dalam perhitungan laba 

atau rugi menurut akuntansi (book 

income) dengan laba atau rugi menurut 
pajak (taxable income) atau biasa disebut 

dengan book tax differences. Book tax 
differences merupakan salah satu cara 

dalam mengevaluasi kinerja perusahaan 
yang diukur dari pertumbuhan laba (Erly, 
2016 : 96). Pada umumnya, perusahaan di 

bidang bisnis akan menyusun dua laporan 
keuangan untuk dua tujuan setiap 

tahunnya. Tujuan yang pertama adalah 
laporan keuangan berdasarkan Standar 
Akuntansi Keuangan (SAK) yang 

digunakan untuk menilai kinerja ekonomi 
serta keadaan finansial dari perusahaan 

dan tujuan yang kedua adalah laporan 
keuangan berdasarkan peraturan 
perpajakan yang digunakan dalam 

menghitung besarnya pajak yang 
dibayarkan oleh perusahaan (Siti, 2014 : 

399). 
Menurut Erly (2016 : 96), adanya 

perbedaan dalam hal pengakuan 

penghasilan dan biaya antara akuntansi 
komerial dan fiskal menimbulkan adanya 

perbedaan dalam menghitung besarnya 
penghasilan kena pajak. Perbedaan 
penghasilan serta biaya menurut akuntansi 

dan menurut fiskal (book tax differences) 
dapat dibagi menjadi perbedaan tetap atau 

perbedaan permanen (permanent 
differences) dan perbedaan sementara atau 
perbedaan waktu (timming differences) 

(Siti, 2014 : 403). 
Perbedaan tetap adalah perbedaan 

yang terjadi karena peraturan perpajakan 
menghitung laba fiskal berbeda dengan 
perhitungan laba menurut SAK tanpa ada 

koreksi di kemudian hari, sedangkan 
perbedaan sementara adalah perbedaan 

yang bersifat sementara karena adanya 
ketidaksamaan waktu dalam pengakuan 
penghasilan dan pengeluaran antara 

peraturan SAK dengan perpajakan (Erly, 
2016 : 96). 

 
Modal Intelektual 

Stewart (1997 : 1) dalam Ekwe 

(2013) menyatakan bahwa modal 
intelektual adalah materi intelektual 

(pengetahuan, informasi, hak kepemilikan 
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intelektual dan pengalaman) yang dapat 
digunakan untuk menciptakan kekayaan. 

Menurut Organisation for Economic 
Cooperation Development (OECD, 1999) 

menyatakan bahwa modal intelektual 
adalah nilai ekonomi dari dua kategori 
aset tak berwujud, yaitu organisasional 

(structural) capital dan human capital. 
Kesimpulan dari definisi modal 

intelektual merupakan pengetahuan yang 
dapat memberikan manfaat bagi 
perusahaan. 

Pengukuran modal intelektual 
menggunakan penilaian moneter, yaitu 

model yang dikenalkan oleh Pulic dikenal 
dengan VAIC. VAIC (Value Added 
Intellectual Capital) digunakan untuk 

menyediakan informasi tentang efisiensi 
penciptaan nilai dari aset tidak berwujud 

dalam suatu perusahaan. Alasan 
penggunaan metode pengukuran VAIC™, 
yaitu: 1) menyediakan standar 

pengukuran yang standar dan konsisten, 
angka-angka yang digunakan umumnya 

tersedia dalam laporan keuangan, 
sehingga lebih efektif melakukan analisis 
dengan ukuran sampel besar di berbagai 

sektor industri; 2) semua data yang 
digunakan dalam perhitungan VAIC 

berdasarkan pada informasi yang telah 
diaudit, sehingga perhitungan dapat 
dianggap obyektif dan dapat diverifikasi 

(Pulic, 1998). 
 

Pengaruh Perbedaan Tetap Terhadap 

Pertumbuhan Laba 

Perbedaan tetap adalah perbedaan 

yang terjadi karena peraturan perpajakan 
menghitung laba fiskal berbeda dengan 

perhitungan laba menurut SAK tanpa ada 
koreksi di kemudian hari (Erly, 2016 : 
96). Perbedaan tetap dapat positif atau 

negatif. Perbedaan tetap positif terjadi 
apabila ada laba akuntansi yang tidak 

diakui dalam ketentuan perpajakan serta 
pembebasan pajak, sedangkan pebedaan 
tetap negatif terjadi apabila terdapat 

pengeluaran secara akuntansi yang tidak 
diakui oleh ketentuan fiskal (Erly, 2016 : 

96). 

Perbedaan positif mengakibatkan 
beban pajak yang dibayarkan semakin 

menurun, maka laba yang dihasilkan akan 
semakin meningkat. Laba yang semakin 

tinggi akan mengakibatkan pertumbuhan 
laba yang semakin meningkat. Perbedaan 
negatif mengakibatkan beban pajak yang 

dibayarkan semakin besar, maka laba 
yang dihasilkan akan semakin menurun. 

Laba yang semakin menurun akan 
berdampak pada pertumbuhan laba 
perusahaan yang juga akan mengalami 

penurunan. Beberapa penelitian terdahulu 
menyatakan bahwa perbedaan tetap 

berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, 
seperti pada penelitian yang dilakukan 
oleh Waluyo (2016) dan Mark Jackson 

(2009). Hal ini berarti saat perbedaan 
fiskal semakin besar dengan laba 

komersial, maka akan berpengaruh 
terhadap semakin rendahnya pertumbuhan 
laba yang dihasilkan oleh perusahaan. 

 
Pengaruh Perbedaan Sementara 

Terhadap Pertumbuhan Laba 

Perbedaan sementara terjadi 
dikarenakan perbedaan waktu dalam 

pengakuan penghasilan dan beban dalam 
perhitungan laba. Beban atau penghasilan 

telah diakui menurut akuntansi komersial 
dan belum diakui menurut fiskal, atau 
sebaliknya. Perbedaan sementara adalah 

perbedaan yang bersifat sementara karena 
adanya ketidaksamaan waktu dalam 

pengakuan penghasilan dan pengeluaran 
antara peraturan SAK dengan perpajakan 
(Erly, 2016 : 96). 

Perbedaan sementara dibagi menjadi 
dua, yaitu koreksi positif dan koreksi 

negatif (Erly, 2016 : 96). Koreksi positif 
menyebabkan laba fiskal bertambah. Laba 
fiskal yang bertambah akan meyebabkan 

beban pajak yang dibayarkan akan 
semakin besar. Jika beban pajak yang 

dibayarkan semakin besar, maka akan 
berdampak pada perolehan laba bersih 
yang semakin kecil. Laba bersih yang 

rendah berpengaruh terhadap 
pertumbuhan laba yang akan semakin 

menurun (Erly, 2016 : 96). Koreksi 
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negatif menyebabkan laba fiskal 
berkurang. Laba fiskal yang semakin 

rendah akan menyebabkan beban pajak 
yang dibayarkan juga semakin kecil. Jika 

beban pajak yang dibayarkan semakin 
kecil, maka laba bersih yang dihasilkan 
oleh perusahaan akan semakin besar. 

Laba yang semakin besar akan 
mengakibatkan pertumbuhan laba 

perusahaan semakin meningkat. Oleh 
karena itu, perbedaan sementara 
berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. 

Beberapa penelitian terdahulu telah 
menyatakan bahwa perbedaan sementara 

berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, 
seperti pada penelitian yang dilakukan 
oleh Vidiyanna dan Sary (2017), Waluyo 

(2016), Luni Riskita (2016), Amos Rico 
dan Abdul Rohman (2014) serta Mark 

Jackson (2009). 
 
Pengaruh Modal Intelektual Terhadap 

Pertumbuhan Laba 

Modal intelektual semakin berperan 

penting sebagai informasi yang strategis 
bagi suatu perusahaan (Kharisma dan 
Barbara, 2011). Modal intelektual adalah 

materi intelektual (pengetahuan, 
informasi, hak kepemilikan intelektual 

dan pengalaman) yang dapat digunakan 
untuk menciptakan kekayaan (Stewart, 
1997 : 1 dalam Ekwe, 2013). Adanya 

modal intelektual yang tercermin dari 
konwledge asset yang akan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan laba. 

Perusahaan yang mampu mengelola 
sumber daya intelektualnya secara 

maksimal akan memperoleh nilai tambah 
secara teratur, sehingga perusahaan 

mampu tumbuh dan tetap menghasilkan 
laba yang maksimal setiap periode. Laba 
maksimal yang diperoleh perusahaan akan 

mengakibatkan pertumbuhan laba dari 
satu periode ke periode berikutnya. 

Beberapa penelitian terdahulu 
menyatakan bahwa modal intelektual 
berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, 

seperti pada penelitian yang dilakukan 
oleh Isfenti dan Nisrul (2014) menyatakan 

bahwa modal intelektual berpengaruh 
terhadap pertumbuhan laba. Sejalan 
dengan penelitian di atas, pada penelitian 

Sasya Sabrina (2015), Ekwe (2013) serta 
Badingatus, dkk. (2010) menyatakan 

bahwa modal intelektual berpengaruh 
terhadap pertumbuhan laba. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka 

hipotesis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah: 

H1: Perbedaan tetap book tax differences 
berpegaruh terhadap pertumbuhan 
laba. 

H2: Perbedaan sementara book tax 
differences berpegaruh terhadap 

pertumbuhan laba. 
H3: Modal intelektual berpegaruh 

terhadap pertumbuhan laba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

Book Tax Differences 

 Perbedaan Tetap 

(X1) 

Perbedaan Sementara 
(X2) 

Pertumbuhan Laba 

(Y) 

Modal Intelektual 

(X3) 
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METODE PENELITIAN 

Rancangan Riset 

Jenis penilitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah riset sekunder 

dan pengujian hipotesis dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif. 
Riset sekunder sendiri adalah penelitian 

yang menggunakan bahan bukan dari 
sumber pertama sebagai sarana untuk 

memperoleh data atau informasi dalam 
menjawab masalah yang sedang diteliti 
(Jonathan, 2006 : 17). Penelitian ini 

dilakukan untuk membuktikan adanya 
pengaruh perbedaan tetap dan perbedaan 

sementara book tax differences serta 
modal intelektual terhadap pertumbuhan 
laba.  

 
Identifikasi Variabel 

Variabel dependen yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pertumbuhan 
laba, sedangkan variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 
book tax differences yang dikelompokkan 

menjadi perbedaan tetap dan perbedaan 
sementara serta modal intelektual. 
 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 

1. Varibel Dependen: Pertumbuhan Laba 
Pertumbuhan laba diukur 
menggunakan rumus sebagai berikut 

(Sofyan, 2015 : 310): 
 

     
             

        

 

Dimana : 
∆NI =  Pertumbuhan Laba 

NIit = Laba bersih perusahaan i 
pada periode t 

NIi(t-1)  = Laba bersih perusahaan i 
pada periode t-1 

2. Variabel Independen 

a) Perbedaan Tetap 
Perbedaan tetap ini dapat diukur 
dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut (Jackson, 2009): 
          

Keterangan:  
PT = Perbedaan Tetap 

PS  = Perbedaan Sementara 
BTD  = Book Tax Differences 

 

Penghasilan kena pajak diperoleh dari 
beban pajak kini dibagi dengan t yaitu 
tarif pajak yang berlaku. Penghasilan 

kena pajak dikalikan dengan (1-t) 
untuk membuatnya sebanding dengan 

laba bersih yang diukur setelah pajak. 
Penghasilan kena pajak (PKP) diukur 
dengan rumus sebagai berikut: 

 

b) Perbedaan Sementara 
Perbedaan sementara dapat diukur 

dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut (Jackson, 2009): 

 

Keterangan: 

PS = Perbedaan Sementara 
c) Modal Intelektual 

Modal intelektual diukur dengan 
menggunakan pendekatan value 
added yang diciptakan oleh capital 

employed (VACA), human capital 
(VAHU), dan structural capital 
(STVA). Kombinasi dari ketiga 

komponen tersebut disebut VAIC 
(Value Added Intellectual Capital). 

Berikut tahap-tahap dalam 
menghitung VAIC adalah sebagai 
berikut: 

Tahap pertama: Value Added (VA) 
VA merupakan indikator paling 

obyektif dalam menilai keberhasilan 
bisnis dan menunjukkan 
kemampuan perusahaan dalam 

menciptakan nilai bagi perusahaan 
itu sendiri (Pulic, 1998). 

          
Keterangan: 

Value Added (VA)  = Selisih antara 
ouput dan input 
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Output (OUT) = Total penjualan 
dan pendapatan 

Input (IN) = Beban dan biaya 
(selain beban karyawan) 

 
Tahap kedua: Value Added of 
Capital Employed (VACA) 

VACA merupakan indikator untuk 
VA yang diciptakan oleh satu unit 

dari physical capital (Pulic, 1998). 
           

Keterangan: 
VA= Selisih antara output dan input 

CE= Capital Employed  
=Dana yang tersedia (Ekuitas + 
Laba Bersih) 

 
Tahap ketiga: Value Added Human 

Capital (VAHU) 
VAHU menunjukkan berapa banyak 
VA yang dapat dihasilkan 

perusahaan dengan dana yang 
dikeluarkan untuk tenaga kerja 

(Pulic, 1998). 
           

Keterangan: 
VA = Selisih antara output dan 

input 

HC = Beban Karyawan 
 

Tahap keempat: Structural Capital 
Value Added (STVA) 
STVA menunjukkan kontribusi dari 

structural capital (SC) dalam 
menciptakan nilai suatu perusahaan 

(Pulic, 1998). 
     SC/VA 

Keterangan: 
SC = Structural Capital 

= Selisih antara VA dan 
HC 

VA = Selisih antara output dan 

input 
Tahap kelima: Value Added 

Intellectual Coefficient (VAIC™) 
Model ini menyajikan value added 
intellectual capital coefficient yang 

merupakan gabungan dari ketiga 
koefisien, yaitu physical capital, 

human capital, structural capital 

dengan rumus sebagai berikut 
(Pulic, 1998): 

                     

 
Populasi, Sampel dan Teknik 

Pengambilan Keputusan 

Populasi yang digunakan adalah 
perusahaan industri dasar dan kimia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
yang menyajikan informasi secara 
lengkap serta data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. Sampel yang digunakan 
adalah seluruh populasi dalam penelitian 

ini yaitu perusahaan industri dasar dan 
kimia pada tahun 2012-2016. Teknik 
pemilihan sampel menggunakan metode 

sampling jenuh (sampling sensus), yaitu 
teknik penentuan sampel de-ngan 

menggunakan semua anggota populasi 
yang dijadikan sebagai sampel penelitian 
(Sugiyono, 2015 : 85). 

 
Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam 
pengujian hipotesis adalah menggunakan 
analisis regresi linier berganda. Analisis 

ini digunakan dengan tujuan untuk 
mengukur kekuatan hubungan antara 

variabel dependen dengan variabel 
independen. Persamaan regresi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
                     

Keterangan : 
Y = Pertumbuhan laba perusahaan i 

pada tahun t 
α =  Nilai Konstanta 
β1-3 =  Nilai Koefisien 

X1 =  Perbedaan Tetap perusahaan i 
pada tahun t 

X2 = Perbedaan Sementara perusahaan i 
pada tahun t 

X3 = Modal Intelektual 

e = Standard Erorr 
 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

Uji Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk 
memberikan penjelasan atau deskripsi 
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terkait variabel dependen dan independen 
selama periode penelitian. Variabel 

dependen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah adalah pertumbuhan 

laba, sedangkan variabel independen yang 

digunakan adalah book tax differences 
yang dikelompokkan menjadi perbedaan 

tetap dan perbedaan sementara serta 
modal intelektual. 

 
 

Tabel 1 

Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 NI 
 PT 

179 
179 

-,97873 
-,28912 

,99068 
,15560 

-,0908007 
-,0636536 

,43662439 
,07730367 

PS 179 -,04670 ,03459 -,0005463 ,01266203 
VAIC 179 -1,46152 5,78902 2,4966517 1,25576612 

Sumber: Data diolah 
 
Berdasarkan tabel 1 pada pertumbuhan 

laba memiliki nilai minimum sebesar -
0,97873 yang diperoleh PT. Saranacentral 

Bajatama Tbk yang berarti perusahaan 
tersebut mengalami penurunan kerugian 
sebesar 97,873% di tahun 2014. Hal ini 

dapat dilihat dari kerugian PT. 
Saranacentral Bajatama Tbk di tahun 

2013 sebesar Rp 77.122.673.610, 
selanjutnya perusahaan mengalami 
penurunan kerugian di tahun 2014 

menjadi sebesar Rp 1.640.705.750. Hal 
ini berarti perusahaan mengalami 

pertumbuhan laba, karena kerugian dari 
perusahaan tersebut berkurang di tahun 
2014. Nilai maksimum dari pertumbuhan 

laba sebesar 0,99068 yang diperoleh PT. 
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk yang berarti 

bahwa perusahaan mengalami 
pertumbuhan laba sebesar 99,068% di 
tahun 2015. Hal ini dapat dilihat dari 

perolehan laba PT. Indah Kiat Pulp & 
Paper di tahun 2014 sebesar Rp 

1.498.495.058.200 dan laba perusahaan 
meningkat di tahun 2015 sebesar Rp 
2.983.021.141.590. Nilai rata-rata 

pertumbuhan laba sebesar -0,0908007 
dengan jarak rentang data satu dengan 

yang lainnya sebesar 0,43662439. Hal ini 
berarti data pada variabel pertumbuhan 
laba bervariasi atau heterogen yang 

ditunjukkan dengan nilai standar deviasi 
lebih besar daripada nilai rata-rata. 

 

Berdasarkan tabel 1 pada perbedaan tetap 

memiliki nilai rata-rata sebesar -
0,0636536 dengan jarak rentang antara 

data satu dengan data lainnya sebesar 
0,07730367. Hal ini berarti data pada 
perbedaan tetap bervariasi atau heterogen 

yang ditunjukkan dengan nilai standar 
deviasi lebih besar daripada nilai rata-rata. 

Nilai minimum dari perbedaan tetap 
adalah sebesar -0,28912 (-28,91%) yang 
berarti perusahaan ini memiliki nilai 

perbedaan tetap dengan koreksi negatif 
yang dapat menurunkan laba fiskal paling 

banyak yaitu sebesar 28,91%. Laba fiskal 
yang turun akan berdampak pada 
penurunan pembayaran beban pajak. 

Beban pajak yang rendah akan 
menghasilkan laba bersih yang tinggi, 

sehingga perusahaan akan mengalami 
pertumbuhan laba yang tinggi pula. Nilai 
maksimum dari perbedaan tetap adalah 

sebesar 0,15560 (15,56%) yang berarti 
perusahaan ini memiliki nilai perbedaan 

tetap dengan koreksi positif yang dapat 
menambah laba fiskal paling banyak yaitu 
sebesar 15,56%. Laba fiskal yang 

bertambah akan berdampak pada 
kenaikan beban pajak yang dibayarkan. 

Beban pajak yang tinggi akan 
menghasilkan laba bersih perusahaan 
yang rendah, sehingga pertumbuhan laba 

perusahaan akan rendah juga. 
 

Berdasarkan tabel 1 nilai rata-rata dari 
perbedaan sementara adalah sebesar -
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0,0005463 dengan jarak rentang antara 
data satu dengan data yang lain sebesar 

0,01266203. Hal ini berarti data pada 
perbedaan sementara bervariasi atau 

heterogen yang ditunjukkan dengan nilai 
standar deviasi lebih besar daripada nilai 
rata-rata. Nilai minimum dari perbedaan 

sementara adalah sebesar -0,04670 (-
4,67%) yang berarti perusahaan ini 

memiliki nilai perbedaan sementara 
dengan koreksi negatif yang dapat 
menurunkan laba fiskal sebesar 4,67%. 

Laba fiskal yang turun akan berdampak 
pada pembayaran beban pajak yang 

semakin rendah. Beban pajak yang 
semakin rendah akan berdampak pada 
laba bersih yang dihasilkan akan semakin 

tinggi, sehingga perusahaan mengalami 
pertumbuhan laba yang tinggi pula. Nilai 

maksimum dari perbedaan sementara 
adalah sebesar 0,03459 (3,459%) yang 
berarti perusahaan ini memiliki nilai 

perbedaan sementara dengan koreksi 
positif yang dapat menambah laba fiskal 

sebesar 3,459%. Laba fiskal yang 
bertambah akan berdampak pada 
pembayaran beban pajak yang akan 

semakin besar. Beban pajak yang besar 
akan berdampak pada laba bersih yang 

dihasilkan semakin rendah, sehingga 
pertumbuhan laba perusahaan akan 
rendah. 
 

Berdasarkan tabel 1 nilai rata-rata dari 

modal intelektual adalah sebesar 
2,4966517 dengan jarak rentang antara 
data satu dengan data yang lain sebesar 

1,25576612. Hal ini berarti data pada 

modal intelektual tidak bervariasi atau 
homogen yang ditunjukkan dengan nilai 

standar deviasi lebih kecil daripada nilai 
rata-rata. Nilai minimum dari modal 

intelektual adalah sebesar -1,46152 yang 
berarti perusahaan tersebut tidak mampu 
mengelola komponen modal intelektual 

secara maksimal, sehingga perusahaan 
tidak dapat memperoleh nilai tambah 

secara teratur yang berdampak perolehan 
laba perusahaan tidak akan maksimal. Hal 
tersebut berpengaruh terhadap 

pertumbuhan laba yang rendah 
dikarenakan perolehan laba yang tidak 

maksimal. Nilai maksimum dari modal 
intelektual adalah sebesar 5,78902 yang 
berarti perusahaan mampu mengelola 

komponen modal intelektual secara 
maksimal. Pengelolaan secara maksimal 

akan menghasilkan nilai tambah secara 
teratur, sehingga perusahaan mampu 
tumbuh dan menghasilkan laba yang 

maksimal. Hal ini akan berdampak pada 
pertumbuhan laba yang semakin tinggi, 

karena perusahaan mampu memperoleh 
laba yang maksimal. 
 

Hasil Analisis dan Pembahasan 

Analisis regresi linier berganda digunakan 

untuk mengetahui pengaruh besarnya 
pengaruh perbedaan tetap book tax 
differences, perbedaan sementara book tax 

differences dan modal intelektual terhadap 
pertumbuhan laba. Berikut ini adalah hasil 

analisis regresi linier berganda 
berdasarkan hasil output SPSS 23: 
 

 

Tabel 2 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Model 

Unstandardized 
Coefficients t Sig. 

B 

(Constant) -0,323 -4,727 0,000 

PT -1,912 -3,750 0,000 

PS -4,837 -2,002 0,047 

VAIC 0,043 1,393 0,165 

Sumber: Data diolah 



 

 

10 
 

Berikut persamaan yang diperoleh 
berdasarkan hasil pengujian pada tabel 2 

yang telah dilakukan adalah sebagai 
berikut: 

Model regresi linier berganda dalam 
penelitian ini menggunakan rumus: 

                     

 

Apabila hasil yang diperoleh dimasukkan 
ke dalam persamaan regresi di atas, maka 
akan seperti berikut: 

                           
   

 

Berdasarkan persamaan di atas dapat 
dijelaskan bahwa: 
a. Konstanta (α) sebesar -0,323 

menunjukkan bahwa variabel 
independen (variabel bebas) dianggap 

konstan, maka nilai pertumbuhan laba 
sebesar -0,213. 

b. Koefisien regresi perbedaan tetap (X1) 

sebesar -1,192 menunjukkan bahwa 
setiap kenaikan perbedaan tetap 

sebesar satu, maka nilai pertumbuhan 
laba akan turun sebesar 1,192. 

c. Koefisien regresi perbedaan sementara 

(X2) sebesar -4,837 menunjukkan 
bahwa setiap kenaikan perbedaan 

sementara sebesar satu, maka nilai 
pertumbuhan laba akan turun sebesar 
4,837. 

d. Standard Erorr (e) menunjukkan 
variabel pengganggu di luar variabel 

perbedaan tetap, perbedaan sementara, 
modal intelektual dan kualitas laba. 

 

Pengaruh Perbedaan Tetap Terhadap 

Pertumbuhan Laba 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 2 
menunjukkan bahwa variabel perbedaan 
tetap berpengaruh terhadap pertumbuhan 

laba. Hal ini berarti perbedaan tetap 
berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba merupakan dampak 
dari jumlah perbedaan tetap yang terdapat 
dalam laba fiskal (penghasilan kena 

pajak) besarnya signifikan. Jumlah yang 
signifikan dari perbedaan tetap yang dapat 

menjadi penambah atau pengurang laba 

kena pajak akan berpengaruh terhadap 
perubahan besarnya jumlah pajak kini. 

Komponen dari beban pajak penghasilan 
sendiri terdiri dari pajak kini dan pajak 

tangguhan. Jumlah pajak kini dapat 
mempengaruhi besarnya beban pajak 
penghasilan yang dibayarkan sebagai 

pengurang laba sebelum pajak menjadi 
laba bersih. Hal ini menjelaskan alasan 

mengapa perbedaan tetap berpengaruh 
terhadap pertumbuhan laba.  

Temuan ini mendukung hasil dari 

penelitian yang dilakukan oleh Waluyo 
(2016) serta Jackson (2009) yang 

menyatakan bahwa perbedaan tetap 
berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. 
Hasil tersebut tidak konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Vidiyanna 
dan Sary (2017), Luni Riskita, dkk 

(2016), Amos Rico dan Abdul (2014) 
serta Diah dan Heri (2014) yang 
menyatakan bahwa perbedaan tetap tidak 

berpengaruh terhadap perubahan laba di 
masa yang akan datang. 
 
Pengaruh Perbedaan Sementara 

Terhadap Pertumbuhan Laba 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 2 
menunjukkan bahwa variabel perbedaan 

sementara berpengaruh terhadap 
pertumbuhan laba. Hal ini berarti 
perbedaan sementara dapat menjadi faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan laba. 
Perbedaan sementara dengan koreksi 

positif, jumlah yang dikoreksi tersebut 
akan menambah penghitungan pajak kini. 
Hal tersebut akan mengakibatkan 

perbedaan sementara dapat menambah 
besarnya pajak penghasilan melalui pajak 

kini. Pada perbedaan sementara dengan 
koreksi negatif, jumlah dari koreksi 
tersebut akan mengurangi penghitungan 

pajak kini. Hal tersebut mengakibatkan 
perbedaan sementara dapat mengurangi 

besarnya pajak penghasilan melalui pajak 
kini.  

Temuan ini mendukung hasil dari 

penelitian yang dilakukan oleh Vidiyanna 
dan Sary (2017), Waluyo (2016), Luni 

Riskita, dkk (2016), Amos Rico dan 
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Abdul (2014) serta Jackson (2009) yang 
menyatakan bahwa perbedaan sementara 

berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. 
Hasil tersebut tidak konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Diah dan 
Heri (2014) yang menyatakan bahwa 
perbedaan sementara tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan laba di masa yang 
akan datang. 
 
Pengaruh Modal Intelektual Terhadap 

Pertumbuhan Laba 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 2 
menunjukkan bahwa modal intelektual 

tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 
laba. Hal ini berarti modal intelektual 
bukan merupakan faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan laba pada 
perusahaan. Perusahaan yang mampu 

mengelola sumber daya intelektualnya 
secara maksimal akan mendapatkan nilai 
tambah secara teratur. Pengelolaan 

sumber daya yang baik belum tentu 
mampu mendukung pertumbuhan laba 

bagi perusahaan, apabila tidak disertai 
dengan kinerja dari karyawan yang 
maksimal. Nilai tambah yang diperoleh 

secara teratur juga tidak mampu 
mendukung pertumbuhan laba bagi 

perusahaan, apabila nilai tersebut tidak 
bisa dimanfaatkan. Hal tersebut 
mengakibatkan modal intelektual tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan laba 
pada perusahaan.  

Temuan ini mendukung hasil dari 
penelitian yang dilakukan oleh Kharisma 
dan Barbara (2011) yang menyatakan 

bahwa modal intelektual tidak 
berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. 

Hasil tersebut tidak konsisten dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Sasya 
Sabrina (2015), Isfenti dan Nisrul (2014), 

Ekwe (2013) serta Badingatus, dkk (2010) 
yang menyatakan bahwa modal 

intelektual berpengaruh terhadap 
pertumbuhan laba. 
 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh book tax differences 
yang terdiri dari perbedaan tetap dan 
perbedaan sementara serta modal 

intelektual terhadap pertumbuhan laba. 
Sampel penelitian diperoleh dengan 

menggunakan metode sensus atau 
menggunakan seluruh populasi dalam 
penelitian. Jumlah data dalam penelitian 

ini sebanyak 179 data perusahaan industri 
dasar dan kimia yang terdaftar dalam 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-
2016. Alat uji yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah SPSS 23. Pengujian 

dalam penelitian ini menggunakan uji 
analisis deskriptif, uji asumsi klasik, 

analisis regresi linier berganda dan uji 
hipotesis. Berdasarkan pada pengujian 
hipotesis penelitian dan pembahasan hasil 

penelitian, maka kesimpulannya adalah 
sebagai berikut: 

1. Hipotesis pertama diterima yang 
berarti perbedaan tetap berpengaruh 
terhadap pertumbuhan laba. 

2. Hipotesis kedua diterima yang berarti 
perbedaan sementara berpengaruh 

terhadap pertumbuhan laba. 
3. Hipotesis ketiga ditolak yang berarti 

modal inetelektual berpengaruh 

terhadap pertumbuhan laba. 
 

Keterbatasan 

Keterbatasan yang ada dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat model yang tidak signifikan 
yang ada dalam uji heterokedastisitas 

yaitu pada variabel perbedaan tetap. 
2. Hasil nilai adjusted R2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan 
variabel dependennya sangat terbatas. 

 
Saran 

Berdasarkan hasil dan keterbatasan 

dalam penelitian ini, saran yang dapat 
diberikan adalah: 
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1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan 
untuk menggunakan sampel 

perusahaan selain perusahaan industri 
dasar dan kimia untuk melihat apakah 

hasil penelitian masih tetap sama jika 
perusahaan yang digunakan selain 
perusahaan industri dasar dan kimia. 

2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan 
untuk menggunakan alat ukur modal 

intelektual selain VAIC™, seperti 
EVA dan MVA. Hal ini digunakan 
untuk meminimalisir bias yang 

disebabkan pembayaran gaji yang tidak 
stabil dan beragam serta untuk melihat 

apakah hasil penelitian masih tetap 
sama apabila berbeda pengukuran. 
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