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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan saat ini dihadapkan dengan kompetisi yang sangat kuat 

untuk dapat bertahan pada pasar global, khususnya untuk perusahaan 

Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi di Indonesia. Perusahaan dalam 

mempertahankan persaingan dituntut untuk memiliki keunggulan yang 

lebih kompetitif dari perusahaan lainnya. Perusahaan tidak hanya dituntut 

untuk menghasilkan produk yang bermutu bagi konsumen, akan tetapi 

perusahaan juga harus dituntut untuk mengelola keuangannya dengan 

baik. Kebijakan keuangan perusahaan harus bisa menjamin 

keberlangsungan keuangan perusahaan untuk prospek masa yang akan 

datang.  

Dalam menyajikan informasi pada laporan keuangan sebaiknya 

memberikan suatu gambaran mengenai bagaimana kondisi kinerja suatu 

perusahaan yang sebenarnya, sehingga informasi tersebut dapat digunakan 

sebagai acuan untuk mengambil keputusan dalam melakukan kerjasama 

terhadap pihak lain yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Dalam 

penyajian laporan keuangan terdapat informasi yang berkaitan dengan laba 

perusahaan yang dapat digunakan untuk mengukur prestasi manajemen 

perusahaan, informasi tersebut dapat digunakan oleh pengguna laporan 

keuangan untuk memberikan kesimpulan mengenai kinerja suatu 

perusahaan, hal tersebut dapat dilakukan dengan melihat pertumbuhan 

laba selama beberapa periode (Aminah, 2019). Dalam hal ini, peran 

manajemen sangat penting dalam keandalan laporan keuangan perusahaan. 

Manajemen seringkali melakukan perubahaan-perubahan angka di dalam 

laporan keuangan sehingga dapat mendorong manajer untuk melakukan 

kegiatan menyimpang dalam penyajian dan pelaporan informasi laba atau 

dikenal dengan praktik manajemen laba. 
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Dengan adanya praktik manajemen laba, manajer sering 

memanfaatkan peluang ini untuk menunjukan laba yang besar dan 

menutupi kerugian yang ada pada laporan keuangan perusahaan. Implikasi 

PSAK No. 46 ini dikaitkan dengan isu manajemen laba (earnings 

management) dimana banyak manajer memanfaatkan peluang tersebut 

untuk melakukan manajemen terhadap angka laba pada perusahaannya 

dengan pendekatan akrual untuk mendapat bonus atau penghargaan atas 

kinerja yang baik dengan meminimalkan beban pajak penghasilan yang 

harus dibayarkan (Amanda & Febrianti, 2015). 

Pihak eksternal dan internal sebagai pengguna laporan keuangan di 

dalam suatu perusahaan terkadang terdapat berbagai kepentingan sehingga 

dapat menimbulkan pertentangan yang dapat merugikan pihak-pihak 

tersebut. Dalam artian di satu sisi manajemen perusahaan ingin 

menampilkan kinerja keuangan yang baik dengan memaksimalkan laba 

yang dilaporkan kepada pemegang saham dan pengguna eksternal lainnya. 

Namun, disisi yang lain perusahaan ingin menampilkan laba kena pajak 

yang minimum agar terhindar dari pengenaan pajak yang besar (Y. M. 

Putra, 2019). 

Salah satu sektor pajak yang paling besar adalah pajak penghasilan. 

Pajak yang ditanggung oleh perusahaan merupakan elemen biaya yang 

dapat mengurang laba, karna semakin tinggi pajak tertanggung maka 

semakin kecil pula laba yang diperoleh perusahaan. Menurut (Anggreini, 

2018), selain itu perusahaan juga diharuskan menyusun laporan keuangan 

berdasarkan aturan dalam perpajakan. Sejumlah perbedaan antara PSAK 

dan aturan pajak menghasilkan dua jenis penghasilan yaitu laa sebelum 

pajak (perhitungan laba menurut PSAK) dan penghasilan kena pajak 

(perhitungan laba fiskal menurut aturan fiskal). 

Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal dapat 

mempengaruhi penentuan besarnya laba, sehingga bisa menyebabkan tidak 

seimbangnya saldo akhir. Akuntan manajemen harus bisa meningkatkan 
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kemampuan pertimbangannya yang akan berpengaruh pada penelitian aset 

pajak tangguhan yang mungkin dapat digunakan sebagai pedoman adanya 

manajemen laba (Yeo, 2019).  

Aset pajak tangguhan terjadi bila laba akuntansi lebih kecil dari 

laba fiskal akibat perbedaan temporer. Lebih kecilnya laba akuntansi 

daripada laba fiskal mengakibatkan perusahaan dapat menunda pajak 

terutang tersebut pada periode mendatang (Yeo, 2019). Menurut 

(Maulana, 2017) aset pajak tangguhan yang jumlahnya diperbesar oleh 

manajemen dimotivasi adanya pemberian bonus, beban politis atas 

besarnya perusahaan dalam melakukan manajemen laba sehingga motivasi 

pihak manajemen semakin tinggi, karena jika jumlah aset pajak tangguhan 

semakin besar maka semakin tinggi manajemen melakukan manajemen 

laba.  

Menurut (Yuliza & Fitri, 2020) beban pajak tangguhan 

mengakibatkan tingkat laba yang diperoleh menurun sehingga mengurangi 

besarnya pajak yang dibayarkan. Hal ini menjadi celah bagi manajer dalam 

melakukan manajemen laba yaitu dengan cara memanipulasi jumlah laba 

bersih sehingga dapat memperkecil jumlah pajak yang akan dibayar oleh 

perusahaan. Yang digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja suatu 

perusahaan adalah informasi laba. Informasi laba dapat membantu pemilik 

(stakeholders) dan investor dalam mengestimasi kekuatan laba untuk 

menaksir resiko dalam investasi dan kredit. 

Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan 

membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung 

untuk meminimalkan laba (Suputra, 2017). Perencanaan pajak diterapkan 

untuk memaksimalkan laba setelah pajak, baik yang masih memenuhi 

kewajiban perpajakan maupun yang melanggar ketentuan pajak. Menurut 

(Samudra et al., 2020), menjelaskan bahwa perencanaan pajak  memiliki 

banyak manfaat. Untuk satu hal, perencanaan pajak dapat menghemat 

uang. Karena pajak adalah biaya untuk bisnis. Selain itu, perencanaan 
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pajak memungkinkan perusahaan untuk memperkirakan keamanan uang 

tunai yang digunakan untuk pengeluaran pajak,  yang memungkinkan 

perusahaan untuk menentukan anggaran kas secara akurat. 

Aktifitas manajemen banyak sekali dipraktekan pada perusahaan 

besar, dengan tujuan menarik para pelaku pasar untuk berinvestasi dalam 

perusahaan. Pada dasarnya aktifitas tersebut sangat merugikan bagi 

perusahaan maupun bagi emiten yang ada dalam perusahaan, karena 

informasi yang dipublikasikan hanya bersifat semu yang justru akan 

mempengaruhi eksistensi perusahaan di masa depan. Dengan demikian 

sedapat mungkin apa yang dilaporkan perusahaan mendekati hal 

sesungguhnya terjadi, baik untuk laporan pajak maupun laporan kepada 

investor (Astutik et al., 2016). 

Tabel 1. 1 Perusahaan Infrastruktur, utilitas dan transportasi yang 

melakukan praktik Manajemen Laba (Suarez, 2015). 

No Kode Nama Perusahaan Tahun 

1 GIAA PT. Garuda Indonesia Tbk 2018 

2 INVS PT. Inovisi Infracom 2015 

  

Fenomena diatas menunjukkan adanya praktik manajemen laba 

yaitu PT. Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Garuda Indonesia melakukan 

manipulasi laba atau window dressing di laporan keuangan tahun 2018 

dengan membukukan laba bersih sebesar USD 809,84 ribu atau Rp 11,33 

miliar setelah sebelumnya merugi sebesar USD 216,5 juta. Pasalnya, 

dalam laba ini terkandung pendapatan yang seharusnya tidak dapat diakui 

karena masih berbentuk kontrak sebesar USD 239,94 juta dari PT. Mahata 

Aero Teknologi. Garuda belum mendapatkan bayaran dari Mahata atas 

kerja sama yang dilakukan, namun manajemen tetap menuliskannya 

sebagai pendapatan. Diduga terdapat motif politis dalam window dressing 
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Garuda ini mengingat beberapa kali kementerian BUMN dicap gagal 

karena banyaknya BUMN yang rugi (Suarez, 2015). 

Kasus yang sama juga terjadi pada PT. Inovisi Infracom (INVS). 

Bursa Efek Indonesia (BEI) menemukan bahwa laporan keuangan INVS  

periode September 2014 tidak sinkron dan banyak salah saji. Sebanyak  

delapan item dalam laporan keuangan INVS yang harus direvisi yaitu 

bagian utang lain-lain, nilai aset tetap, laba bersih per saham, pembayaran 

kas kepada karyawan, laporan arus kas, laporan segmen usaha, kategori 

instrumen keuangan, serta jumlah kewajiban (Suarez, 2015). 

Penelitian tentang model aset pajak tangguhan, beban pajak 

tangguhan dan perencanaan laba terhadap manajemen laba sudah terdapat 

beberapa penelitian yang sudah menjadi dasar topik penelitian ini 

dilakukan, diantaranya dalam penelitian (Baraja et al., 2019) Pengaruh 

Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak Dan Aktiva Pajak Tangguhan 

Terhadap Manajemen Laba menunjukkan hasil bahwa hasil Aset pajak 

tangguhan, Beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Meskipun dalam 

penelitian (Y. M. Putra, 2019) Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban 

Pajak Tangguhan, Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba 

menunjukkan bahwa hasil Aset pajak tangguhan berpengaruh positif 

terhadap manajemen laba sedangkan beban pajak tangguhan dan 

perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.  

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian  (Baraja et al., 2019). 

Hasil penelitian (Samudra et al., 2020)  menunjukkan bahwa perencanaan 

pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Pada 

penelitian (Astutik et al., 2016) menunjukkan bahwa perencanaan pajak 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Dan pada penelitian 

(Sutadipraja et al., 2019) menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 
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Berbeda dengan hasil penelitian (Amanda & Febrianti, 2015) 

menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh pada 

manajemen laba. Hal ini sejalan dengan penelitian  (Lestari, 2017) aset 

pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak tangguhan 

tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Dan juga dalam 

penelitian  (Yahya & Wahyuningsih, 2020) menunjukkan bahwa aset 

pajak tangguhan tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba.  

Dari beberapa penelitian tersebut sebagian besar masih terdapat 

gap penelitian antara pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak 

tangguhan dan perencanaan pajak tangguhan terhadap manajemen laba 

sehingga peneliti tertarik untuk meneliti ulang dan membedakan studi 

penelitian dalam sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi. 

Perusahaan sektor infrastruktur, Utilitas dan Transportasi. Hal ini 

karena perkembangan pembiayaan Infrastruktur, utilitas dan transportasi di 

pasar modal dinilai menunjukkan pertumbuhan yang signifkan. Menurut 

Kontan.co.id Indeks sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi selama  

year to date naik 12,47% dan mencatatkan kinerja paling tinggi dibanding 

sektor lainnya. Dapat dilihat dari banyaknya aktivitas perusahaan di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Akan tetapi dalam perusahaan di sektor 

infrastruktur, Utilitas dan transportasi ini masih terdapat beberapa 

perusahaan yang melakukan praktik manajemen laba. Pemilihan tahun 

2017-2019 dilakukan dengan harapan laporan keuangan terbaru lebih 

dapat memberikan informasi keadaan perusahaan yang terbaru. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti ingin 

mengajukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Aset Pajak 

Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak 

Terhadap Manajemen Laba (Studi empiris perusahaan Infrastruktur, 

Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2019)". 

1.2 Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dinyatakan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah Aset Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Manajemen 

Laba (Studi empiris perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi 

yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2019) ? 

2. Apakah Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Manajemen 

Laba (Studi empiris perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi 

yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2019) ? 

3. Apakah Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Manajemen Laba 

(Studi empiris perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang 

terdaftar di BEI Tahun 2017-2019). 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen 

Laba (Studi empiris perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi 

yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2019). 

2. Untuk menguji pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap 

Manajemen Laba (Studi empiris perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan 

Transportasi yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2019). 

3. Untuk menguji pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen 

Laba (Studi empiris perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi 

yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2019). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan dilatar belakang 

diharapkann penelitian ini memberikan manfaat antara lain : 

a) Manfaat Praktis 
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1. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan literatur bagi 

para akademisi dalam hal-hal yang mempengaruhi prospek manajemen 

laba dan penyajian laporan keuangan yang baik untuk masa yang akan 

datang. 

2. Bagi perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk 

mengevaluasi dan mempertimbangkan perusahaan dalam 

mempertahankan dan meningkatkan penyajian laporan keuangan dan 

bisa menjadi pedoman bagi pihak manajemen laba agar menyusun 

laporan keuangan berdasarkan aturan-aturan akuntansi. 

3. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini digunakan untuk memenuhi syarat menempuh S1 

Akuntansi serta diharapkan dapat memberikan informasi tambahan 

bagi peneliti dan dapat digunakan sebagai acuan atau pembanding dari 

peneliti sebelumnya. 

b) Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan 

mengenai Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan 

Perencanaan Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba yang terdaftar di 

BEI tahun 2017-2019.  


