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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Manajemen Laba 

Menurut Aditama & Purwaningsih (2014) mendefinisikan manajemen 

laba sebagai suatu intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan 

laba untuk memperoleh beberapa keuntungan bagi pihak eksternal dengan  tujuan  

untuk menguntungkan pihak perusahaan. Maksud dari intervensi di sini adalah 

upaya yang dilakukan oleh manajer untuk mempengaruhi informasi- informasi 

dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholders yang ingin 

mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.Sering kali proses ini mencakup 

mempercantik laporan keuangan (fashioning accounting reports), terutama angka 

yang paling bawah yaitu laba (Wild, 2014).  

Menurut Belkaoui (2011) manajemen laba adalah perilaku yang 

dilakukan oleh manajer perusahaan untuk meningkatkan atau menurunkan laba  

dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan 

dirinya sendiri. Definisi manajemen laba menurut Damanjaya & Ardiana (2016) 

adalah perilaku yang dilakukan manajer menggunakan kebijakan (judgment) 

dalam  pelaporan keuangan  dan  dalam  menyusun transaksi  untuk  mengubah  

laporan keuangan dan menyesatkan stakeholders mengenai kinerja ekonomi 

perusahaan atau untuk mempengaruhi contractual outcomes yang  tergantung  

pada  angka akuntansi yang dilaporkan. 
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Berdasarkan definisi di atas memiliki kesamaan yang menghubungkan 

definisi yang satu dengan yang lainnya, kesama berupa manajemen laba 

merupakan aktivitas manajerial yang dilakukan untuk mempengaruhi laporan 

keuangan baik dengan cara memanipulasi atau dengan cara menggunakan metode 

akuntansi yang pada akhirnya hal tersebut dilakukan untuk memperoleh 

keuntungan dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perusahaan. 

2.1.1.1 Motivasi Perusahaan Melakukan Manajemen Laba 

Setiap manajer perusahaan mempunyai motivasi yang berbeda-beda 

dalam melaporkan laba pajak dan laba akuntansi, untuk laba komersial manajer 

cenderung untuk melaporkan laba yang besar untuk mendapatkan bonus serta 

meningkatkan nilai perusahaan sedangkan untuk tujuan perpajakan manajer justru 

cenderung melaporkan laba yang kecil dalam rangka meminimalkan pembayaran 

pajak perusahaan sehingga masing-masing memiliki ukuran kinerja berdasarkan 

unit pengukuran yang unik, maka baik laba pajak maupun laba akuntansi 

mempunyai informasi yang berguna untuk otoritas pajak dan pengguna laporan 

keuangan (Ayers,  et al., 2010). 

Menurut Ying & Yang (2004) dalam Kristanto & Oktavia (2011) secara 

khusus manajemen laba memiliki tujuan pajak seringkali terbentur dengan adanya 

tekanan untuk meningkatkan laba, hal ini cenderung terjadi pada perusahaan go 

public. Menurut Suandy (2011) perusahaan yang sudah go public umumnya 

cenderung high profile daripada perusahaan yang belum go public. Agar harga 

pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan go public akan berusaha tampil 

sebaik mungkin bagi stakeholder dan dapat membagi dividen yang besar 
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khususnya bagi investor. Adanya pembaharuan perpajakan yang terjadi dimana 

system pemungutan pajak yang semula menggunakan official assessement system 

pada tahun 1994 berubah menjadi self assessment yang memberikan keuntungan 

bagi wajib pajak khususnya wajib pajak badan. Kepercayaan diberikan kepada 

wajib pajak untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak 

yang seharusnya berdasarkan undang-undang perpajakan dan didukung pula 

dengan adanya keleluasaan yang diberikan oleh SAK  kepada  perusahaan  untuk 

memilih metode akuntansi dalam menyusun laporan keuangan komersial sehingga 

perusahaan dapat mengatur besar kecilnya laba akuntansi sesusai dengan keadaan 

perusahaan serta UU No. 38 tahun 2008 tentang penurunan tarif pajak bagi 

perusahaan yang kemudian dikembangkan dengan PMK No. 77 Tahun 2013 

pengurangan tarif pajak 5% bagi perseroan terbatas (Sudaryo & Setiawan, 2017). 

Dengan adanya pembaharuan perpajakan ini perusahaaan yang go public cederung 

melaporkan dan menginginkan untuk menyajikan  laporan  laba  fiskal yang  lebih  

rendah dari nilai sebenarnya. Kecenderungan ini memotivasi  manajer  untuk  

bertindak  kreatif melakukan tindakan manajemen laba agar laba  fiskal yang 

dilaporkan memang lebih rendah tanpa melanggar aturan dan kebijakan akuntansi 

perpajakan. (Sumomba, 2012). 

Menurut Watt & Zimmerman (1986) dalam Asward & Lina (2015)  

terdapat 5 (lima) faktor yang dapat memotivasi manajer dalam melakukan 

manajemen laba yaitu : 

1. Rencana Bonus (bonus scheme). Pengukuran kinerja berdasarkan laba dan 

skema bonus memotivasi para manajer untuk memberikan performa 
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terbaiknya sehingga tidak menutup peluang manajemen melakukan tindakan 

creative accounting agar dapat menampilkan kinerja (performance) yang 

baik demi mendapatkan bonus yang maksimal. 

2. Kontrak Jangka Panjang (debt convenant). Agar  kreditor  mau  

menginvestasikan dananya  di  perusahaannya, tentunya manajer harus 

menunjukkan performa  yang baik dari perusahaannya. Dan  untuk  

memperoleh  hasil  maksimal,  yaitu  pinjaman  dalam  jumlah  besar, 

prilaku kreatif dari manajer untuk menampilkan performa yang baik dari  

laporan keuangannya pun seringkali muncul.  

3. Penawaran saham perdana (initial public offering). Proses penjualan saham 

perusahaan ke publik akan direspon positif oleh pasar. Salah satu ukuran 

kinerja yang dilihat oleh calon investor adalah penyajian laba pada laporan 

keuangan  perusahaan. Kondisi ini seringkali memotivasi manajer untuk 

berprilaku kreatif  dengan  berusaha  menampilkan  kinerja keuangan yang 

lebih baik dari biasanya. 

4. Pergantian Chief Executive Officer. Perilaku  manajemen  laba  biasanya  

terjadi  pada sekitar periode pergantian direksi atau chief executive officer 

(CEO).  Menjelang berakhirnya masa jabatan, direksi cenderung bertindak 

kreatif dengan memaksimalkan laba agar performa kerjanya tetap terlihat 

baik pada tahun terakhirnya ia menjabat. 

5. Motivasi politik (political motivations). Untuk mengurangi biaya politis dan 

pengawasan dari pemerintah, untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas 

pemerintah seperti subsidi dan perlindungan dari pesaing luar negeri, untuk 
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meminimalkan tuntutan serikat buruh, yang dilakukan dengan cara 

menurunkan laba. 

2.1.1.2 Pengukuran Manajemen Laba 

Manajemen laba merupakan suatu pemilihan kebijakan akuntansi yang 

dilakukan oleh manajer untuk mempengarui laba perusahaan yang tujuannya 

untuk mencapai keuntungan dalam pelaporan laba (Scott, 2015).  Pengukuran 

manajemen laba yang dilakukan dengan cara menghitung discreationary 

accrual. Pengukuran discreationary accrual sebagai proksi manajemen laba 

menggunakan Jones model (1991) yang dimodifikasi oleh Dechow at al., (1995) 

atau yang biasa dikenal dengan Modified Jones model. Model ini digunakan 

karena dinilai merupakan model yang  paling  baik  dalam  mendeteksi  earnings  

management (Safiq, et al., 2018). 

Modified Jones Model (MJM) terdiri dari dua jenis yaitu discretionary 

accruals dan non discreationary accruals, dalam penelitian yang dilakukan 

Abdurrahim (2015) menunjukkan bahwa sangat penting bagi para pengguna 

laporan keuangan untuk menginvestigasi faktor-faktor yang mendorong  

timbulnya manajemen laba yang berkaitan dengan kinerja keuangan  perusahaan.  

Hasil lain diperoleh pula bahwa modified  Jones  memiliki kemampuan yang  

baik untuk mendeteksi adanya manajemen laba (Wijaya & Martini, 2011). 

2.1.2 Insentif Pajak 

Insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan 

oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang 

bertujuan untuk memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. 
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Menurut UNTAD (United Nations Conference on Trade and Development) 

mendifinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi 

beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan 

tersebut untuk berinvestasi di proyek dan sector tertentu (Prasetya, et al., 2013). 

Menurut Holland & Vann (1998) dalam Buletin APBN (2018) 

mengkategorikan insentif pajak yaitu tax holiday berupa insentif yang ditunjukan 

untuk perusahaan baru dan bukan untuk perusahaan yang sedang beroperasi, 

Investmen allowance berupa insentif yang didasarkan pada besarnya jumlah 

pengeluaran dari investasi yang bersangkutan, tax credit digunakan untuk 

mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, timing differences, insentif ini 

muncul disebabkan adanya perbedaan waktu pengakuan atas akun-akun tertentu, 

reduced tax rates berupa insentif pajak yang diberikan dengan pengurangan tariff 

pajak dari suatu persentase atau tingkatan tarif tertentu ke tingkatan tarif yang 

berada dibawahnya atau lebih rendah dan administrative discretion, berupa 

insentif yang memiliki proses administrasi yang selektif dalam rangka pemberian 

fasilitas pajak. 

2.1.3 Insentif Non-Pajak 

Manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan selain dipengaruhi  

oleh insetif pajak, juga dipengaruhi oleh Insnetif  non-pajak. Insnetif  non-pajak, 

merupakan insentif didapat bukan berasal dari kegiatan perpajakan, namun akan 

menimbulkan keuntungan dari segi pembayaran pajak. Pelaksanaan insentif 

ditunjukkan untuk menigkatkan kinerja perusahaan, mempertahankan reputasi 

perusahaan, mempertahankan stakeholder, menarik minat calon investor baru 
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serta mengurangi pembayaran pajak. Dalam insentif non-pajak antar perusahaan 

akan berbeda,  baik itu perusahaan yang memperoleh laba maupun perusahaan  

yang mengalami kerugian, hal ini akan menentukan kebijakan dari manajemen 

untuk merespon perubahan tarif dengan  melakukan  manajemen  laba (Sutrisno, 

et al., 2018). 

2.1.4 Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori agensi merupakan salah satu teori dasar yang digunakan dalam 

dunia usaha untuk menjelaskan hubungan agensi (agency relationship) antara 

prinsipal sebagai pemilik perusahaan dan agen sebagai pengelola 

perusahaan.Teori agensi (agency theory) dikembangkan di tahun 1970-an pada 

tulisan Jensen & Meckling, (1976) yang berjudul “Theory of the firm: Managerial 

behavior, agency costs, and ownership structure” menjelaskan bahwa : 

“Agency relationship as a contract under which one or more person 

(the prinsipals) engage another person (the agen) to perform some 

service on their behalf which involes delegating some decision making 

authority to the agen” 

Teori ini menjelaskan hubungan agensi yang merupakan suatu kontrak 

dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintahkan orang lain agen untuk 

melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen 

membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Menurut Eisenhardt (1989) dalam 

Midiastuty, et al., (2016), menyatakan bahwa  teori agensi menggunakan  tiga 

asumsi sifat manusia yaitu pada umumnya manusia cenderung mementingkan 

dirinya sendiri (self interest), manusia memiliki keterbatasan daya pikir tentang 
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persepsi masa depan (bounded rationality) dan manusia cenderung menghindari 

risiko (risk averse). Maka jika didasarkan pada ketiga asumsi dasar manusia 

tersebut, seorang manajer sebagai manusia cenderung akan bertindak 

mengutamakan kepentingan pribadinya (opportunistic) (Santoso, at al., 2016). 

Menurut Anthony & Govindrajan (2011) teori agensi adalah hubungan 

atau kontrak antara prinsipal dan agen.Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-

tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga 

menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Dalam teori ini 

diasumsikan bahwa dimungkinkan manajemen akan berperilaku oportunistik 

untuk memaksimumkan kepentingannya sendiri dengan melakukan manajemen 

laba. Tindakan manajerial dapat menyesatkan dan dapat menyebabkan pihak 

outsider membuat keputusan ekonomi yang salah. Manajemen sebagai agen 

mempunyai tanggung jawab penuh dalam  kegiatan operasional perusahaan yaitu 

dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh 

manajemen. Dengan demikian, manajemen sebagai agen akan memiliki lebih  

banyak informasi dibandingkan pemilik. Ketimpangan informasi akan 

menyebabkan asimetri informasi (Khaiyat, 2016). 

Menurut Arthawan & Wirasedana (2018) menyatakan bahwa asimetri  

informasi adalah  kesenjangan informasi antara manajer dan pihak luar peusahaan 

(pemilik, calon  investor, kreditur, supplier, regulator, pemerintah, dan 

stakeholder lain) yang mempunyai keterbatasan sumber dan akses untuk 

memeroleh informasi  mengenai perusahaan. Kesenjangan informasi inilah yang 

mendorong manajer untuk berperilaku oportunis dalam mengungkapkan 
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informasi-informasi penting mengenai perusahaan (Kholmi, 2010). Keberadaan 

asimetri informasi menyebabkan manajer menjadi pihak yang lebih banyak 

mengetahui informasi mengenai perusahaan  dibandingkan pihak lain (investor). 

Sehingga hal inilah yang menyebabkan manajer mempunyai kesempatan untuk  

melakukan  manajemen  laba. 

Dalam kaitan  teori agensi dengan variabel independent dalam penelitian 

ini di mana dalam insentif pajak. Pada teori agensi, dalam hal ini pemerintah 

sebagai pihak prinsipal dan perusahaan sebagai pihak agen masing-masing 

memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak. Perusahaan 

sebagai agen berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan 

membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Upaya 

yang dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan manajemen laba agar bisa 

meminimalkan pembayaran pajak dengan menggunakan cara yang legal, sehingga 

akan terlihat laba yang stabil.  

Dalam  kaitan  teori agensi dengan insentif non -pajak, salah satu asumsi 

utama agensi bahwa tujuan prinsipal yaitu  stockholder dengan tujuan agen yaitu 

manajer berbeda sehingga dapat memunculkan konflik yang disebabkan oleh 

manajer perusahaan yang cenderung untuk mengejar tujuan pribadi, hal ini 

mengakibatkan kecendrungan manajer untuk memfokuskan pada proyek dan 

investasi perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek 

dari pada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui proyek-proyek 

yang menguntungkan dalam jangka panjang. 
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2.2 Hipotesis Penelitian 

2.2.1 Insentif Pajak 

2.2.1.1 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajmen Laba 

Salah satu  insentif pajak yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

melalui proksi  tax planning (perencanaan pajak). Tindakan perencanaan pajak 

adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun 

badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah 

kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan 

peraturan perpajakan atau loopholes (Suyoto & Dwimulyani, 2019). Tujuannya 

bukan untuk menghindari kewajiban membayar pajak, tetapi dengan melakukan 

perencanaan pajak, perusahaan dapat memperkecil jumlah laba perusahaan untuk 

dapat memperoleh keuntungan pajak yaitu meminimalkan kewajiban pajaknya 

tanpa melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang perpajakan yang 

berlaku. Menurut Yin & Cheng (2004) dalam Wijaya & Martini (2011) 

menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik akan 

mendapatkan keuntungan berupa tax shields dan dapat meminimalisasi 

pembayaran pajak, perencanaan pajak juga dapat meningkatkan laba bersih, 

dengan perencanaan pajak yang efektif akan mengefisiensi tax credit  

perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. 

Dalam teori keagenan, perencanaan pajak dapat memfasilitasi 

managerial extraction yaitu pembenaran atas perilaku oportinistik manajer untuk 

melakukan manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai 

karena adanya aktivitas perencanaan pajak yang memunculkan kesempatan bagi 
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manajemen dalam melakukan aktivitas yang didesain untuk menutupi informasi 

yang buruk yang menyesatkan stakeholders atau manajer kurang transparan 

dalam menjalankan operasional perusahaan, aktivitas perencanaan pajak dapat 

dilakukan dengan melakukan perencanaan pajak dengan melakukan 

pengurangan pajak secara ekplisit  (Wardani, 2018).  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hapsari & Manzilah (2016) 

yang menujukkan adanya pengaruh signifikan perencanaan pajak terhadap 

manajemen laba terbukti. Menurut Sutrisno, et al., (2018) perencanaan pajak 

terkait dengan pelaporan laba, laba yang tinggi akan menyebabkan beban pajak 

perusahaan juga tinggi sehingga akan memotivasi perusahaan melakukan 

manajeman laba. Hal ini didukung oleh penelitian Menurut Yunila & Aryati 

(2018) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan laba tinggi akan melakukan 

perencanaan pajak dengan memilih metode untuk meminimalisir beban pajaknya 

dengan  judgement yang di pilih oleh manajemen perusahaan tersebut, sehingga 

semakin besar tingkat perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen maka 

akan semakin tinggi manajemen laba yang akan terjadi. Berbeda dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Hardini (2013) menyatakan bahwa apabila 

perencanaan pajak semakin meningkat, maka manajemen laba semakin 

menurun.  

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian di atas maka d apat dirumuskan 

hipotesisi sebagai berikut : 

H1 : Perencanaan Pajak memiliki pengaruh positif terhadap manajemen 

laba. 
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2.2.1.2 Pengaruh Beban Pajak TangguhanTerhadap Manajmen Laba 

Beban  pajak  tangguhan  merupakan  beban  yang  timbul karena adanya 

perbedaan temporer antara laba akuntansi yaitu laba dalam  laporan  keuangan  

untuk kepentingan pihak eksternal dengan laba fiskal yaitu laba yang  digunakan 

sebagai dasar perhitungan pajak (Purnawan & Arisman, 2018). Menurut Utami 

& Malik (2015) pajak  tangguhan  pada  prinsipnya  merupakan  dampak  dari  

adanya insentif timing differences yang timbul karena adanya perbedaan waktu 

pengakuan PPh dimasa ini dan yang  akan datang. Perbedaaan pengakuan  timing 

differences atau temporer  (waktu)  antara  perlakuan  akuntansi  dan perpajakan  

akan menimbulkan biaya yang  masih  dapat  dikompensasikan  di  masa  datang. 

Menurut Wijaya, et al., (2017) perbedaan temporer adalah perbedaan antara 

jumlah pajak tercatat aktiva atau kewajiban dengan Dasar Pengenaan Pajak  

(DPP) atas aktiva atau kewajiban tersebut. Timing differences terjadi karena 

adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial 

dibandingkan dengan secara fiscal. Selisih dari perbedaan pengakuan antara laba 

akuntansi komersial dengan akuntansi fiscal yang akan menghasilkan koreksi 

berupa koreksi positif yang akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan dan 

koreksi negatif akan menghasilkan beban pajak tangguhan.  

Peraturan Perpajakan UU No. 36 tahun 2008 tentang  Pajak  Penghasilan, 

”laba fiskal atau penghasilan kena pajak merupakan laba yang dihitung 

berdasarkan perpajakan yang berlaku”. PSAK 46 mengharuskan perusahaan  

atau Wajib Pajak untuk memperlakukan konsekuensi perpajakan dari suatu 
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transaksi keuangan sama dengan perlakuan akutansi terhadap transaksi tersebut 

(Budiarti, 2013).  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 atau metode alternatif yang dapat dipilih untuk mengukur 

laba akuntansi sebelum pajak (Pratikasari, et al., 2019). 

Secara konseptual manajemen melakukan praktik manajemen laba 

dilandasi oleh teori agensi yang menyebabkan adanya asimetri informasi dan 

konflik kepentingan antara agen yaitu pihak internal dan prinsipal yaitu pihak 

eksternal. Menurut Kholmi (2010) asimetri informasi  terjadinya karena konflik 

kepentingan yang terjadi antara prinsipal dengan agen, sehingga menyebabkan 

agen menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh prinsipal 

dan menyajikan informasi yang tidak benar kepada prinsipal. Keadaan ini 

didukung dengan adanya kebebasan yang diberikan oleh SAK (Standar 

Akuntansi Keuangan) kepada perusahaan untuk memilih metode akuntansi 

dalam menyusun laporan keuangan komersial. Sedangkan untuk laporan 

keuangan fiskal disusun oleh perusahaan berdasarkan aturan perpajakan yang 

tidak memberikan kebebasan kepada manajemen untuk memilih model  

akuntansi dan metode akuntansi. Dengan begitu perusahaan dapat mengatur 

besar kecilnya laba akuntansi melalui beban pajak tangguhan (Junery, 2016). 
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2018) menyataka bahwa 

beban pajak tangguhan memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Menurut penelitian Perwita, et al., (2016) menemukan bahwa semakin tinggi 

beban pajak tangguhan dalam suatu perusahaan maka semakin meningkat 

manajemen laba yang dilakukan manajer, beban pajak tangguhan timbul akibat 

perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Perbedaan antara 

laporan keuangan standard akuntansi dan fiskal yang menghasilkan adanya 

pengakuan beban pajak tagguhn yaitu pembayaran pajak pada periode 

mendatang yang menjadi lebih besar sehingga menjadi celah bagi manajemen 

untuk memanipulasi jumlah laba untuk memperkecil beban pajak (Wijaya, et al., 

2017). Hasil berbeda dengan peneltian yang dilakukan Lubis & Suryani (2018) 

menunjukkan besaran beban pajak tangguhan perusahaan bukan merupakan 

faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan manajemen laba. 

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian di atas maka dapat dirumuskan 

hipotesisi sebagai berikut : 

H2 : Beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif terhadap 

manajemen. 

2.2.1.3 Pengaruh Beban Pajak Kini Terhadap Manajmen Laba 

Neegara Indonesia telah menerapkan system pemungutan pajak dengan 

menggunakan self assessment dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk 

menghitung, membetulkan besarnya pajak yang dibayarkan, (Permatasari, 2013). 

Hal ini menjadi motivasi bagi para manajer melakukan manajemen laba dengan 

memanfaatkan beban pajak kini, melaporkan pajak yang lebih rendah dari 
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seharusnya. Menurut Suandy, (2011), pajak kini (current tax) adalah jumlah yang 

harus dibayar oleh wajib pajak. Jumlah pajak  kini harus dihitung sendiri oleh 

wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak, 

kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) 

sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  pajak  yang berlaku (Amanda & 

Febrianti, 2015). 

Teori agensi menyatakan dalam meminimalkan tingkat kesalahan 

informasi, diperlukan pengawasan langsung dan kesalahan tersebut merupakan 

salah satu bukti lemahnya pengawasan serta pengendalian dari wakil prinsipal. 

Semakin besarnya  motivasi manajemen  untuk  melakukan  manajemen  laba  

akan menyebabkan semakin besarnya perbedaan antara laba akuntansi dengan 

laba perpajakan (Sunarto, 2010). Penghasilan kena pajak atau laba fiskal 

diperoleh dari hasil koreksi  fiskal  terhadap laba bersih sebelum pajak 

berdasarkan laporan keuangan komersial  (laporan akuntansi). Koreksi fiskal 

harus dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun 

biaya yang berbeda antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku. Pnyebab  perbedaan  antara  beban  pajak  penghasilan  dengan  PPh  

terutang menurut Wijaya et al., (2017) dapat dikategorikan dalam dua kelompok : 

pertama, beda tetap/beda permanen (permanent difference) adalah  perbedaan  

yang  disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban  

antara standar  akuntansi  dan  peraturan  perpajakan dan beda waktu atau beda 

temporer  (timing  difference) adalah  perbedaan  yang disebabkan adanya 



26 
 
 

perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu 

berdasarkan standar akuntansi dengan  peraturan  perpajakan.  

Beban pajak kini perusahaan dapat berubah–ubah, yang mengakibatkan 

laba perusahaan menjadi meningkat atau pun menurun yang menjadi indikasi 

terjadinya manajemen laba. Jadi ketika beban pajak kini tinggi maka akan 

menurunkan laba perusahaan sehingga memberikan peluang yang lebih besar bagi 

manajer untuk melakukan manajemen laba. Sebaliknya ketika beban pajak kini 

rendah maka akan menaikkan laba perusahaan sehingga memberikan peluang 

yang lebih kecil bagi manajer untuk melakukan manajemen laba. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amanda & Febrianti, (2015), 

Junery (2016) menemukan bahwa beban pajak kini mampu mendeteksi 

kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba. Hal tersebut terjadi ketika 

manajer memanfaatkan adanya beban pajak kini untuk menggeser pembayaran 

pajak saat ini ke periode yang akan datang (Annisa, 2018). Pendapat yang berbeda 

oleh Wijaya at al., (2017) menunjukan bahwa koreksi fiskal pada beban pajak kini 

terdapat perbedaan  perlakuan antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan. 

Tetapi perbedaan tersebut tidak memberikan peluang manajer melakukan 

manajemen laba. 

Berdasarkan uraian danhasil penelitian diatas maka dapat dirumuskan 

hipotesisi sebagai berikut : 

H3 :Beban pajak kini memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. 
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2.2.1.4 Pengaruh Persentase Jumlah Saham Yang Disetor Terhadap 

Manjemen Laba 

Untuk mendorong perusahaan agar tidak merasa pajak merupakan beban 

yang harus dihindari dan mendorong mereka untuk lebih giat lagi berusaha, 

pemerintah memberikan insentif penurunan pajak badan terhadap perusahaan pada 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2(b) dan Peraturan Pemerintah 

No. 77 tahun 2013 tentang penyerdehanaan pajak yang memberikan insentif 

sebesar 5% untuk  perusahaan  yang  telah go  public dengan  minimal 40% saham 

disetornya diperdagangkan di BEI (Putri & Lautania, 2016). Hal ini menjadi 

sinyal bagi perusahaan yang memenuhi syarat di atas  akan  merespon  perubahan  

tarif pajak penghasilan tersebut dengan melakukan manajemen laba. 

Agency theory bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dapat diukur 

dalam hubungan agency. Menurut Scott (1997) dalam Kholmi (2010) mengatakan 

bahwa inti dari agency theory (teori keagenan) adalah pendesainan kontrak yang 

tepat untuk menyelaraskan kepentingan principal dan agen dalam hal terjadi 

konflik kepentingan. Dengan adanya insnetif pajak berupa reduced tax rates yang 

diarrur dalam peraturan MK No. 77 Tahun 2013 yang dikeluarkan pemerintah 

sebagai prinsipal, maka dengan diberlakukannya tarif pajak yang baru ini, 

perusahaan khususnya yang telah go public akan sangat diuntungkan karena tarif 

pajak efektif perusahaan akan menjadi lebih kecil. Jika manajer berupaya untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan dengan meminimalkan beban pajak, maka 

perubahan tarif ini akan memberikan insentif bagi manajer untuk menurunkan 
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laba perusahaan pada tahun sebelum diefektifkannya penurunan tarif pajak 

tersebut (Subagyo & Oktavia, 2010). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zeng (2015) membuktikan 

bahwa adanya pengaruh antara persentase saham (STOCK) terhadap manajemen 

laba. Dengan adanya penurunan tarif pajak di Cina dimanfaatkan oleh manajemen 

untuk melakukan manajemen laba guna meminimalkan pajak. Sedangkan menurut 

Wijaya & Martini (2011) dan Hardini (2013) menemukan hal yang berbeda yaitu 

tidak ada hubungan persentase jumlah disetor terhadap praktik manajemen laba, 

dengan kata lain, berapapun jumlah persentase saham disetor dalam perusahaan 

tidak mempengaruhi manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. 

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian di atas maka dapat dirumuskan 

hipotesisi sebagai berikut : 

H4 : Persentase jumlah saham yang Disetor memiliki pengaruh positif 

terhadap manajemen laba. 

2.2.2 Insentif Non-Pajak 

2.2.2.1 Pengaruh LeverageTerhadap Manajmen Laba 

Menurut Nurjanah, et al., (2017) leverage adalah kemampuan  

perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka panjang maupun 

jangka pendek dan digunakan untuk mengukur sejauh mana kegiatan perusahaan 

dibiayai oleh hutang. Kondisi leverage dalam perusahaan mampu mempengaruhi 

tindakan manajer, ketika perusahaan memiliki lebih banyak aset yang dibiayai  

oleh hutang  akan cenderung  melakukan  tindakan menaikkan  jumlah  laba  yang 

diperoleh akibat tingginya beban bunga (Rice, 2016). Perusahaan yang 
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menggunakan utang sebagai  komposisi  pembiayaan akan menimbulkan  beban  

bunga  yang  harus dibayarkan perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio  leverage 

pada perusahaan maka akan semakin tinggi  nilai  bunga  yang  timbul  dari  utang  

tersebut,  dan  akan menunjukan  semakin tinggi  pula  tingkat  pendanaan  utang  

dari  pihak  ketiga  untuk  kegiatan  perusahaan tersebut Ardyansah & Zulaikha 

(2014). 

Menurut teori agensi menjelaskan bahwa agen bersikap oportunis dan 

tidak menyukai risiko (risk averse). Oleh karena itu, perusahaan khususnya 

manajer yang mempunyai leverage tinggi berusaha untuk mementingkan 

kepentingannya sendiri dan menghindari risiko dengan berusaha semaksimal 

mungkin untuk mentati perjanjian utang agar tidak terjadi pinalti atau pelanggaran 

perjanjian utang. Pinalti atau pelanggaran perjanjian utang merupakan berita 

buruk bagi manajer, hal tersebut mengakibatkan perusahaan akan mendapatkan 

penilaian kinerja yang buruk dari kreditur dan berkurangnya kepercayaan pasar 

sehingga berimplikasi pada jatuhnya harga saham perusahaan (Rahmawati & 

Wijayanti, 2010). Perusahaan yang mempunyai leverage tinggi diduga akan 

melakukan manjemen laba untuk meningkatkan laba yang dilaporkan dan agar 

terhindar pelanggaran perjanjian hutang dan kemungkinan untuk mendapatkan 

dana tambahan dari kreditur. Semakin besar leverage suatu perusahaan, maka 

akan semakin besar kemungkinan manajer untuk melakukan manajemen laba 

(Ramadhan, 2017). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agustia (2013) menunjukkan 

bahwa leverage perusahaan berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. 
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Menurut penelitian Tala & Karamoy (2017) menemukan bahwa perusahaan yang 

mempunyai  proporsi hutang lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi aktivanya 

akan cenderung melakukan manipulasi laporan keuangan dengan mengatur laba 

yang dilaporkan dengan menaikkan atau menurunkan laba periode masa datang ke 

periode saat ini. Hasil yang sama dalam penelitian yang dilakukan oleh Deviyanti 

& Sudana (2018) apabila perusahaan memiliki utang yang tinggi untuk mendanai 

aset-aset atau investasinya maka, manajer akan melakukan manajemen laba untuk 

mengatur angka laba yang dihasilkan dengan memiliki tujuan untuk menarik 

investor ataupun kreditor yang ingin memberikan pinjaman dana atau 

perpanjangan kontrak. semakin tinggi leverage perusahaan dapat memicu 

peningkatan manajemen laba. Hasil berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Widianingrum & Sunarto (2018) menemukan bahwa leverage tidak 

mempengaruhi manajemen laba karena manajemen dalam mengembangkan 

usahanya lebih mengutamakan modal sendiri daripada pinjaman.  

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian di atas maka dapat dirumuskan 

hipotesisi sebagai berikut : 

H5 : Leveragememiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. 

2.2.2.2  Pengaruh Capital Intensity Ratio Terhadap Manajemen Laba 

Capital Intensity Ratio adalah aktivitas investasi yang dilakukan 

perusahaan yang terkait dengan investasi dalam bentuk aset tetap, sehingga 

perusahaan dapat  mengurangi  jumlah  pajak  yang  dibayarkan  setiap  tahunnya  

dengan biaya depresiasi  yang  terdapat  dalam  aktiva  tetap  tersebut (Lestari, et 

al., 2019). Biaya depresiasi atau penyusutan tersebut dapat  digunakan  oleh  
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manajemen perusahaan untuk mengurangi laba sehingga nantinya akan dapat 

mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Hal tersebut berarti bahwa 

semakin besar jumlah aktiva tetap suatu perusahaan maka semakin  rendah jumlah  

pajak  yang  dibayarkan  tiap  tahunnya  daripada  perusahaan memiliki  jumlah 

aktiva  tetap yang rendah (Rodriguez & Arias, 2013).  

Dalam teori agensi dijelaskan adanya perbedaan kepentingan antara 

prinsipal (pihak eksternal) dan agen (pihak internal). Kepentingan amnajeman 

untuk mendapatkan kompensasi yang diinginkan dengan cara meningkatkan 

kinerja perusahaan. Dalam hal ini manajemen dapat memanfaatkan penyusutan 

asset tetap untuk menekan beban pajak perusahaan, manajer akan 

menginvestasikan dana perusahaan ke dalam bentuk aset tetap dengan tujuan 

memanfaatkan penyusutan sebagai pengurang beban pajak, sehingga kinerja 

perusahaan akan meningkat karena adanya pengurangan beban pajak, dan 

kompensasi kinerja manajer yang diinginkan akan tercapai (Muzakki & Darsono, 

2015).  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah, et al., (2017) 

menyatakan bahwa capital intensity ratio memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap manajemen pajak. Menurut Dwiyanti & Jati (2019) menemukan bahwa 

beban depresiasi akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban 

depresiasi akan bertindak sebagai pengurang laba yang menyebabkan rendahnya 

pajak terhutang perusahaan. Maka, semakin tinggi capital intensity perusahaan 

akan menyebabkan semakin meningkatnya tindakan penghindaran pajak 

perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian Putri & Lautania (2016) dimana 
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perusahaan diperbolehkan untuk menyusutkan aset tetap sesuai dengan perkiraan 

masa manfaat pada kebijakan perusahaan, sedangkan dalam persepsi perpajakan 

aset tetap mempunyai masa manfaat tertentu yang umumnya lebih cepat bila 

dibandingkan dengan masa manfaat yang diprediksi oleh perusahaan. Hasil 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ambarita, et al., (2017) 

menyatakan bahwa capital intensity ratio tidak berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak.  

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian di atas maka dapat dirumuskan 

hipotesisi sebagai berikut : 

H6 : Capital Intencity Ratio memiliki pengaruh positif terhadap manajemen 

laba. 

2.2.2.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap  Manajemen Laba 

Kepemilikan Manajerial adalah situsi dimana terjadi peran ganda antara 

manajer dan pemegang saham atau dengan kata lain seorang manajer perusahaan 

memiliki saham dalam perusahaan (Aryanti, et al.,2017). Menurut Achyani & 

Lestari (2019) kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki 

pihak manajemen, jadi dalam hal ini manajer berperan sebagai pemegang 

tanggungjawab operasi perusahaan maupun sebagai pemilik perusahaan. Dengan 

adanya kepemilikan saham oleh pihak manajer maka akan mempengaruhi dalam 

pengambilan keputusan perusahaan. Dimana manajer akan melaporkan laporan 

keuangan yang baik karena manajer ikut serta dalam kepemilikan perusahaan 

(Purnama, 2017). 
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Kepemilikan manajerial memiliki kaitan yang erat dengan konflik 

keagenan, menurut Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa  kepemilikan  

saham oleh manajer akan mendorong penyatuan kepentingan antara principal dan  

agen sehingga manajer bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham  dan  

dapat meningkatkan kinerja  perusahaan.  Kepemilikan  manajerial  dalam sebuah  

perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan  

antara pemegang saham di luar manajemen sehingga permasalahan keagenan  

diasumsikan  akan  hilang  apabila  seorang manajer  adalah  juga sebagai  seorang 

pemilik  (Aorora, 2018). Semakin besar  proporsi  kepemilikan manajemen  pada  

perusahaan akan dapat menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang  

saham. Kepemilikan manajerial memberikan kesempatan  manajer  terlibat  dalam  

kepemilikan saham  sehingga dengan  keterlibatan  diharapkan dapat mengurangi  

usahanya untuk memanipulasi laba termasuk meningkatkan laba (Sukartha, 2010).  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yunengsih, et al., (2018) 

menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajerial, maka indeks 

perataan laba tinggi, sehingga praktik perataan laba menurun. Menurut Anggraeni 

& Hadiprajitno (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa jika kepentingan 

manajer dan pemilik dapat disejajarkan, manajer tidak akan termotivasi untuk 

memanipulasi informasi atau melakukan manajemen laba sehingga kualitas 

informasi akuntansi dan keinformatifan laba dapat meningkat. Sedangkan 

menurut. Menurut pendapat Putri & Supadmi (2016) menemukan bahwa 

kepemilikan menajerial tidak berpengaruh terhadap persistensi laba, artinya saham 

yang dimiliki oleh pihak manajer tidak sebanding dengan saham yang dimiliki 
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perusahaan ataupun pihak luar. Saham yang dimiliki oleh pihak manajer tidak 

akan mampu memberikan dampak dalam pengambilan keputusan. Menurut 

Ogbonnaya (2016) yang menyatakan pendapat berbeda, penelitian yang dilakukan 

pada perusahaan Industri Brewery memperlihatkan hasil bahwa kepemilikan CEO 

dan manajerial berpengaruh signifikan terhadap earnings management.  

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian di atas maka dapat dirumuskan 

hipotesisi sebagai berikut : 

H7 : Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. 

2.2.2.4 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen  Laba 

Menurut Darmawan, et al., (2015) profitabilitas adalah tingkat 

keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. 

Profitabilitas suatu perusahaan dapat ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan 

perusahaan. Profitabilitas merupakan indikator kinerja manajemen dalam 

mengelola seluruh aset dan kekayaan perusahaan. Laba dihasilkan perusahaan 

selama periode berjalan dapat menjadi indikator terjadinya praktik manajemen 

laba yang dilakukan dengan manipulasi komponen laba rugi yang dilaporkan 

perusahaan (Prasditha & Intani, 2017).  

Profitabilitas mempunyai informasi yang penting bagi pihak eksternal 

karena apabila profitabilitas tinggi maka kinerja perusahaan dapat dikatakan baik 

dan apabila profitabilitas rendah maka kinerja perusahaan dapat dikatakan buruk 

(Patricia, et al., 2018). Kenaikan dan penurunan inilah yang dihindari manajer 

terkait penilaian kinerja karena investor lebih menyukai kestabilan maupun 
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peningkatan pendapatan dari pada pendapatan yang fluktuatif. Salah satu tujuan 

perusahaan beroperasi adalah untuk memperoleh laba. Jika profitabilitas yang 

didapat perusahaan rendah, maka bonus yang diterima oleh manajemen 

perusahaan pun ikut rendah. Oleh karena itu umumnya pihak manajemen 

cenderung akan melakukan tindakan manajemen laba agar pihak manajemen 

perusahaan mendapatkan bonus atau kompensasi, sehingga apabila profitabilitas 

tinggi maka investor akan percaya bahwa kinerja perusahaan tersebut baik 

(Purnama, 2017). 

Menurut Aljana & Purwanto (2017) teori agensi memiliki asumsi bahwa 

masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri 

(self interest) sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan 

agen. Pihak principal termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan 

dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Agen termotivasi untuk 

memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain 

dalam memperoleh investasi, pinjaman, bonus maupun kontrak kompensasi 

dengan melakukan bonus sceme. Konflik kepentingan semakin meningkat  

terutama karena principal tidak dapat memonitor aktivitas manajer sehari-hari 

untuk memastikan bahwa manajer bekerja sesuai dengan keinginan pemegang 

saham. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh  Hasty & Herawati (2017) 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

manajemen laba, artinya semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin 

tinggi kemungkinan terjadinya tindakan manajemen laba. Menurut Kurniawati 
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(2018) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi 

akan membuat manajer mempunyai kesempatan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga pihak manajer tertarik untuk 

melakukan tindakan manajemen laba. Hasil yang sama dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Lestari & Wulandari (2019) menyatakan bahwa perusahaan 

cenderung melakukan manajemen laba saat memperoleh tingkat profitabilitas 

tinggi. Hasil yang berbeda dalam penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2017) 

dalam penelitiannya menemukan bahwa semakin tinggi atau rendahnya 

profitabilitas yang diperoleh perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba 

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian di atas maka dapat dirumuskan 

hipotesisi sebagai berikut : 

H8 : Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba.  
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2.3 Kerangkan Penelitian 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

  

Insentif Pajak 

Manajemen Laba 

(Y) 

H1 = Perencanaan Pajak (+) 

Insentif Non-Pajak 

H2 = Beban Pajak Tangguhan (+) 

H5 = Leverage (+) 

H3 Beban Pajak Kini (+) 

H6 = Capital Intenstity Ratio  (+) 

H4 = Persentase Jumlah Saham 

Disetor (+) 

H7 = Kepemilikan Manajerial (-) 

H8 = Profitabilitas (+) 


