
BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif merupakan teori yang memprediksi tindakan pemilihan

kebijakan akuntansi oleh manajer dan bagaimana manajer akan merespon

kebijakan akuntansi baru yang diusulkan (Scott, 2006). Teori akuntansi positif

bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi (Watt dan Zimmerman, 1986).

Penjelasan yang dimaksud adalah memberikan alasan terhadap praktik akuntansi

yang dilakukan. Sedangkan prediksi yang dimaksud adalah teori berusaha

memprediksi fenomena yang diamati (Ghozali dan Chariri, 2007). Penjelasan dan

prediksi teori akuntansi positif berdasarkan pada proses kontrak atau hubungan

keagenan antara manajer dengan kelompok lain seperti investor, kreditor, auditor,

pihak pengelola pasar modal, dan institusi pemerintah (Watts dan Zimmerman,

1986).

Teori akuntansi positif memiliki fokus ekonomi dan berusaha menjawab

pertanyaan seperti ini (Ghozali dan Chariri, 2007):
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1. Apakah biaya yang dikeluarkan untuk memilih metode akuntansi sesuai

dengan manfaat yang diperoleh?

2. Apakah biaya regulasi dan proses penentuan standar akuntansi sesuai dengan

manfaatnya?

3. Apakah laporan keuangan berpengaruh terhadap harga saham?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, teori akuntansi positif menggunakan asumsi

sebagai berikut (Ghozali dan Chariri, 2007):

1. Manajer, investor, kreditor, dan individu lain bersikap rasional dan berusaha

memaksimumkan kepuasan.

2. Manajer memiliki kebebasan untuk memilih metode akuntansi yang

memaksimumkan kepuasan mereka atau mengubah kebijakan produksi,

investasi dan pendanaan perusahaan untuk memaksimumkan kepuasan

mereka.

3. Manajer mengambil tindakan yang memaksimumkan nilai perusahaan.

Watt & Zimmerman (1996) menjelaskan bahwa terdapat 3 hipotesis untuk

menguji teori akuntansi positif berdasarkan pertanyaan dan asumsi di atas:

1. Hipotesis rencana bonus

Manajer perusahaan lebih memilih metode yang meningkatkan laba periode

berjalan dengan rencana bonus tertentu (Ghozali dan Chariri, 2007).

2. Hipotesis hutang / ekuitas

Makin tinggi rasio hutang / ekuitas perusahaan, makin besar kemungkinan

bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba

(Ghozali dan Chariri, 2007).
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3. Hipotesis biaya politik

Perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat

mengurangi laba periodik dibandingkan perusahaan kecil (Ghozali dan

Chariri, 2007).

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal

adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan

prosedur akuntansi, yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan pengakuan

penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya (Resmi,

2009). Perbedaan-perbedaan tersebut dikarenakan para manajer memiliki

kewenangan untuk memilih metode yang mereka inginkan untuk memaksimalkan

keuntungan mereka sendiri. Book tax differences diprediksi dapat mempengaruhi

kinerja perusahaan karena adanya perbedaan perhitungan laba, perbedaan laba

akuntansi dan laba fiskal juga dipengaruhi oleh pilihan metode akuntansi dalam

proses akrual. Akibat dari perbedaan tersebut maka perlu dilakukan koreksi fiskal,

dalam koreksi fiskal terdapat koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

Koreksi fiskal positif mengakibatkan laba fiskal bertambah. Sebaliknya, koreksi

fiskal negatif menyebabkan laba fiskal berkurang. Oleh sebab itu, teori akuntansi

positif dapat mendasari masalah yang terjadi dalam penelitian ini.

2.1.2 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent di mana

diasumsikan bahwa tiap – tiap individu semata – mata termotivasi oleh

kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara

principal dan agent (Anthony dan Govindarajan, 2005). Dalam suatu perusahaan,
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pemegang saham merupakan principal, sedangkan agent adalah manajemen yang

mengelola perusahaan.

Rajan dan Saouma (2006) menyatakan bahwa besarnya kompensasi yang diterima

oleh pihak manajemen tergantung pada besarnya laba yang dihasilkan sesuai

dengan kontrak yang telah disepakati dengan pihak pemilik atau principal.

Selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal (book tax differences) dapat

memberikan informasi tentang kewenangan manajemen (management discretion)

dalam proses akrual, karena terdapat sedikit kebebasan akuntansi yang

diperbolehkan dalam pengukuran laba fiskal (Wijayanti, 2006).

2.1.3 Pengertian Laba

Ghozali dan Chariri (2007) mengemukakan bahwa salah satu tujuan pelaporan

keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan

prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba (earning per share). Menurut PSAK

no 46 (Revisi 2010), “ laba akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode

sebelum dikurangi beban pajak”. Sedangkan laba kena pajak atau laba fiskal (rugi

pajak atau rugi fiskal) adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung

berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak atas pajak penghasilan

yang terutang (dilunasi).

2.1.4 Book-Tax Differences

Book-tax differences merupakan perbedaan jumlah laba menurut akuntansi dan

jumlah laba menurut perpajakan. Perbedaan penyusunan laporan keuangan
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komersial dengan laporan keuangan fiskal menghasilkan jumlah angka laba yang

berbeda yaitu laba komersial dan laba fiskal. Laporan laba/rugi yang diperoleh

dari laporan keuangan komersial merupakan laporan laba/rugi yang dihitung

berdasarkan standar akuntansi keuangan, sedangkan pada laporan keuangan fiskal

untuk menghitung besarnya pajak penghasilan didasarkan pada laba fiskal yang

diperoleh dari perhitungan menurut UU pajak penghasilan.

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal

adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan

prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan

perlakuan penghasilan dan biaya (Resmi, 2009). Menurut Standar Akuntansi

Keuangan, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang

menyangkut posisi keuangan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan

yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam rangka pengambilan

keputusan. Tujuan sistem perpajakan adalah pemungutan pajak yang adil dan

merupakan tanggung jawab Direktorat Jendral Pajak untuk melindungi para

pembayar pajak dari tindakan yang semena – mena (Martani dan Persada, 2009).

Standar Akuntansi Keuangan memberikan kebebasan bagi manajemen untuk

memilih metode akuntansinya. Manajer dapat memilih salah satu dari beberapa

metode depresiasi berdasarkan standar akuntansi keuangan, sedangkan peraturan

perpajakan tidak memberikan banyak kebebasan bagi manajemen untuk memilih

prosedur akuntansi dalam pelaporan pajaknya. Akuntansi komersial

memperbolehkan memilih metoda penyusutan seperti metoda garis lurus, jumlah
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angka tahun, metode saldo menurun atau saldo menurun berganda, metode jam

jasa, metode jumlah unit produksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok,

metode anuitas, metode persediaan, dan lain – lain untuk semua jenis harta

berwujud atau aset tetap (Resmi, 2009). Dalam fiskal pemilihan metode

penyusutan lebih terbatas, antara lain metode garis lurus dan saldo menurun untuk

kelompok harta berwujud jenis bukan bangunan, sedangkan untuk harta berwujud

bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja (Resmi, 2009).

2.1.4.1 Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal

Laba/rugi fiskal diperoleh dari rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah

penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan

perpajakan sehingga didapatkan laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan

atau disebut laba fiskal. Menurut Agoes dan Trisnawati (2010) rekonsiliasi fiskal

dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif terjadi apabila

laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya :

1. Beban yang tidak diakui oleh pajak (non-deductible expense)

2. Penyusutan komersial lebih besar daripada penyusutan fiskal

3. Amortisasi komersial lebih besar daripada amortisasi fiskal

4. Penyesuaian fiskal positif lainnya

Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang.Koreksi negatif

biasanya dilakukan akibat adanya :

1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak

2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final

3. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal



14

4. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal

5. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya

6. Penyesuaian fiskal negatif lainnya

Perusahaan tidak perlu membuat dua pembukuan sekaligus, dengan adanya

rekonsiliasi fiskal ini dapat membantu wajib pajak dalam mengisi surat

pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, menyusun laporan keuangan fiskal

yang akan dilampirkan ketika menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak

penghasilan. Perbedaan antara akuntansi komersial dan fiskal tersebut dapat

dikelompokkan menjadi beda tetap/permanen dan beda waktu/sementara.

2.1.5 Perbedaan Permanen

Perbedaan permanen terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan

beban menurut akuntansi dengan pajak, yaitu adanya penghasilan dan beban yang

diakui menurut akuntansi komersial namun tidak di akui menurut fiskal, atau

sebaiknya. Beda tetap mengakibatkan laba/rugi menurut akuntansi berbeda secara

tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal (Agoes dan Trisnawati, 2010)

Pada umumnya perbedaan permanen yang terjadi akibat perbedaan pengakuan

penghasilan dan biaya terdapat pada :

a. Pasal 4 ayat (3) UU PPh No. 36 Tahun 2008

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan

penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Beberapa bentuk penghasilan

menurut akuntansi komersial sudah diakui sebagai penghasilan, akan tetapi dalam
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akuntansi pajak tidak diakui sebagai penghasilan yang bukan merupakan objek

pajak penghasilan.

Adapun bentuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah

dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui diindonesia.

Yang diterimah oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh

pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak yang

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah;

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan

lurus satu derajat badan keagamaan; badan pendidikan, badan sosial termasuk

yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan

kecil, yang ketentuannya diatur dengan/atau berdasarkan peraturan menteri

keuangan;

3. Warisan;

4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti

saham atau sebagai pengganti penyertaaan modal;

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau/ kenikmatan dari wajib

pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib

pajak yang dikenakan secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma
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penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15

Undang-undang pajak penghasilan;

6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi

dwiguna dan asuransi beasiswa;

7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas

sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi badan usaha milik Negara, atau

badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;

8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan oleh Menteri Keuangan, baik dibayar oleh pemberi kerja maupun

pegawai;

9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-

bidang tertentu yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan;

10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan,

firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi

Kolektif;

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha

atau kegiatan di Indonesia;

12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih

lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
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13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang

ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan

dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4

(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

b. Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2008

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan

pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Seperti halnya

penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, biaya yang telah dikeluarkan

perusahaan dan telah diakui oleh akuntansi komersial dalam akuntansi pajak biaya

ini bukan merupakan pengurang pengahasilan kena pajak. Adapun biaya-biaya

tersebut antara lain:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen yang

dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada emegang polis, dan pembagian

sisa hasil usaha koperasi;

2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi

pemegang saham, sekutu atau anggota;

3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan;



18

4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi

dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi,

kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai

penghasilan bagi Wajib Pajak bersangkutan;

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyedia makanan

dan minuman bagi seluruh peserta serta penggantian atau imbalan dalam

bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu dan yang berkaitan dengan

pelaksanaan pekerjaan, yang ditatapkan dengan atau berdasarkan peraturan

menteri keuangan;

6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham

atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan

sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

7. Harta yang dihibahkan;

8. Pajak penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan;

9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib

Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana

berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan

dibidang perpajakan.

c. Pasal 18 UU No. 36 Tahun 2008
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Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan kewenangan

Menteri Keuangan/Direktur Jenderal Pajak untuk mengatur keperluan

penghitungan pajak. Beberapa contoh kewenangan tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Kewenangan untuk mengeluarkan keputusan mengenai besarnya

perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan

penghitungan pajak;

2. Kewenangan untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak

luar negeri, atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri;

3. Kewenangan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan

pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung

besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai

hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya.

(www.pajak.go.id/dmdocuments/UU-36-2008.pdf)

Pada perusahaan foods and beverages penghasilan dan beban yang diakui menurut

akuntansi komersial namun tidak di akui menurut fiskal, atau sebaiknya yaitu

penyisihan piutang tak tertagih, beban yang sehubungan dengan pajak final,

penurunan nilai piutang, penghasilan kena pajak final, pendapatan jasa giro ,

natura, tunjangan karyawan, penghasilan bunga, pendapatan sewa, biaya sewa

guna usaha.
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2.1.6 Perbedaan Temporer

Perbedaan temporer merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan

yang sifatnya temporer  Artinya secara keseluruhan beban dan pendapatan

akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda alokasi setiap

tahunnya. (Agoes dan Trisnawati, 2010). Perbedaan temporer biasanya timbul

karena perbedaan metode yang dipakai antara pajak dengan akuntansi dalam hal:

1. Akrual dan realisasi

2. Penyusutan dan amortisasi

3. Penilaian persediaan

4. Kompensasi kerugian fiskal

Pada perusahaan foods and beverages penghasilan dan beban yang menurut

akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi beda alokasi setiap

tahunnya yaitu imbalan pasca kerja, penurunan nilai aset tetap, penyusutan dan

amortisasi, beban tangguhan, pendapatan insentif, royalti, lisensi, cukai,

penyisihan piutang ragu-ragu, biaya transaksi, biaya emisi obligasi, cadangan

penurunan nilai persediaan, selisih kurs revaluasi utang sewa,dan laba penjualan

aset.

2.1.7 Pertumbuhan Laba

Pertumbuhan laba merupakan perubahan laba yang dihasilkan oleh perusahaan

dari periode ke periode. Pertumbuhan laba ini dapat dijadikan dasar oleh

stakeholder untuk pengambilan keputusan. Pertumbuhan laba dihitung dengan
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cara mengurangkan laba periode berikutnya dengan laba periode tahun berjalan

kemudian dibagi laba periode berjalan .

ΔNI = NI(t+1) – NIit

NIit

Keterangan:

ΔNI = pertumbuhan laba

NI(t+1) = laba bersih perusahaan periode berikutnya

Niit = laba bersih perusahaan tahun berjalan

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut hasil dari beberapa penelitian sejenis yang dijadikan bahan kajian, antara

lain:

Tabel 2.1

Matriks Penelitian Terdahulu

No Nama Peneliti
Judul

Penelitian
Variabel Hasil Penelitian

1 Wijayanti

(2006)

Analisis

Pengaruh

Perbedaan

antara Laba

Akuntansi dan

Laba Fiskal

terhadap

Laba sebelum

pajak masa

depan,

kumulatif return

tidak normal

masa depan,

aliran kas

Perusahaan dengan

large (negatif)

positif book-tax

differences

signifikan secara

statistik

mempunyai
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Persistensi

Laba, Akrual,

dan Arus Kas

operasi, laba

akrual.

persistensi laba

lebih rendah.

2 Martani dan

Persada (2009)

Pengaruh Book

Tax Gap

terhadap

Persitensi Laba

Beda permanen,

beda temporer,

perubahan laba

Beda waktu

memiliki hubungan

negatif dengan

pertumbuhan laba

bersih sebelum

pajak dan

berhubungan

positif terhadap

pertumbuhan laba

bersih. Beda tetap

berpengaruh

negatif

terhadap

pertumbuhan laba

sebelum pajak dan

pertumbuhan laba

bersih

3 Jackson (2009) Book Tax

Differences

and Earnings

Growth

Pretax income,

income tax

expense,

permanent

Terdapat hubungan

negatif antara

komponen

perbedaaan
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differences,

temporer

differences.

permanen dengan

perubahan di masa

depan beban pajak,

sedangkan

komponen

sementara book tax

differences (pajak

tangguhan)

berhubungan

negatif dengan

perubahan dalam

laba sebelum pajak

masa mendatang.

4 Rosanti dan

Zulaikha (2013)

Pengaruh Book

Tax

Differences

Terhadap

Perubahan

Laba

Perbedaan tetap,

perbedaan

sementara,

perubahan laba

Perbedaan

permanen dan

perbedaan

temporer tidak

berpengaruh

terhadap

perubahan laba

satu periode

kedepan.

5 Brolin (2014) Analisis

Pengaruh Book

Perbedaan

temporer,

Perbedaan

temporer
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Tax

Differences

Terhadap

Pertumbuhan

Laba

perbedaan

permanen ,

pertumbuhan

laba.

berpengaruh secara

signifikan terhadap

pertumbuhan laba.

Perbedaan

permanen tidak

berpengaruh secara

signifikan terhadap

pertumbuhan laba

6 Saputro (2011) Pengaruh

Book-Tax

Differences

Terhadap

Pertumbuhan

Laba

Perbedaan

temporer,

perbedaan

permanen, total

book-tax

differences,

pertumbuhan

laba

Perbedaan

temporer

berpengaruh secara

negatif signifikan

terhadap

pertumbuhan laba

satu periode

kedepan.

Perbedaan

permanen tidak

berpengaruh

signifikan terhadap

pertumbuhan laba

satu periode

kedepan. Total

book-tax
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differences

berpengaruh secara

negatif signifikan

terhadap

pertumbuhan laba

satu periode

kedepan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini dijelaskan dan digambarkan kerangka pemikiran penelitian.

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh perbedaan permanen

dan perbedaan temporer sebagai variabel independen terhadap pertumbuhan laba

sebagai variabel dependen. Pertumbuhan laba dapat digunakan untuk menilai

kinerja suatu perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba.

Laba sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup suatu perusahaan. Pemakai

laporan keuangan mengukur kinerja manajemen melalui informasi yang

terkandung dalam laba. Oleh karena itu, laba dapat dijadikan sebagai dasar untuk

pengambilan keputusan investasi dan memprediksi pertumbuhan laba yang akan

datang.

Book tax differences diprediksi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan karena

adanya perbedaan dalam perhitungan laba akuntansi dan laba fiskal. Teori

akuntansi positif merupakan teori yang memprediksi tindakan pemilihan
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kebijakan akuntansi oleh manajer dan bagaimana manajer akan merespon

kebijakan akuntansi baru yang diusulkan untuk memaksimalkan laba (Scott,

2006). Book tax differences timbul karena perbedaan permanen dan perbedaan

temporer yang mengakibatkan adanya koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal

negatif. Koreksi fiskal positif menyebabkan laba fiskal bertambah yang

mengakibatkan beban pajak yang harus dibayarkan akan semakin besar sehingga

laba bersih yang dihasilkan semakin kecil. Sebaliknya, koreksi fiskal negatif

menyebabkan laba fiskal berkurang yang mengakibatkan beban pajak yang harus

dibayarkan akan semakin kecil sehingga laba bersih yang dihasilkan semakin

besar.

Dalam menguji pengaruh perbedaan permanen dan perbedaan temporer terhadap

pertumbuhan laba, terdapat tiga variabel kontrol yang digunakan untuk

mendapatkan efek pertumbuhan laba agar pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diamati di dalam

penelitian ini, ketiga variabel kontrol tersebut yaitu Return on Assets (ROA),

ukuran perusahaan (size), dan arus kas operasi ( Martani dan Persada, 2009 ).
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Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

H1

H2

= Variabel Independen

= Variabel Kontrol

2.4   Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini memprediksi pertumbuhan laba melalui informasi yang terkandung

dalam book tax differences (perbedaan laba akuntansi/komersial dan laba fiskal).

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal

adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan

prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan

perlakuan penghasilan dan biaya (Resmi, 2009).  Wijayanti (2006) menyatakan

bahwa selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal (book tax differences) dapat

memberikan informasi atau sinyal serta mempengaruhi kinerja perusahaan

dikarenakan kewenangan manajemen (management discretion) dalam proses

Perbedaan Permanen

(X1)

Perbedaan Temporer

(X2)
Pertumbuhan Laba

(Y)
ROA

Ukuran Perusahaan

Arus Kas Operasi
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akrual, dimana terdapat sedikit kebebasan akuntansi yang diperbolehkan dalam

pengukuran laba fiskal.

Telah dijelaskan sebelumnya book tax differences dalam penelitian ini dibagi

menjadi dua, yaitu perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Perbedaan

permanen timbul akibat adanya perbedaan pengakuan transaksi antara peraturan

akuntansi dan peraturan perpajakan. Penelitian mengenai book-tax differences

dilakukan oleh Brolin (2014) dengan hasil bahwa perbedaan permanen tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba. Lestari (2011) yang

juga melakukan penelitian dengan menganalisis perbedaan permanen

menemukan bukti bahwa perbedaan permanen tidak berpengaruh signigkan

terhadap pertumbuhan laba. Jackson (2009), hasil penelitian menjelaskan bahwa

perbedaan permanen berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.

Berdasarkan uraian di atas, berikut hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

H1 : Perbedaan permanen dari Book Tax Differences berpengaruh terhadap

pertumbuhan laba bersih

Perbedaan temporer terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan

biaya antara akuntansi dengan pajak. Suatu pendapatan atau biaya telah diakui

menurut akuntansi akan tetapi belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya.

Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode berikutnya.

Perbedaan temporer mengakibatkan timbulnya beban pajak tangguhan atau

pendapatan pajak tangguhan. Pendapatan pajak tangguhan menimbulkan aset

pajak tangguhan sedangkan beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban
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pajak tangguhan. Besarnya pajak tangguhan berpengaruh terhadap pembayaran

pajak masa depan yang tercermin pada pajak kini di tahun yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian Rosanti dan Zulaikha (2013) perbedaan temporer

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan laba, sedangkan Brolin

(2014) menunjukkan hasil penelitian bahwa perbedaan temporer berpengaruh

secara signifikan terhadap pertumbuhan laba.

Berdasarkan uraian di atas, berikut hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

H2 : Perbedaan temporer dari Book Tax Differences berpengaruh terhadap

pertumbuhan laba bersih.


