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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan harus mudah dimengerti dan dipahami oleh semua 

pihak yang membutuhkannya. Salah satu informasi dalam laporan keuangan 

yang menjadi pusat perhatian bagi para pengguna adalah laba, karena laba 

merupakan informasi kinerja dari suatu perusahaan yang digunakan sebagai 

dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, baik pihak internal maupun 

eksternal perusahaan. Mereka menggunakan laba sebagai dasar pengambilan 

keputusan untuk investasi, pemberian kompensasi, bonus, pengukur kinerja 

manajemen dan penentuan besarnya pengenaan pajak (Bety Pramitasari, 

2009).  

Laba merupakan salah satu pertimbangan utama investor dalam 

berinvestasi. Angka laba diharapkan dapat merepresentasikan kinerja suatu 

perusahaan secara keseluruhan. Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat 

mencerminkan laba yang berkelanjutan (sustainable earning) dimasa depan 

(Muhammad Reza Shahrawi, dkk, 2014). Apabila perusahaan setiap tahun 

memperoleh laba dan mampu membagikan deviden kepada para pemegang 

sahamnya, maka secara otomatis perusahaan tersebut mampu menarik minat 

investor. Pertumbuhan laba mencerminkan perubahan persentase kenaikan 

laba yang diperoleh perusahaan serta konsistensinya dalam melakukan 

manajemen keuangan. Pertumbuhan laba yang baik mengisyaratkan bahwa 

perusahaan mempunyai keuangan yang baik.  
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Bagi pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak), laba yang dilaporkan 

perusahaan menjadi dasar dalam penetapan pengenaan pajak. Oleh sebab itu, 

laporan keuangan yang disusun perusahaan harus dilakukan koreksi fiskal 

untuk memenuhi tujuan pemerintah. Hasil dari koreksi fiskal tersebut akan 

menyebabkan perbedaan antara laba akuntansi/komersial (penghasilan 

sebelum pajak) dengan laba fiskal (penghasilan kena pajak). Perbedaan inilah 

yang disebut dengan book tax differences. Book tax differences terbentuk 

karena adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara 

laporan keuangan komersial dan fiskal (perbedaan temporer), serta adanya 

peraturan yang berbeda antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan (perbedaan permanen) (Resmi, 2009). 

Perbedaan ini akan mengakibatkan terjadinya selisih antara laba akuntansi 

dan laba fiskal. Besarnya selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal  disebut 

dengan large book tax differences. Perbedaan-perbedaan inilah yang akan 

berdampak pada pencapaian laba bersih perusahaan pada satu periode 

akuntansi. 

Menurut Seida (dalam Febiyanto, 2014) menyatakan bahwa laba fiskal 

dapat digunakan sebagai benchmark untuk mengevaluasi laba akuntansi. 

Apabila angka laba diduga oleh publik sebagai hasil rekayasa manajemen, 

maka angka laba tersebut dinilai mempunyai kualitas rendah, dan 

konsekuensinya adalah publik akan merespon negatif angka laba yang 

dilaporkan tersebut. Revsin et al (2001), juga menyatakan bahwa rasio laba 

sebelum pajak dengan laba setelah pajak dapat digunakan untuk mengukur 

tingkat konservatisme atau aggresivitas laba. Demikian juga Palepu et al 
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(dalam Febiyanto, 2014) menyatakan bahwa perbedaan (gap) antara laba 

sebelum pajak dengan laba setelah pajak mengindikasikan adanya manipulasi 

laba.  

Tabel 1.1 

Data PT Kalbe Farma Tbk 

TH LK KF LF PL 

2014 895.911.815.000 55.693.580.000 840.218.235.000 0,0407 

2015 849.523.978.000 248.247.692.000 601.276.286.000 (0,0518) 

2016 851.726.686.000 142.447.094.000 709.279.592.000 0,0026 

Sumber: Data sekunder diolah  (2017) 

Keterangan: 

TH: Tahun 

LK: Laba Komersial 

KF: Koreksi Fiskal 

LF: Laba Fiskal 

PL: Pertumbuhan Laba 

 

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi perbedaan antara laba 

komersial dengan laba fiskal yang disebabkan karena adanya koreksi fiskal 

terhadap laporan keuangan perusahaan. Dimana koreksi fiskal pada tahun 

2014 sebanyak Rp 55.693.580.000, tahun 2015 Rp 248.247.692.000 dan 

tahun 2016 Rp 142.447.094.000. Koreksi ini disebabkan karena adanya 

perbedaan permanen pada tahun 2014 sebanyak Rp 32.571.810.000, tahun 

2015 Rp 29.780.505.000 dan tahun 2016 Rp 15.879.957.000 serta perbedaan 

temporer pada tahun 2014 sebanyak Rp 23.121.770.000, tahun 2015 Rp 

9.467.187.000 dan tahun 2016 Rp 26.567.137.000 antara akuntansi komersial 

dan akuntansi fiskal.  
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Pertumbuhan laba PT Kalbe Farma pada tahun 2014 sebesar 4,07%, 

tahun 2015 sebesar (5,18%) dan tahun 2016 sebesar 0,26%. Hal tersebut 

menunjukkan terjadi penurunan 9,25% dari tahun 2014-2015 sedangkan pada 

tahun 2015-2016 terjadi kenaikan sebesar 5,44%. Faktor utama pertumbuhan 

laba yang tidak konsisten atau fluktuatif ini salah satunya adalah karena 

besarnya koreksi fiskal yang terjadi, sehingga menyebabkan besarnya 

perbedaan laba komersial dan laba fiskal perusahaan. 

Sektor industri mempunyai peranan penting dalam perekonomian 

Indonesia. Secara umum sektor ini memberikan kontribusi yang besar dalam 

pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan penerimaan 

devisa. Produk industri selalu memiliki term of trade yang tinggi serta 

menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan produk-produk lain. 

Hal ini disebabkan karena sektor industri memiliki variasi produk yang sangat 

beragam dan memberikan manfaat yang tinggi kepada pemakainya. 

Industri barang konsumsi merupakan salah satu bagian dari perusahaan 

manufaktur yang ada di Indonesia. Industri barang konsumsi masih menjadi 

pilihan utama para investor dalam menginvestasikan dana mereka. Hal itu 

dikarenakan saham-saham dari perusahaan-perusahaan dalam industri barang 

konsumsi yang masih menawarkan potensi kenaikan. Industri barang 

konsumsi terdiri dari 5 subsektor, yakni subsektor makanan dan minuman, 

subsektor rokok, subsektor farmasi, subsektor kosmetik dan barang rumah 

tangga, dan subsektor peralatan rumah tangga. Seluruh subsektor industri 

barang konsumsi merupakan produsen dari produk-produk kebutuhan 

mendasar konsumen yang bersifat konsumtif dan disukai orang sehingga 
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industri ini rata-rata memiliki tingkat penjualan yang tinggi yang berdampak 

pada pertumbuhan sektor industri. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Book Tax Differences 

Terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2014-2016)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dimana pertumbuhan laba 

perusahaan mengalami fluktuatif karena besarnya book tax differences, maka 

rumusan masalah pengaruh book tax differences terhadap pertumbuhaan laba 

perusahaan akan diproksikan kedalam tiga masalah yang akan dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Apakah permanent book tax differences memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan? 

2. Apakah temporary book tax differences memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan? 

3. Apakah large book tax differences memilki pengaruh yang signifikan 

terhadap pertumbuhan laba perusahaan? 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis dan membuktikan adanya pengaruh yang signifikan 

antara permanent book tax differences terhadap pertumbuhan laba 

perusahaan. 

2. Untuk menganalisis dan membuktikan adanya pengaruh yang signifikan 

antara temporary book tax differences terhadap pertumbuhan laba 

perusahaan. 

3. Untuk menganalisis dan membuktikan adanya pengaruh yang signifikan 

antara large book tax differences terhadap pertumbuhan laba 

perusahaan. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Peneliti  

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh book tax 

differences terhadap pertumbuhan laba perusahaan. 

2. Bagi Akademisi  

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain untuk mengembangkan 

penelitian selanjutnya.  

3. Bagi Manajemen Perusahaan  

Sebagai tambahan informasi dan pengetahuan dalam mengelola, 

menilai dan menganalisa keuangan perusahaan. 
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4. Bagi Investor 

Sebagai bahan untuk menilai dan memprediksi kinerja perusahaan 

sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang 

tepat. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

BAB I: PENDAHULUAN, menguraikan tentang latar belakang masalah 

penelitian, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta 

sistematika penulisan.  

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, berisi tinjauan pustaka yang digunakan 

untuk membahas masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Mencakup 

landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, 

serta hipotesis penelitian.  

BAB III: METODE PENELITIAN, menguraikan tentang metode penelitian 

yang digunakan untuk penelitian yang meliputi variabel penelitian dan 

definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data dan metode analisis. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN, berisi tentang deskripsi objek 

penelitian, analisis data, dan pembahasan yang dilakukan sesuai dengan alat 

analisis yang digunakan. 

BAB V: PENUTUP, berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan 

saran yang diberikan untuk dapat menyempurnakan penelitian-penelitian 

selanjutnya yang sejenis. 


