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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul pengaruh perencanaa pajak, aset pajak tangguhan dan 

beban pajak tangguhan terhadap  manajemen laba pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017. Tujuan utama 

manajemen laba untuk dapat meningkatkan atau menurunkan laba akuntansi 

menurut kepentingan. Manipulasi laba ini salah satu kepentigan perusahaan karena 

adanya motivasi atau tekanan yang muncul dari penyedia laporan keuangan untuk 

memanipuasi laporan keuangan. 

Jenis penelitian kuantitatif, data sekunder, populasi perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017 sebanyak 43 

perusahaan. Pengambilan sampel dengan metode purposive samplingdiperoleh 13 

perusahaan yang dianalisisIBM SPSS 23 dengan menggunakan analisis deskriptif, 

uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji statistik t, uji statistik F, dan 

koefisien determinasi (R²) 

Hasi uji asumsi klasik adalah data normal, tidak mutikoonearitas, tidak 

heterokedastisitas dan tidak terdapat autokoreasi. Hasil uji t variabel perencanaan 

pajak dan aset pajak tangguhan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

manajemen laba, sedangkan beban pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan 

terhadap manajemen laba. Uji statistik F menunjukan variabe independen secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabe dependen. Hasil uji analisis 

koefisienR² sebesar 0,325 variabel independen dapat menjelaskan variabel 

dependen. 

Kata-kata Kunci : Perencanaan Pajak, Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak 

Tangguhan, Manajemen Laba. 
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ABSTRACT 

This study entitled the effect of tax planning,deferred tax assets and deffered 

tax burden on earning management in listed banking companies on the Indonesia 

Stock Exchange (IDX) in 2015-2017. The main purpose of earning management is 

to e able to increace or decrease accounting profit accordiingto interests. 

Manipulation of earning is one of the interest of the company because of the 

otivation or presure that arises from the providers of financial statements to 

manipulate finacial statements. 

Type of quantitative research, secondary data, the population of banking 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2015-2017 were 43 

companies. Sampling using purposive sampling obtained 13 companies in the 

analysis of IBM SPSS 23 using descriptive analysis, classic assumption test, 

multiple linear regression test, t statistical test,statistical F test, and coefficient of 

determination (R2). 

The classic assumption test results are normal data, no multicollinearity, no 

heteroscedasticity, and no autocorrelation. T-test results of tax planning variables 

and deferred tax assets have a significant positive effect on earning management, 

while the deferred tax burden has a significant positive effect on earning 

management. F statistical test show that the independent variable together 

infuences the dependent variable. The result of the analysis of R² coefficient of 0,325 

independent variables can explain the dependent variable. 

Keywords : Tax Planning, Deferred Tax Assets, Deferred Tax Burden, Earning 

Management. 
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INTISARI 

Penelitian ini mengungkapkan tentang permasalahan yang utama yaitu 

bagaimana pengaruh Perencanaan Pajak, Aset Pajak Tangguhan , Beban Pajak 

Tangguhan terhadap Manajemen Laba. Manajemen Laba adalah adalah perilaku 

yang dilakukan oleh manjer pada kegiatan penyusunan laporan keuangan yang bisa 

meningkatkan atau menurunkan laba akuntansi menurut kepentingan. Perencanaan 

pajak adalah suatu strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan 

beban pajak ditahun berjalan ataupun ditahun yang akan datang guna menekan 

beban pajak yang harus dibayarkan, tetapi masih dalam peraturan perpajakan. Aset 

pajak tangguhan disebabkan jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode 

mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa 

kompensasi kerugian.  

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 – 2017. Jumlah sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 samper per tahun denganmetode 

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data 

menggunakan analisis regresi linier berganda dibantu dengan menggunkan IBM 

SPSS 23. 

Berdasarkan pengujian hipotesis studi ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 

2 hipotesis yang diterima dan 1 hipotesi yang ditolak. hasil penelitian menunjukan 

bahwa perencanaa pajak berpengaruh positif tidak signifikan, aset pajak tangguhan 
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berpengaruh negatif tidak signifikan dan beban pajak tangguhan berpengaruh 

positif signifikan terhadap manajemen laba. 
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