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Halaman Motto 

 

“Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin dikabulkan, dan ketahuilah, bahwa 

Allah tidak akan mengabulkan doa yang hatinya lalai.” (HR. Tirmidzi) 

“Jika kau bukan siapa-siapa, jadilah orang berakhlak.”  

“Hidup damai dan sederhana jauh lebih membahagiakan daripada mengejar 

kesuksesan berbalut kegelisahan terus menerus.” (Albert Einstein) 

“Orang hebat bukanlah mereka yang tak pernah gagal, tetapi mereka yang tak 

pernah menyerah ketika menghadapi berbagai ujian dan cobaan yang sulit.” 
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ABSTRAK 

 

Judul penelitian Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan 

terhadap Manajemen Laba. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan 

negara. Tetapi bagi sebagian pihak pajak menjadi sebuah beban dikarenakan pajak 

dapat mengurangi jumlah laba khususnya bagi perusahaan. Hal inilah yang 

menjadi penyebab pihak manajemen melakukan manajemen laba guna 

mempengaruhi angka tersebut dengan cara melakukan perencanaan pajak dan 

beban pajak tangguhan melalui laporan keuangan. 

Jenis penelitian kuantitatif, populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI pada periode 2015-2017, dengan sampel 36 perusahaan secara purposive 

sampling, metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, dan uji asumsi 

klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji 

autokorelasi), regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R
2
. 

Hasil uji asumsi klasik, data terdistribusi secara normal, tidak terjadi 

multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas, tidak terjadi autokorelasi. Hasil 

uji t menunjukan perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba 

dengan nilai sig. 0,000 < 0,05 beban pajak tangguhan berpengaruh positif 

terhadap manajemen laba dengan nilai sig. 0,000 < 0,05. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa variabel independen bersama-sama berpengaruh terhadap 

manajemen laba dengan nilai uji F sebesar sig. 0,000 < 0,05. Uji R
2
 menunjukan 

28,1%  variabel independen dapat menerangkan variabel dependen. 

 

Kata kunci : manajemen laba, perencanaan pajak, beban pajak tangguhan. 
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ABSTRACT 

 

 

Title of research is Effect of Tax Planning and Deferred Tax Expenses on 

Earnings Management. Tax is one source of state income. But for some parties 

the tax becomes a burden because taxes can reduce the amount of profits, 

especially for companies. This is the reason why the management conducts 

earnings management to influence the figure by doing tax planning and deferred 

tax expense through financial statements. 

Type of quantitative research, population of manufacturing companies 

listed on the Stock Exchange in the period 2015-2017, with a sample of 36 

companies using purposive sampling, data analysis methods using descriptive 

statistics, and classical assumption tests (normality test, multicollinearity test, 

heteroscedasticity test, autocorrelation test), multiple linear regression, t test, F 

test, R2 test. 

Classic assumption test results, data are normally distributed, there is no 

multicollinearity, there is no heterocedasticity, no autocorrelation occurs. The t 

test results show that tax planning has a positive effect on earnings management 

with a sig value. 0,000 <0,05 deferred tax expense has a positive effect on 

earnings management with a sig value. 0,000 <0,05. The results showed that the 

independent variables together had an effect on earnings management with an F 

test value of sig. 0,000 <0,05. R
2
 test shows that 28.1% of the independent 

variables can explain the dependent variable. 

 

Keywords : earnings management, tax planning, deffered tax expense. 
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INTISARI 

 

Manajemen laba akan dilakukan oleh manajemen pada saat perusahaan 

tidak mencapai laba perusahaan sesuai target yang diinginkan. Biasanya 

manajemen akan melakukan manajemen laba dengan berbagai cara, diantaranya 

melalui perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan. Hal ini dikarenakan 

perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk 

menurunkan tingkat laba perusahaan dan agar perusahaan terhindar dari kerugian 

yang lebih besar. 

Hasil penelitian terdahulu melalui research gap ditemukan 

ketidakkonsistenan antara penelitian yang dilakukan oleh Dea dan Yunita (2018), 

Tiara dan Rezwan (2015), Anjar dan Abdul (2014), Kodriyah dan Ririn (2019), 

Dewi dan Desifa (2018). Ketidakkonsistenan ini yang memotivasi peneliti untuk 

menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba yang 

mengacu pada Ferry dan Anna (2014) dengan menambahkan variabel beban pajak 

tangguhan dan menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di BEI pada 

periode 2015-2017 yang diambil secara purposive sampling dengan data sampel 

yang dipeorleh sebanyak 108 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah regresi linier berganda dengan program SPSS 22. 

Hasil pengujian diperoleh bahwa perencanaan pajak berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba, dan beban pajak penghasilan berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba. 
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