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INTISARI 

Penilaian kinerja di dalam perusahaan dapat tercermin dari pencapaian 

laba di dalam perusahaan. Pihak yang berkepentingan pada perusahaan dapat  

menggunakan informasi laba tersebut yang ada di dalam penentuan sebuah 

keputusan guna untuk kelangsungan operasional perusahaan tersebut. 

Perusahaan dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif agar bisa dan 

mampu untuk bersaing dengan perusahaan lainnya. Kondisi inilah yang 

mendorong manajer untuk melakukan perilaku menyimpang dalam 

menyajikan serta melaporkan suatu informasi laba yang dikenal dengan 

praktik manajemen laba. Manajemen laba adalah sebagai suatu intervensi 

manajemen yang dengan sengaja dilakukan dalam proses untuk menentukan 

suatu laba yang digunakan untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. 

Maksud dari intervensi adalah upaya yang dapat dilakukan oleh suatu 

manajer untuk dapat mempengaruhi informasi-informasi dalam suatu laporan 

keuangan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholders yang 

ingin mengetahui bagaimana kinerja dan kondisi perusahaan. Proses ini 

seringkali dilakukan untuk dapat mencakup dan mempercantik laporan 

keuangan (fashioning accounting reports), terutama laba. Penelitian ini 

sangat berfokus pada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen laba. 

Faktor tersebut diantaranya adalah tax planning (perencanaan pajak), beban 

pajak tangguhan dan kecakapan manajerial.  

Perencanaan pajak dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk 

dapat meminimalkan pembayaran pajak perusahaan. Untuk mendapatkan 

sebuah keuntungan pajak, perusahaan dapat berupaya untuk melakukan suatu 

perencanaan pajak yang sangat baik. Beban pajak tangguhan adalah beban 

yang timbul akibat adanya suatu perbedaan temporer antara laba akuntansi 

(yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) 

dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). 

Kecakapan manajerial/managerial competency adalah suatu keterampilan 

personal yang dapat membantu tercapainya suatu kinerja yang tinggi di dalam 

tugas manajemen. 
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Berdasarkan kajian pustaka yang sangat mendalam, dapat diajukan 3 

hipotesis suatu penelitian yaitu sebagai berikut: 1) Perencanaan pajak 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba, 2) Beban pajak tangguhan 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba, 3) Kecakapan manajerial 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sampel yang digunakan di 

dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari sebuah 

laporan keuangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. 

Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yang 

berjumlah 150 sampel yang terdiri dari 50 perusahaan yang konsisten dan 

tercatat didalam Bursa Efek Indonesia. Pengujian di dalam penelitian ini 

menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis yang menggunakan teknik 

analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian dari penelitian ini yaitu 

mendapatkan hasil bahwa tax planning (perencanaan pajak) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Beban pajak tangguhan 

memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Kecakapan manajerial 

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto :  

“Ya Allah, cukupilah aku dengan rezeki-Mu yang halal (supaya aku terhindar) 

dari yang haram, perkayalah aku dengan karunia-Mu (supaya aku tidak 

meminta) kepada selain-Mu” 
 

(HR.Tirmidzi) 

 

Tiga kunci sukses: 

Tahu lebih banyak dari orang lain 

Berusaha lebih keras dari orang lain 

Berharap lebih sedikit dari orang lain 

(William Shakesphere) 

 

Persembahan: 

Skripsi ini saya persembahkan kepada : 

 Kedua orang tua saya dan saudara saya yang selalu mendukung dan 

memotivasi saya agar anaknya selalu dapat bermanfaat dan berguna bagi 

orang lain,  

 Untuk sahabat dan teman-teman saya yang selalu memberikan motivasi 

dalam bentuk apapun, 

 Untuk dosen pembimbing saya Ibu Devi Permatasari, SE, M.Si, Ak, CA 

yang telah memberikan waktu serta pikirannya yang sealalu membimbing 

dan memberi pelajaran baru. 
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