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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat

penting bagi para stakeholders untuk membantu mereka dalam pengambilan

keputusan. Suatu perusahaan (entias) harus menyajikan laporan keuangan

sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam PSAK No. 1 tentang

penyajian laporan keuangan. Bagi perusahaan-perusahaan yang sudah go

public diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangannya sebagai

bentuk pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas perusahaan kepada para

pengguna laporan keuangan.

Salah satu informasi yang berada di dalam laporan keuangan adalah

informasi mengenai laba perusahaan. Laba yang disajikan di dalam laporan

keuangan dapat digunakan untuk menilai prestasi suatu perusahaan. Bagi

stakeholders laba dapat digunakan sebagai dasar penentuan pajak, pembagian

deviden, dan pengambilan keputusan lain yang terkait dengan aktivitas

perusahaan seperti prediksi kelangsungan perusahaan di masa depan. Bagi

para investor informasi laba merupakan salah satu informasi yang paling

penting dari laporan keuangan. Investor cenderung melihat laba untuk menilai

relevansi laba perusahaan yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman

dalam berinvestasi. Relevansi laba merupakan kekuatan laba dalam

memengaruhi harga saham, dengan kata lain seberapa besar laba berpengaruh
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terhadap harga saham. Semakin besar laba perusahaan maka harga saham

perusahaan akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika laba perusahaan menurun,

harga saham perusahaan juga akan turun.

Menurut Ohlson dalam Sofwan dan Subekti (2013), variabel laba

dipandang mempunyai nilai relevan (value relevance) karena laba

mempunyai hubungan statistik dengan harga saham, dimana harga saham

dapat mencerminkan nilai perusahaan. Laba dikatakan relevan apabila laba

dapat mencerminkan nilai perusahaan yang sesungguhnya, sehingga

berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Laba yang relevan akan

memberikan informasi yang efektif bagi para investor untuk membantu

investor dalam pengambilan keputusan investasi.

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi relevansi laba,

salah satunya adalah Book-Tax Differences (BTD). Menurut Wardana dan

Martani (2014), BTD adalah perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal

yang terjadi akibat peraturan yang berbeda pada saat mengakui pendapatan

dan beban (perbedaan antara peraturan akuntansi dan peraturan perpajakan).

Selain terjadinya perbedaan laba yang disebabkan oleh perbedaan peraturan,

BTD juga dapat disebabkan oleh adanya manajemen laba dan penghindaran

pajak.

Perusahaan secara umum bertujuan memaksimalkan laba perusahaan.

Perusahaan cenderung akan melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan

perusahaan, salah satunya dengan melakukan manajemen laba. Manajemen

laba akan berdampak pada lebih besar/tingginya laba yang dilaporkan oleh
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perusahaan di dalam laporan keuangan perusahaan. Selaras dengan semakin

tingginya laba perusahaan, maka beban pajak yang harus ditanggung oleh

perusahaan juga semakin tinggi. Untuk menurunkan beban pajak yang tinggi,

perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak.

Manajemen laba dan penghindaran pajak dapat dikategorikan sebagai

kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Allah telah

berfirman dalam qur’an surat al-muthaffifin ayat 1 sampai 3 yang berbunyi:

                
  

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,

(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain

mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang

untuk orang lain, mereka mengurangi”. (QS al-muthaffifin,83:1-3)

Surat ini menjelaskan bahwa manusia yang dengan sengaja memperkaya

dirinya sendiri dengan jalan yang curang, maka akan mendapat balasan di

kemudian hari.

Menurut Tang dan Firth (2012) BTD dibagi menjadi dua, yaitu

Abnormal book-tax differences (ABTD) dan Normal book-tax differences

(NBTD). ABTD menurut Tang dan Firth (2012) merupakan BTD yang

bersumber dari manajemen laba dan penghindaran pajak (tax avoidance),

sedangkan NBTD adalah BTD yang bersumber dari perbedaan antara

peraturan akuntansi dengan peraturan perpajakan dalam hal pengakuan

pendapatan dan beban (Tang dan Firth, 2012). Dalam penelitiannya, Tang dan
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Firth (2012) memperoleh hasil bahwa ABTD berpengaruh negatif terhadap

relevansi laba perusahaan dan NBTD berpengaruh positif terhadap relevansi

laba perusahaan.

Faktor lain yang dianggap berpengaruh terhadap relevansi laba

perusahaan adalah struktur kepemilikan. Menurut Jahera dan Aurburn dalam

Indrayani (2012) struktur kepemilikan merupakan perbandingan antara

jumlah saham yang dimiliki oleh pihak internal perusahaan (insider) dengan

jumlah saham yang dimiliki oleh investor. Kepemilikan saham yang dapat

memengaruhi relevansi laba diantaranya adalah kepemilikan institusional dan

kepemilikan manajerial.

Kepemilikan institusional merupakan jumlah kepemilikan perusahaan

yang dimiliki oleh pihak institusi seperti perusahaan dana pensiun, investment

bank, perusahaan asuransi, perusahaan pendanaan, perusahaan investasi, dan

lembaga keuangan lainnya. Kepemilikan institusional menurut Jung dan

Kwon (2002), Jiambalvo et al. (2002), dan Demiralp et al. (2011)

berpengaruh positif terhadap relevansi laba perusahaan karena investor

institusional mengawasi manajemen perusahaan dengan lebih baik

dibandingkan dengan investor lain. Dengan adanya kepemilikan institusional

yang besar di dalam perusahaan akan mampu mengurangi perilaku oportunis

manajer, karena investor institusional akan memonitoring perusahaan secara

lebih efektif.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wardana dan

Martani (2014) yang berjudul “Pengaruh Book-Tax Differences dan Struktur
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Kepemilikan terhadap Relevansi Laba”. Peneliti ingin menguji kembali

mengenai pengaruh book-tax differences dan struktur kepemilikan terhadap

relevansi laba dengan periode sampel yang lebih baru. Kontribusi peneliti

dalam penelitian ini yaitu dengan mengganti variabel kepemilikan keluarga

dengan kepemilikan manajerial dalam variabel independen. Kepemilikan

manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajer dan dewan komisaris

(pihak manajemen) perusahaan (Lamora et al., 2014). Perilaku oportunis

manajer dapat berkurang dengan adanya kepemilikan manajerial, karena

tujuan atau motivasi manajer akan selaras dengan tujuan perusahaan,

sehingga manajer cenderung tidak akan melakukan manajemen laba, karena

hal tersebut akan berakibat merugikan dirinya sendiri. Selain mengganti

variabel kepemilikan keluarga dengan kepemilikan manajerial, peneliti juga

tidak menggunakan variabel dummy dalam mengukur BTD dan struktur

kepemilikan, karena peneliti beranggapan bahwa struktur kepemilikan

perusahaan bukan merupakan variabel kategorikal.

Peneliti menggunakan perusahaan manufaktur sebagai obyek

penelitian. Perusahaan manufaktur dipilih karena perusahaan manufaktur

dipandang memiliki banyak perlakuan perpajakan dan perlakuan akuntansi,

dimana dalam penelitian ini memiliki variabel-variabel yang berkaitan

dengan peraturan akuntansi dan perpajakan yang digunakan dalam penyajian

laporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH BOOK-TAX
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DIFFERENCES DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP

RELEVANSI LABA (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2014)”.

B. Batasan Masalah Penelitian

Struktur kepemilikan merupakan perbandingan antara jumlah saham

yang dimiliki oleh pihak internal perusahaan (insider) dengan jumlah saham

yang dimiliki oleh investor (Jahera dan Aurburn dalam Indrayani, 2012).

Dalam dunia bisnis ada beberapa jenis kepemilikan perusahaan, diantaranya

kepemilkan ultimat, kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga,

kepemilikan asing, dan kepemilikan manajerial. Diantara beberapa jenis

kepemilikan perusahaan, peneliti fokus untuk menguji kepemilikan

institusional dan kepemilikan manajerial di dalam penelitian ini, karena

kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial dianggap memiliki

peranan penting yang dapat memengaruhi relevansi laba.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Apakah ABTD berpengaruh terhadap relevansi laba?

2. Apakah NBTD berpengaruh terhadap relevansi laba?

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap relevansi laba?

4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap relevansi laba?
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D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian

ini bertujuan:

1. Untuk menguji pengaruh ABTD terhadap relevansi laba.

2. Untuk menguji pengaruh NBTD terhadap relevansi laba.

3. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap relevansi laba.

4. Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap relevansi laba.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang

memengaruhi relevansi laba perusahaan dan sebagai referensi bagi

peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai relevansi laba.

2. Bagi Praktisi

Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi relevansi laba. Bagi

investor berguna sebagai informasi yang relevan dalam penentuan harga

saham perusahaan.


