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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Sinyal (Signalling theory)

Teori signalling merupakan teori yang menjelaskan tentang

bagaimana perusahaan memberikan sinyal kepada para pengguna

informasi perusahaan. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk

memberikan informasi bagi pihak luar perusahaan. Hal tersebut bertujuan

agar dapat mengurangi tingkat asimetri informasi antara pihak internal

dengan eksternal perusahaan. Perusahaan akan menggunakan teori

signalling untuk menciptakan reputasi yang baik bagi perusahaan,

dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan akan

memberikan sinyal kepada para pengguna informasi. Sinyal yang

diberikan dapat berupa risk management disclosure, promosi, ataupun

informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik

dibandingkan perusahaan lain.

2. Agency theory

Menurut Rustiarini (2011), teori keagenan (agency theory) adalah

teori yang menjelaskan tentang perbedaan kepentingan antara principal

(pemilik) dan agent (manajer) yang dapat memunculkan konflik

keagenan diantara keduanya. Principal menunjuk agent untuk

menjalankan usaha dan melaksanakan tugas untuk kepentingan principal.
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Agent wajib menjalankan apa yang diperintahkan oleh principal.

Hubungan keagenan merupakan dasar dari hubungan antara

manajer dan pemegang saham. Hubungan keagenan dapat menimbulkan

konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham,

karena manajer dan pemegang saham memiliki tujuan yang berbeda.

Pemegang saham memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan

perusahaan, yaitu ingin memaksimalkan laba perusahaan dan ingin

mendapatkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepat-cepatnya.

Berbeda dengan tujuan perusahaan, seorang manajer bertujuan untuk

mendapatkan kompensasi dan insentif yang sebesar-besarnya atas

pekerjaan atau tugas yang telah dilakukannya. Untuk dapat mewujudkan

tujuannya, tidak jarang seorang manajer berperilaku oportunistik dengan

melakukan manipulasi terhadap laba perusahaan dengan melakukan

manajemen laba, karena manajer perusahaan memiliki informasi lebih

banyak dibanding pemilik perusahaan.

3. Teori Stakeholders

Menurut Ulum et al. (2008), teori stakeholders lebih

mempertimbangkan posisi para stakeholders karena dianggap memiliki

posisi yang lebih kuat. Teori ini mengharapkan manajemen perusahaan

dapat melaporkan semua aktivitas dan dampak kegiatan yang dilakukan

perusahaan kepada stakeholders, karena stakeholders mempunyai hak

untuk mengetahui seluruh informasi perusahaan, baik yang bersifat

keuangan maupun non keuangan (Saputro, 2011). Stakeholders memiliki
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hak yang sama dalam memperoleh informasi perusahaan.

Setelah stakeholders mendapatkan semua informasi yang

dibutuhkan, maka stakeholders dapat memberikan dukungan kepada

perusahaan secara lebih optimal. Dukungan dari stakeholders dapat

mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan, karena perusahaan

beroperasi bukan hanya memberikan manfaat bagi perusahaan itu sendiri,

melainkan juga harus bermanfaat bagi para stakeholdersnya.

Stakeholders memiliki kemampuan/kekuatan untuk mengontrol dan

mengendalikan sumber-sumber ekonomi perusahaan, sehingga

perusahaan harus mementingkan keinginan stakeholders.

4. Book-Tax Differences (BTD)

Menurut Wardana dan Martani (2014), BTD merupakan

perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal yang terjadi akibat perbedaan

peraturan yang digunakan pada saat mengakui pendapatan dan beban

(perbedaan antara peraturan akuntansi dan peraturan perpajakan). Dalam

dunia bisnis, laporan keuangan merupakan informasi yang paling

penting. Perusahaan harus menyajikan laporan keuangan sesuai dengan

peraturan akuntansi yang telah ditetapkan (PABU). Laba akuntansi harus

dihitung berdasarkan metode akrual sesuai dengan peraturan akuntansi.

Namun, disetiap akhir tahun perusahaan harus melakukan rekonsiliasi

fiskal untuk menyesuaikan laba fiskal perusahaan. Rekonsiliasi fiskal

dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Dengan

demikian akan diperoleh angka atau hasil yang berbeda antara laba
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akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan tersebut yang disebut dengan Book

Tax Differences (BTD).

5. Abnormal Book-Tax Differences (ABTD)

ABTD merupakan BTD yang bersumber dari manajemen laba

dan penghindaran pajak (Tang dan Firth, 2012). Tujuan utama sebuah

perusahaan adalah memaksimalkan laba perusahaan. Untuk mencapai

tujuan, manajer perusahaan sering melakukan perilaku manajemen laba,

dengan tujuan agar laba yang dihasilkan terlihat lebih besar. Namun

semakin tinggi laba perusahaan, maka beban pajak yang harus

ditanggung oleh perusahaan juga semakin tinggi. Kondisi tersebut

mendorong manajer perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak

(tax avoidance). Menurut Wardana dan Martani (2014), manajemen laba

dan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan melemahkan

relevansi laba perusahaan karena menyebabkan laba yang dilaporkan

perusahaan tidak dapat mencerminkan nilai perusahaan yang

sesungguhnya.

6. Normal Book-Tax Differences (NBTD)

NBTD adalah BTD yang bersumber dari perbedaan peraturan

akuntansi dan peraturan perpajakan dalam hal pengakuan pendapatan dan

beban (Tang dan Firth, 2012). Apabila perusahaan menggunakan

peraturan akuntansi dan peraturan pepajakan sesuai dengan peraturan

yang telah ditetapkan dalam hal mengakui pendapatan dan beban, maka

laba yang dilaporkan oleh perusahaan akan mencerminkan nilai
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perusahaan yang sesungguhnya, karena laba yang dilaporkan terbebas

dari perilaku manajemen laba dan penghindaran pajak. Dengan kata lain

semakin sesuai penggunaan peraturan, maka relevansi laba perusahaan

akan semakin kuat.

7. Kepemilikan Institusional

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. Semakin tinggi

kepemilikan institusional maka nilai perusahaan akan semakin meningkat

karena kepemilikan institusional bertindak sebagai alat yang dapat

digunakan untuk memantau perusahaan secara optimal dan dapat

digunakan untuk mencegah pihak manajemen dalam memperkaya diri

(Wahyudi dan Prawestri, 2006). Menurut Lamora et al. (2014)

kepemilikan institusional, melalui proses monitoring yang efektif

memiliki kemampuan yang dapat digunakan untuk mengendalikan pihak

manajemen perusahaan. Dengan demikian perilaku oportunis manajer

dapat diminimalisir, sehingga kemungkinan adanya perilaku manajemen

laba dan penghindaran pajak akan berkurang. Hasil penelitian Smith

dalam Indrayani (2012) menunjukkan bahwa aktivitas monitoring yang

dilakukan oleh pihak institusi akan mampu mengubah struktur

pengelolaan perusahaan dan dapat meningkatkan kemakmuran para

pemegang saham perusahaan.
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8. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh

manajer dan dewan direksi (pihak manajemen) perusahaan (Lamora et

al., 2014). Menurut Christiawan dan Tarigan (2007), kepemilikan

manajerial adalah situasi dimana seorang manajer memiliki peran ganda

sebagai seorang manajer sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan.

Dengan adanya kepemilikan manajerial yang tinggi di dalam perusahaan,

maka motivasi manajer akan selaras dengan kepentingan perusahaan,

sehingga perilaku oportunis manajer akan berkurang dan agency problem

di dalam perusahaan akan semakin kecil. Artinya semakin tinggi

persentase kepemilikan manjerial di dalam perusahaan, maka semakin

kecil perilaku oportunistik seorang manajer. Sebaliknya, semakin rendah

persentase kepemilikan manajerial di dalam perusahaan, maka perilaku

oportunistik seorang manajer akan cenderung semakin tinggi.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Book-Tax Differences (BTD)

Tang dan Firth (2012) dalam penelitiannya membagi BTD menjadi

dua, yaitu Abnormal book-tax differences (ABTD) dan Normal book-tax

differences (NBTD). ABTD adalah BTD yang bersumber dari manajemen

laba dan penghindaran pajak (tax avoidance), sedangkan NBTD adalah

BTD yang bersumber dari perbedaan peraturan akuntansi dengan peraturan

perpajakan dalam hal pengakuan pendapatan dan beban.
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2. Abnormal Book-Tax Differences (ABTD)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Tang dan Firth pada tahun

2012, ABTD memiliki pengaruh negatif terhadap relevansi laba

perusahaan, karena laba yang dihasilkan mengandung perilaku manajemen

laba dan penghindaran pajak yang dapat melemahkan relevansi laba,

sehingga laba yang dilaporkan tidak dapat mencerminkan nilai perusahaan

yang sesungguhnya. Berbeda dengan hasil penelitian Tang dan Firth

(2012), penelitian yang dilakukan oleh Wardana dan Martani pada tahun

2014 menunjukkan bahwa ABTD berpengaruh positif terhadap relevansi

laba perusahaan.

3. Normal Book-Tax Differences (NBTD)

Tang dan Firth pada tahun 2012 melakukan penelitian untuk

menguji pengaruh book tax differences terhadap relevansi laba perusahaan.

Mereka membagi BTD menjadi dua yaitu ABTD dan NBTD. Hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa NBTD berpengaruh positif terhadap

relevansi laba perusahaan, karena laba yang dilaporkan dapat

mencerminkan nilai perusahaan yang sesungguhnya. Berbeda dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Tang dan Firth (2012), Wardana dan

Martani pada tahun 2014 melanjutkan penelitian Tang dan Firth (2012)

untuk menguji kembali pengaruh book tax differences dan struktur

kepemilikan terhadap relevansi laba perusahaan. Hasil penelitian Wardana

dan Martani (2014) menunjukkan bahwa NBTD berpengaruh negatif

terhadap relevansi laba perusahaan.
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4. Kepemilikan Institusional

Jung dan Kwon (2002) menyatakan bahwa kepemilikan

institusional dapat meningkatkan relevansi laba perusahaan karena

investor institusional dapat memonitoring perusahaan dengan lebih baik

dibandingkan dengan investor lain. Hasil yang sama ditunjukkan oleh

Demiralp et al. (2011) dalam penelitiannya bahwa kepemilikan

institusional memiliki hubungan positif terhadap relevansi laba perusahaan

karena kepemilikan institusional mengawasi manajemen secara lebih aktif.

Wardana dan martani pada tahun 2014 juga telah membuktikan bahwa

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap relevansi laba

perusahaan. Bertolak belakang dengan Jung dan Kwon (2002), Demiralp

et al. (2011), dan wardana dan martani (2014), Lamora et al. (2014)

menyatakan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial

tidak memiliki pengaruh terhadap relevansi laba perusahaan.

5. Kepemilikan Manajerial

Menurut Wahyudi dan Prawestri (2006) struktur kepemilikan

manajerial berpengaruh terhadap keputusan investasi. Dengan kata lain

kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap relevansi laba perusahaan,

karena laba yang dilaporkan oleh perusahaan akan digunakan untuk

membantu para investor dalam pengambilan keputusan investasi. Berbeda

dengan Wahyudi dan Prawesti (2006), menurut Lamora et al. (2014)

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap

mananajemen laba.



16

C. Hipotesis

1. Abnormal Book-Tax Differences (ABTD)

ABTD mrupakan BTD yang bersumber dari adanya manajemen

laba dan penghindaran pajak. Semakin sering perusahaan melakukan

manajemen laba dan penghindaran pajak, maka relevansi laba perusahaan

akan semakin rendah. Hal ini disebabkan karena informasi yang

dilaporkan perusahaan tidak dapat mencerminkan nilai perusahaan yang

sesungguhnya. Tang dan Firth pada tahun 2012 telah membuktikan bahwa

ABTD memiliki pengaruh negatif terhadap relevansi laba perusahaan.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka

hipotesis satu dalam penelitian ini adalah:

H1:  ABTD berpengaruh negatif terhadap relevansi laba perusahaan.

2. Normal Book-Tax Differences (NBTD)

NBTD merupakan BTD yang bersumber dari peraturan akuntansi

dan peraturan perpajakan. Semakin tinggi perusahaan dalam menggunakan

peraturan akuntansi maupun peraturan perpajakan dalam menyampaikan

informasi perusahaan, maka relevansi laba perusahaan juga akan semakin

tinggi. Dengan demikian laba yang dilaporkan oleh perusahaan akan

mampu menjelaskan nilai perusahaan yang sesungguhnya. Tang dan Firth

pada tahun 2012 melakukan penelitian untuk menguji pengaruh book tax

differences terhadap relevansi laba perusahaan. Mereka membagi BTD

menjadi dua yaitu ABTD dan NBTD. Hasil penelitiannya menunjukkan

bahwa NBTD berpengaruh positif terhadap relevansi laba perusahaan,
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karena laba yang dilaporkan dapat mencerminkan nilai perusahaan yang

sesungguhnya.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka

hipotesis dua dalam penelitian ini adalah:

H2: NBTD berpengaruh positif terhadap relevansi laba perusahaan.

3. Kepemilikan Institusional

Adanya kepemilikan institusional di dalam perusahaan akan

mampu mengatasi free cash flow problem di dalam perusahaan. Semakin

kecil free cash flow problem di perusahaan, maka perilaku menyimpang

dari manajer seperti melakukan manajemen laba dan penghindaran pajak

juga akan semakin kecil. Semakin kecil manajemen laba dan penghindaran

pajak yang dilakukan, maka informasi khususnya laba yang dilaporkan

akan semakin relevan karena mampu menjelasan nilai perusahaan yang

sesungguhnya. Pernyataan tersebut didukung oleh Jung dan Kwon (2002),

Demiralp et al. (2011), dan Wardana dan Martani (2014) yang menyatakan

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap relevansi

laba perusahaan.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka

hipotesis tiga dalam penelitian ini adalah:

H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap relevansi laba

perusahaan.

4. Kepemilikan Manajerial

Adanya kepemilikan manajerial di dalam perusahaan, maka
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motivasi manajer akan selaras dengan kepentingan perusahaan, sehingga

perilaku oportunis manajer akan berkurang. Semakin kecil perilaku

oportunis manajer, maka agency problem di dalam perusahaan juga akan

semakin kecil. Dengan demikian laba yang dilaporkan akan semakin

relevan karena manajer menyajikan informasi sesuai peraturan yang telah

ditetapkan tanpa ada perilaku-perilaku yang menyimpang seperti

manajemen laba dan penghindaran pajak. Wahyudi dan Prawestri (2006)

juga berpendapat bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif

terhadap relevansi laba perusahaan.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka

hipotesis empat dalam penelitian ini adalah:

H4: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap relevansi laba

perusahaan.

D. Model Penelitian

Gambar 2.1
Model Penelitian
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