BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Penelitian
Pada pasar efisien perubahan suatu harga sekuritas saham yang sudah lewat
tidak bisa dipakai untuk memprediksi harga pada waktu mendatang. Tandelilin
(2010), pasar dikatakan efisien apabila harga sekuritas yang terbentuk sesuai dengan
bayangan informasi yang ada. Laporan keuangan adalah alat informasi sebagai
penghubung perusahaan dengan pihak yang berkepentingan untuk mengetahui
situasi keuangan perusahaan dalam pengambilan keputusan (Sundjaja & Barlain,
2001)
Laporan keuangan pada perusahaan harus bisa memberikan informasi yang jelas
dan benar, sehingga bermanfaat bagi masyarakat umum. Dalam pengambilan
keputusan informasi itu harus relevan. Akuntan dikatakan relevan apabila akuntan
mampu membuat perbedaan dalam keputusan (Naimah & Sidharta U, 2006).
Laba adalah proses dimana suatu perusahaan mendapatkan pendapatan dari awal
periode sampai akhir dimana pendapatan tersebut melebihi dari biaya yang telah
dikeluarkan oleh perusahaan. Laba dapat disimpulkan bahwa laba adalah selisih dari
pendapatan setelah dikurangi seluruh beban atau biaya yang dikeluarkan selama
suatu periode akuntansi. Kuswadi (2005), menjelaskan bahwa laba didapat setelah
terjadi pengurangan biaya yang ada. Laporan laba perusahaan yang dihasilkan
perusahaan berdasarkan penyusunan laporan yang melibatkan pihak pengelola dan
manajer perusahaan. Dalam hal ini, biasanya pihak manajer perusahaan mempunyai
kecenderungan mementingkan keuntungan tanpa memikirkan pemegang saham.
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Kualitas laba yaitu jumlah laba yang diperoleh sama dengan yang sudah
direncanakan. Laba yang berkualitas yaitu yang didalamnya terdapat sedikit
gangguan pada kinerja keuangan tersebut. Makin banyak kendala yang ada maka
semakin berkurang kualitas laba ( Jang et al, 2007).
Informasi yang terdapat pada laba (earnings) mempunyai peran penting dalam
penilaian kinerja perusahaan. Begitu berpengaruhnya laba bagi pemegang saham
atau pihak lain pada laporan laba rugi maka perusahaan mencari bagaimana cara
supaya menarik investor.
Unsur-unsur yang menimbulkan perbedaan kualitas laba pada perusahaan antara
lain

alokasi pajak antar periode, persistensi laba dan ukuran perusahaan. Di

Indonesia, PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan telah disahkan oleh Dewan
Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 29 April 2014 dan efektif pada tanggal 1
Januari 2015, Berdasarkan PSAK 2015 Pajak Penghasilan terkait dengan laba rugi
dan penghasilan komprehensif lain.
Pendapatan (beban) pajak tangguhan yang dilapor pada rugi laba bisa
menganggu dalam persepsi oleh investor berpengaruh pada periode tersebut yaitu
adalah selama perusahaan menggunakan metode yang tidak sama aturannya. Sebab
pemegang saham tidak merespon mengenai laporan pendapatan (beban) pajak
tangguhan pada laba rugi ( Riduwan 2006).
Persistensi laba diduga dapat mempengaruhi kualitas laba karena bisa
mempertahankan laba perusahaan dari periode ke periode, tanpa adanya penurunan
dari laba yang dihasilkan. Persistensi laba yaitu keuntungan yang diinginkan dimasa
yang akan datang dapat terlihata pada laba tahun berjalan. Menurut Penman (2002)
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adalah persistensi laba merupakan revisi laba yang diinginkan untuk yang akan
datang (expected future) yang ditimbulkan current earnings.
Laba yang tidak persistensi dapat mengurangi kemungkinan laba pada
perusahaan di masa mendatang. Prediksi laba bisa menyebabkan informasi laba
ditahun berjalan berkurang dan berguna untuk prediksi laba yang akan datang. Oleh
karena itu makin tinggi persistensi laba maka semakin tinggi koefisien respon laba.
Ukuran perusahaan juga sangat menentukan kualitas laba karena dapat menjadi
indikator kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan meningkatkan
kinerja perusahaan itu sendiri. Ukuran perusahaan dapat berupa asset serta ekuitas
yang dimiliki.
Cara kinerja perusahaan bisa menentukan maju tidaknya perusahaan tersebut.
Investor biasa lebih condong mempercayai perusahaan besar daripada perusahaan
kecil, karena perusahaan besar lebih bisa untuk menaikkan kinerja perusahaan
supaya keuntungan meningkat. Perusahaan besar lebih banyak mengetahui info
dibanding perusahaan kecil (Mulyani et al, 2007). Menurut Jang et al (2007)
semakin tinggi ukuran perusahaan maka kualitas laba juga akan lebih baik.
Pentingnya informasi laba rugi pada perusahaan supaya investor tertarik untuk
mengivestasikan modalnya pada perusahaan. Tetapi tidak semua perusahaan
melakukan cara yang sehat, ada pihak-pihak secara sengaja tidak melaporkan
besarnya laba dan juga saat ini kondisi rupiah terhadap dolar sedang melemah yang
memungkinkan

perusahaan

melakukan

kecurangan-kecurangan

dengan

memperbagus laba perusahaan agar investor tertarik untuk berinvestasi.
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Di Indonensia sering ditemui mengenai kualitas laba dan informasi maka,
menyebabkan turunnya kepercayaan investor pada kualitas laba. Ada beberapa kasus
diantaranya kinerja perusahaan Astra International Tbk sepanjang tahun 2015
terkoreksi di tengah beratnya tantangan bisnis yang dihadapi perseroan. Laba bersih
ASII turun 25% secara tahunan menjadi Rp 14,46 triliun. Sementara pendapatan
grup konglomerasi ini tahun sebelumnya. Prijono Sugiarto, Presiden Direktur ASII
mengatakan, sepanjang tahun lalu perseroan menghadapi tantangan penurunan harga
komoditas. Penurunan konsumsi domestik, meningkatnya kompetisi dari sektor
penjualan mobil dan merosotnya kualitas korporasi. Seluruh bisnis ASII mengalami
perlambatan. Segmen yang paling tertekan datang dari bisnis agribisnis. Laba bersih
PT Astra Agro Lestari Tbkl (AALI) merosot 75% menjadi Rp 439 miliar. Ini
lantaran harga rata-rata CPO mengalami penurunan 16% yoy menjadi 6.971 per kg.
Penjualan CPO turun 24% yoy menjadi 1 juta ton sedangkan Olein naik 62%
menjadi 412.000 ton. Sedangkan keuntungan pelemahan rupiah terhadap ekspor
AALI tidak mampu mengimbangi peningkatan beban bunga yang harus ditanggung.
Kinerja segmen alat berat dan pertambangan melalui anak usahanya PT United
Tractors Tbk (UNTR) menyusut 28% menjadi Rp 2,3 triliun. Pendapatan lini usaha
mesin konstruksi mengalami penurunan karena penjualan alat berat Komatsu turun
40% yoy, usaha bidang kontraktor penambangan batu bara turun 9% yoy karena
kontrak produksi batubara turun 4%, penjualan bisnis pertambangan turun 18% yoy,
dan pendapatan bisnis konstruksi stagman Rp 1,3 triliun ( BEI 2010-2016).
Bisnis Jasa Keuangan ASII mengalami penurunan laba bersih 25% yoy menjadi
3,55 triliun. Kenaikan laba bersih perusahaan pembiayaan kendaraan roda dua
melalui PT Federal International Finance (FIF) sebesar 15% serta kinerja PT Toyota
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Astra Financing Services tidak mampu mengimbangi penurunan bisnis jasa
keuangan lainnya. Bisnis infrastruktur logistik dan lainnya menyumbang laba bersih
terhadap perseroan Rp 406 miliar atau turun 17% yoy dan laba bersih bisnis
otomotif turun 12% menjadi Rp 7,4 triliun. Bisnis otomotif turun karena
perlambatan ekonomi, diskon harga di pasar mobil kelebihan pasokan produksi dan
adanya gejolak nilai tukar. Sedangkan kinerja bisnis infrastruktur dan logistik turun
karena kerugian awal yang timbul dari pengoperasian seksi I jalan tol KertosonoMojokerto dan turunnya angka penyewaan mobil.
ASII belum yakin prospek bisnis tahun ini akan pulih. Oleh karena itu perseroan
masih harus berhati-hati dalam menetapkan target. Namun, perseroan akan terus
melanjutkan ekspansinya tahun ini untuk mendapatkan neraca keuangan yang lebih
sehat.
Kualitas laba dapat dipengaruhi oleh alokasi pajak antar periode, yaitu melalui
beban pajak tangguhan dan penghasilan pajak tangguhan. Perusahaan dapat
menaikan labanya melalui pajak tangguhan seperti kasus PT. ALMI tahun 2012,
laba bersih PT.ALMI mengalami kenaikan sebesar Rp. 13 miliar, padahal laba
sebelum pajak PT. ALMI hanya sebesar Rp. 2 miliar, adanya alokasi pajak
tangguhan sebesar Rp. 11 miliar berhasil menaikan laba PT. ALMI hingga Rp. 13
miliar. Dari kasus ini investor harus menyadari bahwa laba pada PT. ALMI tidak
memperlihatkan cara kerja perusahaan yang baik maka laba yang di dapat juga tidak
berkualitas karena tinggi nya laba disebabkan karena adanya pajak tangguhan bukan
karena keuntungan dari operasional perusahaan (www.idx.co.id).
Persistensi laba dilihat melalui ke konsistenan perusahaan dalam menghasilkan
laba setiap periode. Fenomena yang terjadi pada PT. CNTX dalam 5 tahun terakhir
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yaitu pada tahun 2010 perusahaan mengalami rugi sebesar Rp. 11 miliar, kemudian
pada tahun 2011 perusahaan memperoleh laba sebesar Rp 36 miliar, kemudian pada
tahun 2012 perusahaan kembali menderita rugi dan memperoleh laba kembali di
tahun 2013 dan seterusnya.
Dalam melihat fenomena ini investor harus menyadari bahwa laba yang
diperoleh PT. CNTX tidak memenuhi kualitas laba karena perusahaan tidak dapat
mempertahankan kinerja yang baik dari periode ke periode dan dapat mempengaruhi
kesejahteraan investor tersebut (idx.co.id).
Ukuran perusahaan juga dinilai dapat mempengaruhi kualitas laba yang
dihasilkan, ukuran perusahaan diukur dengan total aset. Namun berdasarkan
fenomena pada PT. AKRA, meski memiliki jumlah aset yang besar yaitu rata-rata
sebesar Rp. 11 triliun tetapi labanya sangat rendah yaitu rata-rata sebesar 5% dari
total aset. Berbeda dengan PT. SQBB, meskipun hanya memiliki rata-rata aset
sebesar Rp. 400 miliar, namun PT. SQBB mampu memperoleh laba sebesar 50%
dari total asetnya.
Selain itu, perusahaan besar juga dapat mengatur labanya dibanding perusahaan
kecil. Beberapa kasus perusahaan besar yang diperiksa karena labanya bermasalah
seperti PT. Kimia Farma, PT. Telkom, PT. Indofarma, PT. Lippo dan lain-lain.
Berdasarkan fenomena diatas, investor harus lebih berhati-hati jika ingin
berinvestasi di perusahaan yang lebih besar (Suara karya Online, 2012). Dari kasus
diatas peneliti termotivasi untuk meneliti tentang kualitas laba pada manufaktur BEI
karena perusahaan tersebut adalah emiten terbesar bagi pemegang saham, oleh sebab
itu banyak dilirik oleh investor.
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1.2

Permasalahan Penelitian
Berdasarkan permasalahan dari penelitian ini terdapat:
1. Apakah alokasi pajak antar periode berpengaruh terhadap kualitas laba ?
2. Apakah persistensi laba berpengaruh terhadap kualitas laba ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba ?

1.3

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak variabel beban terhadap
variabel terikat:
1. Untuk mengetahui apa dampak alokasi pajak antar periode pada kualitas laba.
2. Untuk mengetahui apa dampak persistensi laba pada kualitas laba.
3. Untuk mengetahui apa dampak ukuran perusahaan pada kualitas laba.

1.4

Manfaat Penelitian
Manfaat yang didapat berdasarkan penelitian ini adalah:
1. Bagi akademis
Penelitian ini untuk pedoman sebagai reverensi untuk seterusnya sehingga dapat
dijadikan sebagai media pembanding untuk penelitian dengan masalah yang sama.
2. Bagi perusahaan
Dari hasil penelitian ini semoga bisa diperoleh informasi pada perusahaan sebagai
pembanding untuk perbaikan selanjutnya.
3. Bagi investor
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada pengambilan
keputusan oleh investor untuk menanamkan modalnya.
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1.5

Sistematika Penulisan
Terdapat 5 bab tiap-tiap bab diterangkan secara jelas dan mudah dipahami :
BAB 1 : PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang masalah, permasalahan penelitian,
tujuan & manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
BAB 2 : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Disini diterangkan mengenai landasan teori dan review relevan
dilanjutkan dengan perumusan hipotesis penelitian.
BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN
Menjelaskan tentang variabel penelitian, arti variabel dan contoh,
tentang sumber dan analisa data.
BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Menjelaskan bagian objek penelitian yang berupa penjelasan secara
deskriptif yang berkaitan pada masalah dan analisis data bertujuan
sebagai mempermudah dibaca dan diinterpretasikan.
BAB 5 : KESIMPULAN, KETERBATASAN DANREKOMENDASI
Menyimpulkan hasil dari penelitian serta saran bagi peneliti
berikutnya.
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