BAB II
KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1

Teori Agensi
Agensi merupakan hubungan kerja antara pemilik perusahaan dengan
manajemen (agen). Manajemen yaitu agen yang ditetapkan oleh pemegang saham
yang diberi amanah untuk menjalankan perusahaan dalam membuat keputusan asal
kedua belah pihak mempunyai tujuan yang sama tetapi atas nama pemegang saham
(Schipper & Vincent).
Teori agensi terjadi apabila pemilik modal mengangkat pihak dari luar untuk
memimpin perusahaan miliknya. Teori agensi melaksanakan pemisahan pemegang
modal dengan manajemen. Pemilik modal memberi wewenang kepada manajemen
dan pemilik modal tidak boleh ikut campur dalam urusan internal pada perusahaan.

2.2

Kualitas laba
Kualitas laba adalah dimana perusahaan menghasilkan laba dari periode ke
periode dan dapat mempertahankan laba perusahaan tersebut tetap sama dari
perolehan laba sebelumnya. Teknik manajemen laba ialah sebagai upaya perusahaan
dalam mencurangi laporan keuangan yang bertujuan untuk menyamarkan tentang
keadaan perusahaan sebenarnya ( Schipper & Vincent).
Setiap perusahaan pasti akan berlomba-lomba untuk meningkatkan suatu laba.
Perusahaan akan berusaha dan menjanjikan laba yang besar bagi perusahaannya dan
didalam laporan keuangannya, sehingga investor akan menanamkan modalnya pada
perusahaan. Tetapi para investor harus berhati-hati karena tidak semua laba yang
tinggi adalah laba yang berkualitas dan menjanjikan bagi dirinya. Menurut Vincent
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& Schipper (2003), kualitas laba adalah total yang diperoleh pada 1 periode dengan
menjaga kinerja mulai dari awal periode sampai berakhir tetap sama.Menurut Scott
(2009), kualitas laba merupakan informasi laba terhadap respon kepada pasar
(power of response). Reaksi pasar pada laba dilihat dari tinggi nya koefisien respon
laba, hal ini menunjukan laporan laba berkualitas. Subramanyam dan Jhon (2010)
mengatakan, kualitas laba adalah menggambarkan secara jelas tentang perusahaan
dan laba tahun berjalan dengan kualitas yang lebih baik. Di penelitian akuntansi,
terdapat berbagai kualitas laba dalam perspekstif kebermanfaatan dalam
pengambilan keputusan. Schipper & Vincent (2003), mengelompokkan konstruk
kualitas laba dan pengukurannya berdasarkan cara menentukan kualitas laba yaitu
berdasarkan sifat runtun waktu dari laba, karakteristik kualitatif dalam kerangka
konseptual, hubungan laba – kas – akrual, dan keputusan implementasi.
2.3

Alokasi Pajak Antar Periode
Pengalokasian pajak antar periode merupakan prosedur untuk mengasosiasikan
pajak pendapatan dengan laba pada pajak yang dikenakan. Karena tarif pajak itu
berubah-rubah, maka digunakan metode alokasi supaya dapat kepastian yang jelas
dalam laporan keuangan. PSAK 46 yaitu tentang pajak penangguhan yang kurang
bayar atau lebih bayar dalam tahun berjalan.
Alokasi pajak antar periode bisa dibedakan antara temporer dan permanen.
Perbedaan permanen, disebabkan adanya undang-undang perpajakan mengenai
pendapatan tidak dikenai pajak. Sedangkan kalo temporer, total laba dikenakan
pajak sesuai dengan undang-undang pada tahun tersebut. Sedangkan laporan laba
rugi yang ditetapkan menurut sistem akuntansi digunakan.
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Akibat dari perbedaan temporer tersebut menimbulkan total perhitungan laba
dikenakan pajak periode masa yang akan datang disaat jumlah asset tercatat sudah
diselesaikan. Perbedaan temporer tersebut mengakibatkan total kena pajak pada laba
fiskal yang akan datang.
2.4

Persistensi Laba
Laba merupakan suatu gambaran berhasilnya perusahaan pada periode tertentu,
dan juga sering menjadi pertimbangan bagi pemegang saham investor. Karena laba
dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan. Manajemen memberikan
informasi tentang keuangan khususnya laba kepada pemegang saham supaya dapat
memberikan sinyal keuntungan yang

stabil. Investor akan berinvestasi pada

perusahaan yang labanya bisa diprediksi dari informasi akuntansi perusahaan yang
mempunyai laba stabil atau tidak terlalu berfluktuasi.
Penman (2003) membedakan laba yaitu sustainable earnings &unusual
earnings. Sustainable earnings, laba yang mempunyai sebagai indikator untuk masa
mendatang yang didapat perusahaan secara berkesinambungan dalam waktu yang
panjang. Sedangkan unusual earnings laba yang diperoleh secara temporer tetapi
tidak terus menerus sehingga tidak dapat dipakai untuk laba selanjutnya.
Untuk menarik investor supaya menanamkan modalnya pada suatu perusahaan
maka perusahaan tersebut harus bisa mempertahankan keuntungannya dari periode
ke periode. Persistensi laba merupakan kasanggupan suatu perusahaan dalam
mempertahankan keuntungannya yang didapat sampai periode berikutnya, hal itu
menunjukkan bahwa laba perusahaan berkualitas dan berkesinambungan di setiap
periode.
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2.5

Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran perusahaan yang dapat diklasifikasikan
besar kecilnya perusahaan menurut log size. Ukuran perusahaan berhubungan
dengan kualitas laba karena semakin besar perusahaan maka semakin tinggi pula
kelangsungan usaha suatu perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan
sehingga perusahaan itu tidak perlu melakukan praktek manipulasi laba. Pada
umumnya ukuran perusahaan itu bisa dibagi menjadi dua bagian yaitu perusahaan
besar dan perusahaan kecil.

2.6

Model Penelitian Terdahulu
Pada penelitian sebelumnya sudah dilakukan oleh peneliti lain tentang
pengujian apakah pengaruh persistensi laba, ukuran perusahaan dan alokasi pajak
antar periode berpengaruh pada kualitas laba atau tidak. Uji ini digunakan ERC
untuk kualitas laba, yaitu penelitian Jang et al (2007).Pada penelitian ini
menggunakan data 44 perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 20002004. Pada penelitian ini dilakukan pengujian terhadap ukuran perusahaan, struktur
modal dan persistensi laba terhadap kualitas laba yang diukur dengan menggunakan
ERC. Hasil dari penelitian ini mengarah kepada bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh pada kualitas laba. Sedangkan pertumbuhan laba tidak berpengaruh
pada kualitas laba. Dan alokasi pajak antar periode tidak berpengaruh pada kualitas
laba.

2.7
2.7.1

Pengaruh Variabel Independen Terhadap Kualitas Laba
Pengaruh Alokasi Pajak Antar Periode terhadap Kualitas Laba
Proses dalam pengasosiasian pajak pendapatan dengan laba terhadap yang
dikenakan pajak dinamakan alokasi pajak. Tarif pajak pendapatan karena tidak tetap
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maka diperlukan metode alokasi supaya dapat kepastian tentang pajak penghasilan
dalam laporan keuangan.
Baridwan (2001) menyatakan sistem akuntansi PPh tidak menggunakan alokasi
pajak antar periode adalah sistem akuntansi yang menyebabkan laba bersih tidak
bisa merefleksikan laba yang sesungguhnya, karena biaya PPh sesuai laporan tidak
cocok dengan laba sebelum pajak.
Romasari (2013) menjelaskan tentang alokasi pajak sangat berpengaruh pada
kualitas laba yang dihasilkan. Makin besar penghasilan pajak tangguhan yang
dilaporkan dalam laporan laba rugi maka akan semakin rendah laba yang dihasilkan.
Dengan begitu investor bisa memahami naik turunnya laba bersifat sementara dan
tidak bisa menjadi acuan jangka panjang. Maka dari itu beban pajak tangguhan pada
laporan laba rugi akan berpengaruh pada laba akuntansi.
2.7.2

Pengaruh Persistensi Laba terhadap Kualitas Laba
Laba yang berfluktuasi bisa mengurangi perkiraan laba untuk aliran kas
perusahaan mendatang. Berkurangnya prediksi laba bisa menyebabkan laba tahun
berjalan berkurang dan berguna sebagai prediksi laba masa depan (Suaryana, 2007).

2.7.3

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Laba
Perusahaan yang mempunyai total aktiva besar menentukan perusahaan itu
sudah memiliki taraf kedewasaan. Pada tahap ini laporan arus kas telah mempunyai
prospek bagus dalam waktu yang lama dan perusahaan sudah mampu menghasilkan
laba daripada total aktivanya kecil (Indriani, 2005).
Perusahaan besar lebih memperhatikan kinerja nya dengan baik sebagai subjek
penelitian publik, dan merespon secara terbuka pada permintaan atau stakeholders.
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2.8

Model Penelitian
Berdasarkan uraian diatas, model penelitiannya adalah:
Gambar 2.1
Alokasi Pajak
Antar Periode
Persistensi Laba

Kualitas Laba

Ukuran Perusahaan

2.9

Perumusan Hipotesis
Variabel terikat yang digunakan di studi ini yaitu kualitas laba dengan
pengukuran menggunakan SPSS 22.0. Independennya terdiri dari alokasi pajak antar
periode, persistensi laba dan ukuran perusahaan.
H1 : Alokasi pajak antar periode tidak mempengaruhi pada kualitas laba
H2: Persistensi laba berpengaruh pada kualitas laba
H3 : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada kualitas laba
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