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ABSTRAK 
Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan perundang-undangan 
Di bidang perpajakan pada tahun 2008 dengan mengeluarkan beberapa 
Undang-undang pajak baru yaitu mulai 1 Januari 2009, yaitu UU No 
28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta UU 
No 36/2008 tentang Pajak Penghasilan. Perubahan Reformasi Pajak 
2008 yaitu dengan mengenakan tarif berbeda pada wajib pajak 
perorangan dan wajib pajak badan  
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada 
perbedaan variable discretionary accrual sebelum dan sesudah 
perubahan tarif. Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 11 
perusahaan manufaktur pada sektor otomotif dan allied product, dimana 
metode yang digunakan adalah purposive sampling yaitu suatu metode 
pengambilan sampel yang mengambil obyek dengan kriteria tertentu. 
Banyaknya sampel yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah 
ditentukan sebanyak 11 perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia 
(BEI). Analisis data menggunakan alat analisis uji beda rata-rata  Hasil 
penelitian menunjukan tidak ada perbedaan tingkat discretionary 
accrual antara sebelum dan sesudah pengurangan tarif pajak 

 
Kata kunci : manajemen laba (earnings manageent), discretionary 
accruals, tarif pajak penghasilan badan. 

 

I. PENDAHULUAN 
Sebelum tahun 2009, tarif pajak  penghasilan badan yang diterapkan adalah tarif 

progresif, dimana prosentase tarif  pajak menjadi lebih besar apabila dasar pengenaannya, 

yaitu penghasilan, semakin besar. Sejak diterbitkannya UU No.36 tahun 2008 tentang 

pajak penghasilan yang mulai berlaku efektif pada tahun 2009, terjadi perubahan tarif 

pajak penghasilan badan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal, yaitu: (1) 28% yang 

diefektifkan pada tahun 2009 dan 25% yang diefektifkan tahun 2010 untuk semua 
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perusahaan, dan (2) 5% lebih rendah dari tarif nomor (1) untuk perusahaan yang telah go 

public dan minimal 40% saham disetornya diperdagangkan di bursa efek Indonesia (BEI). 

Perubahan dalam tarif pajak penghasilan badan ini cukup dapat memberikan 

motivasi manajemen untuk melakukan rekayasa laba atau earning management  (Hidayati 

dan Zulaikha, 2003). Lebih lanjut, dengan diberlakukannya tarif pajak yang baru ini, 

seluruh perusahaan di Indonesia, khususnya yang telah go public akan diuntungkan, 

karena tarif pajak efektif perusahaan akan menjadi lebih kecil. Jika manajer berupaya 

memaksimalkan nilai perusahaan dengan meminimalkan beban pajak, maka perubahan 

tarif pajak ini akan memberikan insentif bagi manajer untuk menurunkan laba perusahaan 

pada tahun sebelum diefektifkannya perubahan tarif pajak tersebut (Subagyo dan Oktavia, 

2010). Namun demikian pihak fiskus mempunyai aturan sendiri dalam mengatur 

pembukuan atau akuntansi untuk penghasilan kena pajak (taxable income), sehingga 

mengurangi ruang gerak manajemen perusahaan untuk melakukan earning management  

Earning management sebagai suatu fenomena dipengaruhi oleh berbagai macam 

faktor yang menjadi pendorong timbulnya fenomena tersebut. Terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi earning management. Watt dan Zimmerman (1986) dalam Sugiri 

(1998) membagi motivasi earning management menjadi 3, yaitu bonus plan hypothesis, 

debt to equity hypothesis, dan political cost hypothesis. Hipotesis bonus plan menyatakan 

bahwa manajer pada perusahaan dengan bonus plan cenderung untuk menggunakan 

metode akuntansi yang akan meningkatkan income saat ini. Debt to equity hypothesis 

menyebutkan bahwa pada perusahaan yang mempunyai rasio debt to equity besar maka 

manajer perusahaan tersebut cenderung menggunakan metode akuntansi yang akan 

meningkatkan pendapatan maupun laba. Adapun political cost hypothesis menyatakan 

bahwa pada perusahaan yang besar, yang kegiatan operasinya menyentuh sebagian besar 

masyarakat akan cenderung untuk mengurangi laba yang dilaporkan. 

Terkait dengan perubahan tarif pajak terhadap manajemen laba, penelitian yang 

dilakukan oleh Balachandran et al (2006), menemukan bahwa para manajer mengelola 

laba melalui discretionary accruals, hasil penelitiannya negatif pada tahun sebelumnya 

pengenalan imputasi dividen dan penurunan tarif pajak penghasilan badan di 

Australia. Guenther (1994)  yang meneliti  adanya earning management dalam merespon 

Tax Reform Act (TRA) 1986 di United States. Hasilnya  penelitian Guenther gagal 
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membuktikan  bahwa  penurunan tarif pajak  dapat mempengaruhi  kebijakan akrual  laba 

perusahaan untuk meminimumkan beban pajak penghasilan.   

Di Indonesia, penelitian mengenai manajemen laba yang dikaitkan dengan 

perubahan tarif pajak telah dilakukan oleh Setiawati (2001), serta Hidayati dan Zulaikha 

(2004). Hasil penelitian keduanya tidak berhasil membuktikan adanya manajemen laba 

dalam rangka merespon perubahan tarif pajak penghasilan di Indonesia. Penelitian itu 

sendiri menggunakan pendekatan discretionary accrual untuk mendeteksi adanya praktek 

earning management. 

Temuan yang berbeda diperoleh dari penelitian Yamashita dan Otogawa (2007) 

yang membuktikan bahwa perusahaan Jepang melakukan penundaan pengakuan laba 

kotor akhir tahun sebelum diberlakukannya pengurangan tarif pajak. Penelitian ini 

menemukan bukti empiris bahwa Discretionary current accruals negatif pada tahun 

sebelum diberlakukannya pengurangan tarif. Hal ini mengindikasikan adanya manajemen 

laba yang dilakukan perusahaan dengan menunda earnings pada periode sebelum 

diefektifkannya pengurangan tarif.  

Selanjutnya penelitian mengenai manajemen laba yang dikaitkan dengan 

perubahan tarif pajak telah dilakukan oleh Wulandari, Kumalahadi dan Prasetyo (2004)  

bertujuan untuk menemukan bukti empiris, adanya praktik manajemen laba yang 

dilakukan perusahaan menjelang UU perpajakan tahun 2000. Hasil penelitiannya berhasil 

membuktikan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba untuk melakukan 

penghematan pajak menjelang UU perpajakan tahun 2000. Analisis data  menggunakan 

pengujian-pengujian asumsi terhadap persamaan regresinya dan mengestimasi tingkat 

non-discretionary accrual menggunakan model Jones yang telah dimodifikasi oleh 

Dechow (1995), yaitu perubahan pendapatan disesuaikan dengan perubahan piutang 

karena dalam pendapatan atas penjualan sudah tentu ada yang berasal dari penjualan 

secara kredit. 

Temuan-temuan hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten mendorong 

untuk dilakukannya penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis kembali  apakah 

perusahaan yang memperoleh laba (profit firm) melakukan manajemen laba sebagai 

respon atas diberlakukannya perubahan tarif pajak badan di Indonesia (UU No.36 Tahun 

2008 tentang Pajak Penghasilan). 
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II. REVIEW LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
2.1.  Perubahan Tarif PPh Badan Menurut UU Perpajakan di Indonesia 

Perubahan UU Pajak terbaru di Indonesia terjadi tahun 2008 meliputi Undang-

undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak 

Penghasilan (UU PPh), serta Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM). Hal ini diatur 

berdasarkan Aturan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 

tahun 2007, UU No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 

7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan dipertegas dengan Peraturan Menteri 

Keuangan PMK-238/PMK.03/2008.  

Pada tahun 2007 amandemen Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Tata Cara 

Perpajakan (UU KUP) telah disahkan menjadi Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan dan telah efektif sejak 1 Januari 2008. Selain UU No. 

28/2007 tersebut DJP (Direktorat Jenderal Pajak) bersama DPR telah berhasil 

menyelesaikan UU No. 36/2008 pada tanggal 23 September 2008, yang merupakan 

perubahan keempat dari Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).  

Menurut Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008 ada 5 (lima) hal 

yang diatur dalam penurunan tarif. Pertama, Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang 

Berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh potongan tarif pajak penghasilan 

sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

Badan Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-

Undang PPh. Kedua, Penurunan Tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud diatas 

diberikan kapada Wajib Pajak apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat 

puluh persen) dan atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut 

dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak. Ketiga, masing-masing pihak 

sebagaiman dimaksud diatas hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) 

dari keseluruhan saham yang disetor. Keempat, ketentuan sebagaiman dimaksud diatas 

harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Badan dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan 

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. Terakhir, waktu enam bulan sebagaimana 

dimaksud diatas adalah 183 (seratus delapan puluh tiga) hari.  
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Salah satu perubahan yang mencolok pada ketentuan pajak penghasilan adalah 

perubahan tarif yang membedakan antara Wajib Pajak (WP) Badan dan wajib Pajak (WP) 

Orang Pribadi dan perubahan lapisan penghasilan kena pajak. 

 

Tabel 1 

Perbedaan Tarif UU PPh 1983, 1994, 2000, dan 2008 Untuk Wajib Pajak Badan 

No. 7 / 1983 

PKP dan Tarif 

UU No. 10 /1994 

PKP dan Tarif UU 
UU No. 17 /2000 
PKP dan Tarif 

UU No. 36 / 2008 

PKP dan Tarif 
PKP s/d 10.000.000  

= 15 % 

PKP s/d 25.000.000  

= 10 % 

PKP s/d 50.000.000  

=10 % 

Tarif W P Badan & 
bentuk usaha tetap 
adalah 28%, dan bisa 
turun sebesar 5% 
untuk WP berbentuk 
perseroan terbuka yg 
paling sedikit 40 % 
dari jumlah 
keseluruhan saham yg 
disetor, 
diperdagangkan di 
BEI dan atau lebih 
dari keseluruhan 
saham disetor dan 
saham tersebut 
dimiliki paling sedikit 
300 pihak.  

PKP diatas 
10.000.000 s/d 
50.000.000 = 25 %  

PKP diatas 
25.000.000 s/d 
50.000.000 = 15 %  

PKP diatas 50.000.000 
s/d 100.000.000 = 15 %  

PKP diatas 
50.000.000 = 35 %  

PKP diatas 
50.000.000 = 30 %  

PKP diatas 
100.000.000 = 30 %  

 

 
2.2. Manajemen Laba 

Scott (2000) dalam Ma’ruf, (2006) mendefinisikan earnings management sebagai 

“the choice by a manager of accounting policies so also achieve some specific objective”, 

yang artinya earnings management adalah pilihan yang dilakukan oleh manajemen dalam 

menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Manajemen 

laba dilakukan oleh manajer perusahaan dengan tujuan agar mereka dikontrak kembali 

untuk menjabat sebagai manajer di perusahaan tersebut di periode berikutnya (Kin Lo, 

2007) dalam Sari, 2010. 

Konsep earning management menurut Baridwan (2000) menggunakan pendekatan 

teori keagenan (Theory agency) yang menyatakan bahwa “praktek earnings management 

dipengaruhi oleh konflik antara kepentingan manajemen (agent) dan pemilik (principal) 
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yang timbul karena setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertimbangkan 

tingkat kemakmuran yang dikehendakinya”. Dalam hubungan keagenan, manajer 

mempunyai informasi yang asimetri terhadap pihak eksternal perusahaan seperti kreditor 

dan investor. Informasi asimetris terjadi ketika manajer memiliki informasi internal 

perusahaan yang relatif lebih banyak dan mengetahui informasi tersebut lebih cepat 

dibandingkan pihak eksternal. Dalam kondisi demikian manajer dapat menggunakan 

informasi yang diketahuinya untuk membuat laporan keuangan dalam usaha 

memaksimalkan kemakmurannya. 

Manajemen laba yang diukur dengan proxy discretionary accruals (DA). 

Penggunaan discretionary current accruals sebagai proxy earnings management selain 

mengacu pada penelitian Dechow et al (1996), juga dikarenakan pengukuran dengan 

discretionary accruals saat ini telah dipakai secara luas untuk menguji earnings 

management hypothesis. Pengukuran berdasarkan accruals juga secara teoritis lebih 

menarik karena accruals merupakan kumpulan sejumlah dampak bersih atas kebijakan 

akuntansi yang mencakup portofolio penentu pendapatan (income).  

Perhitungan discretionary accruals menggunakan model Jones (1991) yang telah 

dimodifikasi oleh Dechow et al (1995) yaitu sebagai berikut : 

 

a. Menghitung Total Akrual 

ititit CFONITACC −=  

dimana : 

  itTACC   =  Total akrual perusahaan i pada tahun t 
  itNI   =  Laba bersih (net income) perusahaan i pada tahun t 

 itCFO  =  Kas dari operasi (cash flow operation) perusahaan i pada tahun t 

b. Menghitung Tingkat Akrual yang Normal 

Tingkat akrual yang normal dapat dihitung dengan memisahkan discretionary accrual 

dengan non discretionary accrual, yaitu dengan rumus sebagai berikut: 

)/()/(
)/)((/1(/
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dimana : 

 itTACC  =  Total akrual perusahaan i pada tahun t 

1−itTA  =  Total akrual perusahaan i pada tahun t-1 

itREV∆  =  Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1 

itREC∆  =  Piutang perusahaan i pada tahun t dikurangi piutang pada tahun t-1 

 1−itPPE   =  Aktiva tetap perusahaan i pada tahun t 

itCFO   =  Kas dari operasi (cash flow operation) perusahaan i pada tahun t 
 

Jadi, total akrual merupakan penjumlahan antara non descretionary accrual 

dengan discretionary accrual yang dinyatakan pada persamaan berikut ini: 

ititit DANDATA +=  

dimana : 

itTA   =  Total akrual perusahaan i pada tahun t 

itNDA  =  Nondiscretionary akrual perusahaan i pada tahun t 

itDA  =  Discretionary akrual perusahaan i pada tahun t 

 

c. Menghitung tingkat akrual yang tidak normal 

)]/()/(
)/)(()/1([/

13112

11111

−−−

−−−

++
∆−∆+−=

ititit

ititititititit

TAOCFTAPPE
TARECREVTAATADA

ββ
βα

 

dimana : 

itDA   =  Discretionary accrual pada perusahaan i pada tahun t 

itTA   =  Total akrual perusahaan i pada tahun t 

1−itTA   =  Total akrual perusahaan i pada tahun t-1 

 1−itA  =  Total aktiva perusahaan i pada tahun t-1 

itREV∆   =  Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1 

itREC∆   =  Piutang perusahaan i pada tahun t dikurangi piutang pada tahun t-1 

1−itPPE  =  Aktiva tetap perusahaan i pada tahun t 

itCFO  =  Kas dari operasi (cash flow operation) perusahaan i pada tahun t 
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2.3. Hubungan  Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan dengan Manajemen 

Laba 

Setiawati (2000) dalam penelitiannya menguji apakah dengan diterbitkannya 

Undang-Undang Perpajakan tahun 1994 manajer akan berusaha menunda pengakuan laba 

satu peiode sebelum berlakunya penurunan tarif baru dengan tujuan untuk megurangi 

jumlah besarnya pajak yang dibayar. Hipotesis yang diajukan olehnya bahwa tingkat 

akrual yang  discretionary satu periode sebelum berlakunya penurunan tarif pajak bernilai 

negatif, atau tingkat akrual yang discretionary pada periode pertama mulai berlakunya 

penurunan tarif pajak lebih tinggi dibandingkan dengan akrual yang discretionary pada 

satu periode sebelum berlakunya penurunan tarif pajak. Hasil penelitiannya tidak bisa 

membuktikan bahwa perusahaan berusaha menurunkan laba pada tahun 1994 dengan 

tujuan untuk mendapatkan penghematan pajak. 

Nursanto (2002) dalam penelitiannya menguji apakah dengan dikeluarkannya 

undang-undang perpajakan 2000 manajer akan berusaha menunda pengakuan laba satu 

periode sebelum berlakunya penurunan tarif baru dengan tujuan untuk mengurangi 

jumlah besarnya pajak yang dibayar. Proxy yang digunakan adalah discretionary accrual. 

Hipotesis yang diajukan olehnya bahwa tingkat akrual yang  discretionary satu periode 

sebelum berlakunya penurunan tarif pajak bernilai negatif, atau tingkat akrual yang 

discretionary pada periode pertama mulai berlakunya penurunan tarif pajak lebih tinggi 

dibandingkan dengan akrual yang discretionary pada satu periode sebelum berlakunya 

penurunan tarif pajak. Hasil penelitiannya tidak bisa membuktikan bahwa perusahaan 

berusaha menurunkan laba pada tahun 2000 dengan tujuan untuk mendapatkan 

penghematan pajak. 

Hidayati dan Zulaikha (2004) mendeteksi adanya earning management yang 

dilakukan perusahaan akibat petubahan tarif pajak tahun 2000 menggunakan pendekatan 

Discretionary accrual. Hasil dari penelitian Hidayati dan Zulaikha (2004) tidak berhasil 

menemukan adanya manajemen laba dalam rangka merespon perubahan tarif pajak 

penghasilan di Indonesia.  

Balachandran et al (2006) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mendeteksi 

perilaku manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka merespon 

perubahan tarif pajak di Australia, Balachandran et al (2006) menguji pengenalan 

imputasi dividen dan penurunan tarif pajak penghasilan badan di Australia 
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dengan menggunakan 6 metode analisis yaitu Variation of Jones models, Current 

Accruals Version of Jones models, Current Accruals Version of Modified-Jones Models, 

Variation of Jones with Constant Term models, Current Accruals Version of Modified - 

Jones with Constant and without Inverse Assets models, dan Multiple Regression Models. 

Dan hasilnya negatif pada tahun sebelumnya pengenalan imputasi dividen dan penurunan 

tarif pajak penghasilan badan di Australia. 

Yamashita dan Otogawa (2007) membuktikan bahwa perusahaan Jepang 

melakukan penundaan pengakuan laba kotor akhir tahun sebelum diberlakukannya 

pengurangan tarif pajak. Penelitian ini menemukan bukti empiris bahwa Discretionary 

current accruals negatif pada tahun sebelum diberlakukannya pengurangan tarif. Hal ini 

mengindikasikan adanya manajemen laba yang dilakukan perusahaan dengan menunda 

earnings pada periode sebelum diefektifkannya pengurangan tarif.  

Wulandari et al. (2004) menemukan bukti empiris, adanya praktik manajemen laba 

yang dilakukan perusahaan menjelang UU perpajakan tahun 2000. Penelitian tersebut 

menggunakan pengujian-pengujian asumsi terhadap persamaan regresinya dan 

mengestimasi tingkat non-discretionary accrual menggunakan model Jones yang telah 

dimodifikasi oleh Dechow (1995), yaitu perubahan pendapatan disesuaikan dengan 

perubahan piutang karena dalam pendapatan atas penjualan sudah tentu ada yang berasal 

dari penjualan secara kredit.  

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan tingkat 

discretionary accrual sesudah dan sebelum diberlakukannya perubahan tarif pajak 

penghasilan badan di Indonesia tahun 2008 

 

III. METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN 
Populasi sasaran dalam penelitian adalah perusahaan sektor Otomotif dan Allied 

Products yang telah go public dan sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode 

penelitian meliputi periode tahun 2008 dan 2009.  

Pemilihan sampel dilakukan secara purposive (judgement sampling) dengan tujuan 

untuk memperoleh sampel yang representatif berdasarkan kriteria yang ditentukan. 

Adapun kriteria-kriteria yang dipilih dalam penentuan sampel adalah :  

1. Perusahaan bergerak di sektor manufaktur otomotif dan allied products yang telah 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 atau sebelumnya. 
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2. Perusahaan sektor manufaktur otomotif dan allied products yang mengalami 

keuntungan (profit firm) pada tahun 2008 dan 2009. 

3. Mempunyai kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil seleksi sampel di atas, dari 20 populasi penelitian maka 

diperoleh 11 sampel penelitian yang memenuhi kriteria tersebut di atas.  

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji paired 

samplet-test (Ghozali, 2005) untuk memperoleh output statistik dengan melakukan 

analisis compare means. Variabel yang diuji beda pada penelitian ini adalah discretionary 

accruals tahun sebelum perubahan tarif pajak (tahun 2008) dengan tahun sesudah 

perubahan tarif pajak (tahun 2009). 

 

IV. TEMUAN-TEMUAN 
4.1.  Statistik Deskriptif 

Penelitian ini menggunakan analasis statistik deskriptif untuk memberikan 

gambaran terhadap discretionary accrual. Tabel 3.3 berikut ini menyajikan statistik 

deskriptif untuk pendekatan discretionary accrual. 

 

Tabel 2. Statistik Deskriptif 
  

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
DA 2008 11 -.007 .121 .06764 .042149 

DA 2009 11 .007 .150 .07355 .043004 

Valid N 

(listwise) 
11         

 

Dari tabel statistik deskriptif dapat diketahui bahwa variabel DA memiliki nilai 

minimum pada tahun 2008 dan 2009 sebesar -0.007 dan 0.007 dan nilai maksimumnya 

sebesar 0.121 dan 0.150. Rata-rata nilai DA pada Tahun 2008 dan 2009 adalah sebesar 

0.06764 dan 0.07355 dengan standar deviasi pada tahun 2008 dan 2009 adalah 0.042179 

dan 0.043004. Nilai discretionary accrual yang bernilai negatif dan positif menunjukkan 

bahwa terdapat DA yang bersifat menurunkan laba (income decreasing) dan menaikkan 

laba (income increasing). Rata-rata discretionary accrual tahun 2008 dan 2009 ada 

perbedaan, dimana rata- rata discretionary accrual tahun 2008 lebih tinggi dari rata-rata 
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discretionary accrual tahun 2009. Ini menunjukkan tidak ada usaha penghematan pajak 

pada tahun 2008 yang akan dipindahkan pada tahun 2009 dimana tarif pajak lebih rendah. 

 

4.2.  Pengujian Hipotesis 

4.2.1. Sebelum Perubahan UU Perpajakan 

Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung nilai total akrual. Nilai total 

akrual dijadikan sebagai variabel dependen. Kemudian dilakukan regresi untuk 

menentukkan nilai estimasi non-discretionary accrual. Estimasi non-discretionary 

accruals menggunakan model Jones yang telah dimodifikasi oleh Dechow (1995). 

Variabel arus kas operasi saat ini (Current Operating Cash Flow)/OCF dimasukkan untuk 

mengontrol tingkat kinerja ekstrim (Dechow, 1995). Maka model persamaan regresi 

berganda setelah dilakukan regresi yang digunakan untuk mengestimasi non-

discretionary accrual sebagai berikut:  

)(CFO/TA0584.0)/(085.0
)/)((115.0/1(067.0/

11

111

−−

−−−

−−
∆−∆+=

ititit

itititititit

TAPPE
TARECREVTATATACC

 

Hasil perhitungan dari persamaan diatas diperoleh nilai non-discretionary accrual, 

kemudian total akrual dikurangi dengan non-discretionary accrual untuk memperoleh 

nilai discretionary accrual sebelum penurunan tarif pajak badan. 

4.2.2. Sesudah Perubahan UU Perpajakan 

Seperti yang dilakukan dalam tahap sebelum perubahan tarif pajak badan dilakukan 

regresi Variabel arus kas operasi saat ini (Current Operating Cash Flow)/OCF 

dimasukkan untuk mengontrol tingkat kinerja ekstrim (Dechow, 1995). Maka model 

persamaan regresi berganda setelah dilakukan regresi yang digunakan untuk 

mengestimasi non-discretionary accrual sebagai berikut:  

)(CFO/TA537.0)/(14.0
)/)((036.0/1(074.0/

11

111

−−

−−−

−−
∆−∆+=

ititit

itititititit

TAPPE
TARECREVTATATACC

  

Hasil perhitungan dari persamaan diatas diperoleh nilai non-discretionary accrual, 

kemudian total akrual dikurangi dengan non-discretionary accrual untuk memperoleh 

nilai discretionary accrual sesudah penurunan tarif pajak badan 
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4.2.3. Uji Beda T-test Discretionary Accruals 

Setelah melakukan pengujian regresi untuk menentukan nilai estimasi non-

discretionary accruals, maka akan diperoleh nilai discretionary accruals yang akan 

dipergunakan sebagai ukuran manajemen laba. Hipotesis yang diajukan menyatakan 

bahwa terdapat perbedaan discretionary accruals pada periode sebelum adanya UU 

perubahan tarif pajak badan dengan sesudah adanya perubahan tarif pajak. Perusahaan 

yang melakukan manajemen laba diindikasikan dengan tingkat discretionary accrual 

yang lebih rendah sebelum perubahan tarif pajak pada periode ini perusahaan cenderung 

menyajikan laba yang minimal untuk menghemat beban PPh saat tarif pajak masih belum 

turun.  

Hipotesis tersebut diuji dengan melihat perbedaan tingkat discretionary accruals 

sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak badan. Jika terdapat perbedaan yang 

signifikan maka perusahaan-perusahaan melakukan manajemen laba sehubungan dengan 

adanya penurunan tarif pajak badan pada tahun 2008. Perusahaan tidak melakukan 

manajemen laba jika nilai total akrual akan sama dengan nilai non-discretionary accruals 

atau discretionary accruals sama dengan nol.  

Untuk itu peneliti membagi dua kelompok yaitu discretionary accruals sebelum 

dan sesudah perubahan tarif pajak badan. Alat uji yang digunakan adalah uji beda (paired 

sample t-test). Hasil yang diperoleh dari uji tersebut adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3. Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 DA_2008 .0676 11 .04215 .01271 

DA_2009 .0735 11 .04300 .01297 

 

Tabel 4. Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 DA 2008 & DA 2009 11 .537 .088 
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Tabel 5. Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 
Pair 

1 

DA_2008 - 

DA_2009 

-.00591 .04096 .01235 -.03343 .02161 -.478 10 .643 

 
Berdasarkan tabel 5 hasil yang diperoleh dari uji beda rata-rata discretionary 

accrual menunjukkan bahwa tidak ada perbedaaan yang signifikan antara periode 

sebelum adanya perubahan UU tarif pajak badan dengan sesudah adanya UU perubahan 

tarif pajak yaitu dengan nilai signifikansi sebesar 0.643 pada taraf signifikansi 0.05. 

Dengan demikian hipotesis yang diajukan bahwa terdapat perbedaan tingkat 

Discretionary accrual sesudah dan sebelum diberlakukannya Perubahan Tarif Pajak 

Penghasilan Badan di Indonesia Tahun 2008 tidak dapat dikonfirmasikan oleh data. 

 

V. DISKUSI, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 
Penelitian ini menggunakan uji paired samplet-test (Ghozali, 2005) untuk 

memperoleh output statistik dengan melakukan analisis compare means. Variabel yang 

diuji beda pada penelitian ini adalah discretionary accruals tahun sebelum perubahan 

tarif pajak (tahun 2008) dengan tahun sesudah perubahan tarif pajak (tahun 2009). Rata-

rata discretionary accruals pada periode sebelum adanya UU perubahan tarif pajak 

mempunyai nilai sebesar 0.0676 yang relatif lebih rendah dari rata-rata discretionary 

accruals sesudah adanya UU perubahan tarif pajak badan yang mempunyai nilai sebesar 

0.0735. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata discretionary accruals pada periode tahun 

2008 lebih rendah dari sesudah adanya perubahan tarif pajak yang baru tahun 2009 

dengan nilai signifikansi 0.643 pada taraf signifikansi 0.05. Maka hipotesis yang diajukan 

bahwa terdapat perbedaan tingkat Discretionary accrual sesudah dan sebelum 

diberlakukannya perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia tahun 2008 tidak 

dapat diterima. Hasil pengujian tersebut memberikan bukti empiris bahwa perubahan 
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undang-undang perpajakan tidak dimanfaatkan oleh wajib pajak badan / perusahaan 

untuk melakukan manajemen laba dengan tujuan meminimalkan beban pajak.  

Pada penelitian ini perusahaan tidak melakukan penghematan laba pada tahun 

sebelum perubahan undang-undang, hal ini dimungkinkan karena hanya sedikit penururan 

tarif pajak yang terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 2 persen sampai 7 persen 

sedangkan pada tahun 2010 tarif pajak akan lebih besar penurunannya yaitu sebesar 5 

persen sampai 10 persen. Jadi, manajemen lebih memilih untuk melakukan penghematan 

pajak pada tahun 2010 dari pada tahun 2009 dimana tarif pajak turun lebih drastis.  

Penelitian ini hasilnya konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nursanto 

(2002) dan Hidayati dan Zulaikha (2004). Dalam pengujiannya Hidayati dan Zulaikha 

(2004) menguji apakah dengan dikeluarkannya UU perpajakan tahun 2000 manajer akan 

berusaha menunda pengakuan laba satu periode sebelum berlakunya penurunan tarif baru 

dengan tujuan untuk mengurangi besarnya jumlah pajak yang dibayar. Proxy yang 

digunakan adalah discretionary accrual. Hipotesis yang diajukan adalah Tingkat 

discretionary accrual pada periode tahun pertama mulai berlakunya tarif dan lapisan 

penghasilan kena pajak (UU PPh 2000) akan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat 

discretionary accrual pada periode sebelum berlakunya Undang – undang Pajak yang 

bersangkutan. Hasil penelitiannya tidak bisa membuktikan bahwa perusahaan berusaha 

menurunkan labanya pada tahun 2000 dengan tujuan untuk mendapatkan penghematan 

pajak.  

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, 

Kumalahadi dan Prasetyo (2004) yang berusaha menemukan bukti empiris adanya praktis 

manajemen laba yang dilakukan perusahaan menjelang undang-undang perpajakan tahun 

2000. Hipotesis yang diajukan olehnya adalah discretionary accruals setelah perubahan 

undang-undang perpajakan lebih tinggi daripada sebelum perubahan undang-undang 

perpajakan. Wulandari, Kumalahadi dan Prasetyo (2004) berhasil membuktikan bahwa 

penurunan tarif pajak badan merupakan insentif bagi manajemen untuk melakukan 

rekayasa laba akuntansi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa discretionary 

accruals sebelum perubahan UU perpajakan lebih rendah dari sesudah perubahan UU 

perpajakan.  

Hasil penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan Balachandran et 

al (2006) yang berhasil membuktikan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba, 
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ditunjukkan dengan adannya penurunan discretionary accrual pada tahun sebelum 

pelaksanaan sistem penghitungan dividen dan pelaksanaan pengurangan tarif pajak 

badan. Selain itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yamashita 

dan Otogawa (2007) yang menemukan bahwa discretionary accruals negatif secara 

signifikan pada pertengahan tahun sebelum pengurangan tarif pajak yang menunjukkan 

bahwa perusahaan Jepang mengatur laba akuntansi mereka untuk meminimalkan beban 

pajak. 

Keterbatasan dari penelitian ini adalah terletak pada penentuan tahun yang menjadi 

sorotan penelitian. Penelitian ini mengasumsikan bahwa perusahaan akan melakukan 

manajemen laba pada tahun setelah diberlakukannya perubahan tarif pajak. Keterbatasan 

lain berkaitan dengan jumlah sampel yang hanya sebanyak 11 perusahaan sehingga hasil 

dari penelitian ini kurang bisa digeneralisir kepada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia.  

Dengan melihat keterbatasan yang dikemukakan diatas maka saran-saran yang 

diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk respon manajemen laba terhadap perubahan tarif pajak sebaiknya untuk 

Penelitian berikutnya menggunakan periode pengamatan dua tahun sebelum dan 

sesudah berlakunya perubahan undang-undang pajak yang baru dan didukung dengan 

adanya penurunan tarif pajak lagi ditahun 2010 menjadi 25 persen yang sebelumnya 

28 persen ditahun 2009. Perlu diteliti lebih lanjut apakah perusahaan akan melakukan 

manajemen laba sesudah ada penurunan tarif pajak menjadi 25 persen. 

2. Pengembangan penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas sampel penelitian tidak 

hanya pada industri manufaktur saja tetapi pada industri jasa dan retail atau dapat 

dikelompokkan berdasarkan klasifikasi industri.  

3. Penelitian ini dapat diperluas dengan menambah variabel independen yang diduga 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

4. Model untuk menghitung discretionary accrual dalam penelitian ini adalah model 

Jones (1991) yang dimodifikasi, seperti yang digunakan dalam Dechow (1995). Saat 

ini banyak penelitian tentang manajemen laba yang menggunakan cara yang berbeda-

beda untuk menghitung nilai yang akan digunakan sebagai proksi dari manajemen 

laba, misalnya cross-sectional abnormal accrual model (Peasnell et al, 1998), 

absolute discretionary accrual (Rajgofal et al, 1999). Sampai saat ini belum ada satu 
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penelitian pun yang berhasil mengidentifikasi model mana yang superior 

dibandingkan dengan model lainnya. Untuk itulah perlu juga untuk menguji model 

mana yang paling sesuai untuk kondisi di Indonesia, sehingga dapat melihat adanya 

manajemen laba dengan sudut pandang yang berbeda. 
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