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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

       Di dalam menyusun laporan keuangan dikenal adanya standar yang harus 

dipatuhi. Setiap negara memiliki standar akuntansi yang berbeda-beda dalam 

perlakuan, metode, penyajian, dan pelaporannya. Tentu saja hal tersebut akan 

menimbulkan suatu masalah ketika standar akuntansi yang dipakai di suatu negara 

berbeda dengan standar akuntansi yang dipakai di negara lain. Perbedaan standar 

yang dipakai menjadi masalah tersendiri bagi pihak yang berkepentingan. Pihak-

pihak tersebut yaitu pemilik perusahaan (pemegang saham), pemerintah (instansi 

pajak), kreditor (Bank atau Lembaga Keuangan), maupun pihak yang 

berkepentingan lainnya (Raharjo, 2007: 53). Hal ini yang mendorong dibuatnya 

sebuah standar internasional yang dapat diterima oleh semua pihak atau lebih 

dikenal dengan istilah International Financial Report Standards (IFRS) yang 

dirumuskan oleh International Accounting Standard Board (IASB). 

       Di Indonesia, laporan keuangan menggunakan Prinsip-prinsip Akuntansi 

Berlaku Umum (PABU) dalam bentuk buku Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pada 

awalnya standar ini mengacu pada Akuntansi Amerika atau lebih dikenal dengan 

istilah Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) dalam bentuk buku 

Statements of Financial and Accounting Standards (SFAS) disusun oleh 

Financial and Accounting Standards Board (FASB). Pada tahun 2008 IAI 
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mencanangkan program konvergensi PSAK ke IFRS dan pada tahun 2012 IFRS 

baru diterapkan secara keseluruhan. Penerapan ini bertujuan agar daya informasi 

laporan keuangan dapat terus meningkat sehingga laporan keuangan semakin 

mudah dipahami dan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain seperti para analisis, 

auditor, investor, dan kreditor.        

 Adanya kewajiban bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa 

efek (listed companies) untuk mengkonversi standar akuntansi keuangannya dari 

GAAP menuju IFRS merupakan salah satu perubahan paling signifikan dalam 

sejarah regulasi akuntansi internasional (Daske, et al, 2008 dalam Cahyonowati 

dan Ratmono, 2012). Hingga kini tercatat ada lebih dari 100 negara mengadopsi 

IFRS. Regulator berharap bahwa penggunaan IFRS dapat meningkatkan 

komparabilitas laporan keuangan, meningkatkan transparansi perusahaan, dan 

kualitas pelaporan keuangan sehingga menguntungkan investor. 

       Laporan keuangan merupakan informasi yang dapat dipakai untuk 

pengambilan keputusan, mulai dari investor atau calon investor sampai dengan 

manajemen perusahaan itu sendiri (Hanafi, 2003: 69). Untuk mengurangi resiko 

akibat ketidak pastian yang disebabkan perekonomian yang tidak stabil, perusahan 

harus berhati-hati dalam menyajikan laporan keuangan. Tindakan kehati-hatian 

dalam menyajikan laporan keuangan ini sering disebut sebagai konservatisme 

akuntansi. Pegaruhnya pada laporan keuangan yaitu akan segera mengakui biaya 

atau rugi yang kemungkinan besar akan terjadi tetapi tidak mengantisipasi 

(mengakui lebih dulu) untung atau pendapatan yang akan datang walaupun 

kemungkinan terjadinya besar (Suwardjono, 2005: 245). 
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 Penman dan Zhang (2002) serta Wolk dan Tearney (2000) dalam Sari 

(2004) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi tidak saja berkaitan dengan 

pemilihan metode akuntansi, tetapi juga estimasi yang seringkali diterapkan 

berkaitan dengan akuntansi akrual. PSAK yang sebelumnya digunakan oleh 

Indonesia berkiblat pada GAAP, dimana pengakuan dan pengukuran atas item-

item dalam pelaporan keuangan lebih menekankan prinsip biaya historis. Dalam 

GAAP, pengakuan pendapatan hendaknya mempertimbangkan prinsip 

konservatisme yang mensyaratkan agar tidak mengakui pendapatan yang belum 

pasti atau masih berupa potensi, di satu sisinya dan mengakui biaya meskipun 

masih belum pasti atau masih berupa potensi, di sisi lainnya. 

       Pengadopsian International Financial Reporting Standards (IFRS) 

sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan merupakan wujud adanya 

penolakan dan kritik terhadap prinsip konservatisme akuntansi (Suprianto dan 

Dewi, 2014). Prinsip yang digunakan dalam IFRS adalah fair value dimana lebih 

menekankan pada relevansi, hal inilah yang menyebabkan tidak sejalan dengan 

prinsip konservatisme yang lebih menekankan pada reliabilitas. Konservatisme 

akuntansi tidak menjadi prinsip yang diatur dalam IFRS karena IFRS 

mengutamakan orientasi masa depan dalam membantu para investor dan 

pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan mereka. 

Pengadopsian IFRS pada laporan keuangan perusahaan berdampak pada 

perubahan item-item pengungkapan, dimana item-item pengungkapan akan 

semakin tinggi sehingga laporan keuangan perusahaan menghasilkan informasi 

yang lebih relevan dan akurat, dan laporan keuangan akan lebih dapat 
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diperbandingkan dan menghasilkan informasi yang valid untuk aktiva, hutang, 

ekuitas, pendapatan, dan beban perusahaan (Petreski, 2005: 3). 

       Hellman (2007) menyatakan bahwa kebutuhan konservatisme sering 

dikaitkan dengan keandalan pelaporan dari peristiwa masa lalu. Pendukung 

konservatisme menyatakan bahwa konservatisme menyajikan laba dan aset 

dengan prinsip menunda pengakuan keuntungan dan secepatnya mengakui adanya 

kerugian, sehingga menyebabkan laba dan aset pada periode berjalan menjadi 

lebih rendah. Bila terjadi kenaikkan laba dan aset di masa datang akibat penerapan 

prinsip ini, hal tersebut disebabkan oleh keuntungan yang semula ditunda 

pengakuannya telah diakui oleh perusahaan karena dipastikan akan terealisasi. 

Jadi, bukan berarti peningkatan laba dan aset dimasa datang merupakan cerminan 

tidak konservatifnya perusahaan. Konservatisme justru menyebabkan kualitas laba 

menjadi rendah. Hal ini disebabkan karena akuntansi konservatif akan langsung 

membebankan biaya investasi pada periode berjalan yang menyebabkan laba 

menjadi rendah dan tercipta hidden reserve (cadangan tersembunyi). 

       Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pengertian pajak ini dimuat 

dalam ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu semua Wajib Pajak, baik perorangan 

maupun badan memiliki kewajiban yang sifatnya memaksa untuk membayarkan 
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pajak kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak. Upaya 

pemaksaan yang bersifat legal diperlukan karena pada prinsipnya tidak ada orang 

atau badan yang mau membayar pajak secara sukarela. Membayar pajak pada 

hakekatnya akan mengurangi atau memotong kekayaan seseorang atau badan. 

Undang-undang perpajakan inilah yang menjadi acuan dasar legalitas dalam 

melaksanakan pengumpulan pajak. Pajak ini nantinya akan digunakan untuk 

pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan dan 

menyukseskan pembangunan. 

       Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, terdapat 

dua pihak yang memiliki kepentingan berlawanan. Disatu sisi ada Wajib Pajak 

yang diberi beban untuk membayar pajak dan disisi lain ada aparat pajak (fiskus) 

yang merupakan pihak berwenang dalam mengawasi pemenuhuhan kewajiban 

pajak serta diberi target untuk mengumpulkan pajak untuk membiayai 

pengeluaran negara. Dalam posisi yang saling berlawanan kepentingan ini, kedua 

pihak seringkali berbeda pendapat dalam hal-hal tertentu (Suprianto dan Dewi, 

2014). 

 Penggunaan konsep konservatisme pada alasan pembayaran pajak 

menurut Budiman dan Setyono (2012) dalam  Jaya et. al. (2013) biasanya 

dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan dan 

bukanlah tanpa sengaja. Kebijakan yang diambil pimpinan perusahaan didasari 

oleh laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan. Laporan 

keuangan yang disusun tersebut secara tidak langsung dipengaruhi oleh konsep 

konservatisme (Oktomegah, 2012 dalam  Jaya et. al., 2013), karena konservatisme 
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adalah praktik untuk mengurangi earnings (Basu, 1997). Oleh karena itu 

konservatisme akuntansi diduga dapat menimbulkan konflik antara perusahaan 

dan fiskus.  

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang 

dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva 

yang digunakan. ROA yang tinggi menandakan bahwa perusahaan telah efisien 

menciptakan laba dengan cara mengolah dan mengelola semua aset yang 

dimilikinya (Salim, 2010: 85). ROA berasosiasi dengan motivasi untuk 

mempraktikkan akuntansi lebih konservatif. Motivasi tersebut erat kaitannya 

dengan kepentingan manajemen. Semakin rendah tingkat profitabilitas, maka 

akuntansi perusahaan semakin konservatif. Rendahnya tingkat profitabilitas 

menunjukan rendahnya laba yang dihasilkan perusahaan. Rendahnya laba 

berpengaruh terhadap rendahnya biaya pajak yang harus dibayarkan perusahaan. 

Sehingga hal ini memicu adanya tax avoidance atau penghindaran pajak 

(Suprianto dan Dewi, 2014). 

 Pertumbuhan penjualan (Sales Growth) mempunyai pengaruh di dalam 

meningkatkan profitabilitas perusahaan dan nilai perusahaan. Kaaro (2004) dalam 

Suprianto dan Dewi (2014) menemukan bahwa tingkat sales growth perusahaan 

mempunyai pengaruh yang negatif terhadap struktur modal. Apabila pertumbuhan 

penjualan negatif mengindikasikan penurunan dalam kegiatan operasi, penurunan 

kegiatan operasi akan berdampak pada penurunan laba perusahaan, penurunan 

laba mengindikasikan peningkatan penggunaan akuntansi menurunkan laba 

sehingga akan mempengaruhi pelaporan laba akuntansi serta besarnya pajak yang 
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harus dibayar menjadi lebih rendah. Hal ini mengindikasikan akan semakin 

memicu terjadinya tax avoidance (Suprianto dan Dewi, 2014). 

 Alasan penulis meneliti perbedaan konservatisme akuntansi pada saat 

sebelum dan sesudah pelaksanaan IFRS karena adanya perbedaan standar 

akuntansi yang digunakan dalam penulisan laporan keuangan, dimana sebelumnya 

PSAK mengacu pada US GAAP dan pada tahun 2008 IAI mencanangkan 

program konvergensi PSAK terhadap IFRS yang berlaku efektif sejak 2012. 

Bagaimanapun juga hal tersebut harus dilakukan, terutama untuk perusahaan-

perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) agar mempermudah 

mereka apabila ingin melakukan kerja sama dengan investor asing. Bila diamati 

lebih lanjut, dalam IFRS perusahaan sudah tidak diperkenankan menerapkan 

konservatisme akuntansi. Prinsip yang digunakan dalam IFRS adalah fair value, 

hal ini tidak sejalan dengan prinsip konservatisme yang lebih menekankan pada 

reliabilitas (Suprianto dan Dewi, 2014).  

Penggunaan variabel ROA dalam penelitian ini karena penulis 

menemukan pada empat sektor perusahaan ter-liquid yang terdapat dalam LQ45, 

pada tahun 2009-2012 mayoritas mengalami peningkatan nilai ROA. Puncaknya 

yaitu pada tahun 2012 dimana mayoritas ROA tiap sektor memperoleh nilai 

tertinggi dari tahun sebelumnya. Namun setelah tahun 2012, yaitu pada tahun 

2013 dan 2014 keempat sektor perusahaan tersebut mayoritas mengalami 

penurunan ROA (tabel 1.1.). Dikatakan mayoritas karena terdapat satu sektor 

yang tidak mengalami pertumbuhan seperti halnya sektor lain, yaitu sektor 

keuangan pada tahun 2011 mengalami penurunan ROA sedangkan sektor lain 
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pada tahun yang sama mengalami peningkatan ROA, tahun 2012 ROA sektor 

keuangan bukan merupakan ROA tertinggi dari periode yang ditentukan, dan 

tahun 2013 sektor keuangan mengalami peningkatan ROA sedangkan sektor lain 

pada tahun yang sama mengalami penurunan ROA.  

Tabel 1.1. 
Return on Asset pada 4 sektor perusahaan ter-liquid dalam LQ45 

JENIS SEKTOR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Sektor Pertambangan 4,63% 4,88% 9,23% 10,44% 5,26% 3,29% 
Sektor Manufaktur 4,50% 4,86% 5,43% 6,05% 5,59% 5,14% 
Sektor Properti 2,17% 2,88% 3,15% 7,19% 6,85% 5,30% 
Sektor Keuangan 2,54% 2,62% 1,75% 3,18% 3,25% 2,60% 

Sumber: diolah oleh peneliti (2015). 
 

Tabel 1.2. menampilkan sales growth dari empat sektor perusahaan ter-

liquid yang terdapat dalam LQ45. Mayoritas sektor mengalami peningkatan 

penjualan baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan IFRS. Adapun yang paling 

banyak mengalami pertumbuhan penjualan negatif yaitu sektor pertambangan 

yang terjadi pada tahun 2009, 2012, dan 2014; sektor manufaktur yang mengalami 

pertumbuhan penjualan negatif pada tahun 2009 dan 2013; sektor keuangan yang 

mengalami pertumbuhan penjualan negatif hanya pada tahun 2011.  

Tabel 1.2. 
Sales Growth pada 4 sektor perusahaan ter-liquid dalam LQ45 

JENIS SEKTOR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Sektor Pertambangan -7,41% 41,12% 20,49% -8,61% 37,86% -22,53% 
Sektor Manufaktur -8,15% 27,19% 21,84% 22,66% -0,57% 18,09% 
Sektor Properti 14,18% 8,41% 0,36% 82,72% 44,85% 4,14% 
Sektor Keuangan 27,36% 10,21% -19,43% 64,44% 16,31% 18,19% 

Sumber: diolah oleh peneliti (2015). 
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     Tabel 1.3. 
Jumlah Perusahaan pada 4 sektor perusahaan ter-liquid dalam LQ45 

JENIS SEKTOR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Sektor Pertambangan 23 29 37 37 39 40 
Sektor Manufaktur 132 135 136 137 139 142 
Sektor Properti 46 47 49 53 54 54 
Sektor Keuangan 67 69 71 73 78 86 

 Sumber: diolah oleh peneliti (2015). 
 

 Alasan penulis memilih objek penelitian pada kelompok industri 

manufaktur adalah bahwa industri manufaktur merupakan kelompok terbesar 

dibandingkan dengan kelompok industri yang lain (tabel 1.3.), semakin besar 

obyek yang diamati maka diharapkan semakin tepat hasil kajian. Periode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah periode sebelum pelaksanaan IFRS dan 

sesudah pelaksanaan IFRS. IFRS diadopsi penuh pada tahun 2012, sehingga pada 

tahun 2010-2011 Indonesia masih belum mengadopsi IFRS dan pada tahun 2013-

2014 dapat dikatakan laporan keuangan telah disusun berdasarkan IFRS. Jumlah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI hingga tahun 2014 berjumlah 142 

perusahaan. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul 

“Pengaruh Konservatisme Akuntansi (Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan 

IFRS), Return on Asset, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)”. 

1.2.   Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah 

yang diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Adakah perbedaan konservatisme akuntansi pada saat sebelum dan sesudah 

pelaksanaan IFRS? 

2. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap tax avoidance pada 

perusahaan manufaktur? 

3. Apakah Return on Asset berpengaruh terhadap tax avoidance pada 

perusahaan manufaktur? 

4. Apakah Sales Growth berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan 

manufaktur? 

1.3.   Tujuan Penelitian 

  Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Menguji perbedaan konservatisme akuntansi pada saat sebelum dan sesudah 

pelaksanaan IFRS. 

2. Menguji pengaruh konservatisme terhadap tax avoidance pada perusahaan 

manufaktur. 

3. Menguji pengaruh Return on Asset terhadap tax avoidance pada perusahaan 

manufaktur. 

4. Menguji pengaruh Sales Growth terhadap tax avoidance pada perusahaan 

manufaktur. 

1.4.   Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang penulis lakukan semoga dapat bermanfaat bagi penulis 

sendiri, maupun bagi para pembaca, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. 
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1. Manfaat akademis. 

      Penelitian ini berhubungannya dengan mata kuliah perpajakan, sehinga 

diharapkan penulis dan pembaca dapat lebih memahami dan menambah wawasan 

tentang tax avoidance, terutama mengenai praktik konservatisme. 

2. Manfaat dalam implementasi atau praktik. 

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para 

akademisi, praktisi, dan regulator: (1) kontribusi pada literatur akuntansi 

keuangan tentang praktik konservatisme akuntansi yang dianggap sebagai kendala 

dalam pelaporan keuangan; (2) memberikan kontribusi tentang dampak riil dari 

konservatisme akuntansi, yaitu mempunyai hubungan dengan timbulnya tax 

avoidance; dan (3) penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi 

regulator, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah, sebagai 

pertimbangan dalam penyusunan standar akuntansi keuangan dan akuntansi 

perpajakan. 

1.5.   Sistematika Penulisan Skripsi 

 Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima (5) bab yang berhubungan satu 

dengan lainnya. Secara sistematis penelitian ini dibagi menjadi: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,  

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan 

skripsi. Latar belakang menggambarkan tentang perubahan standar 

akuntansi keuangan di Indonesia sehingga menimbulkan  dugaan bahwa 

konservatisme akuntansi, return on asset, dan sales growth berpengaruh 
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terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur. Sampel dari 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

sebelum dan sesudah pelaksanaan IFRS (2010-2011 dan 2013-2014). 

Rumusan masalah adalah pertanyaan dari latar belakang, yang 

membutuhkan penelitian untuk mendapatkan jawabannya. Tujuan 

penelitian untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan IFRS, 

konservatisme akuntansi, return on asset, dan sales growth  terhadap 

tax avoidance pada perusahaan manufaktur. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab tinjauan pustaka berisi tentang landasan teori, konsep-konsep, dan 

argumen-argumen yang mendukung rumusan masalah dan relevan 

dengan penelitian ini. Bab ini juga berisi penelitian terdahulu yang 

digunakan sebagai acuan dasar teori, selain itu terdapat juga kerangka 

konseptual, hipotesis penelitian, dan batasan penelitian. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, 

populasi penelitian, sampel penelitian, jenis dan sumber data, defiisi 

operasional dan pengukuran variabel, statistik deskriptif, uji asumsi 

klasik, model regresi, serta uji paired t-test dan wilcoxon signed rank 

test yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. 

BAB 4  ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan inti karya tulis secara keseluruhan dan isinya 

menguraikan tentang subjek dan objek penelitian, deskripsi masing-
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masing variabel, analisis model dan pembuktian hipotesis, serta 

pembahasan secara keseluruhan pada perusahaan manufaktur sebagai 

objek penelitian, deskripsi hasil penelitian menggunakan SPSS 20.0, 

pengujian hipotesis dan diskusi mengenai hasil penelitian. 

BAB 5  SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi ulasan atas hipotesis yang telah disampaikan sebelumnya 

dan kesimpulan yang ditarik dari penelitian yang telah dilakukan serta 

saran-saran yang dapat diberikan. 
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