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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, perusahaan memerlukan dana 

yang besar untuk mendukung setiap aktivitas operasionalnya. Sumber pendanaan 

tersebut dapat diperoleh perusahaan melalui pasar modal. Pasar modal memiliki 

fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi pasar modal adalah sebagai 

penghubung antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (investor) dan pihak 

yang membutuhkan dana (emiten). Investor dapat menginvestasikan dana dengan 

harapan memperoleh imbalan (return) dan perusahaan dapat memanfaatkan dana 

tersebut untuk kegiatan operasional tanpa harus menunggu tersedianya dana dari 

operasi perusahaan. Sedangkan, fungsi keuangan pasar modal adalah memberikan 

alternatif investasi yang lebih beragam sehingga memberikan kesempatan untuk 

memperoleh imbalan (return) yang lebih besar bagi pemilik dana.  

Instrumen  permodalan  dalam  pasar  modal berupa modal hutang (obligasi) 

dan modal ekuitas (saham). Saat ini obligasi tidak kalah pentingnya dengan 

saham. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan menerbitkan 

obligasi. Bunga obligasi termasuk dalam kategori deductible expense, sehingga 

akan mengurangi penghasilan kena pajak dan pajak yang akan dibayarkan 

perusahaan lebih kecil. Keuntungan tersebut tidak diperoleh perusahaan dalam 

penerbitan saham, karena dividen bukan merupakan deductible expense.  Selain 

itu, dengan menerbitkan obligasi, perusahaan tidak kehilangan hak kepemilikan 
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atas perusahaan, seperti yang terjadi jika menerbitkan saham. Feber (2000) seperti 

yang dikutip oleh Setyapurnama dan Norpratiwi (2006) menyatakan bahwa 

obligasi menjadi alternatif investasi yang lebih menarik dibandingkan saham 

karena volatilitas saham lebih tinggi dibanding obligasi dan obligasi menawarkan 

tingkat pengembalian yang positif dengan pendapatan tetap. 

Banyaknya jumlah obligasi yang ada di pasar modal, membuat investor 

memerlukan  informasi yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan  investasinya. Meskipun obligasi memiliki unsur 

kepastian yang lebih besar  jika dibandingkan dengan  intrumen keuangan lain, 

tetapi obligasi tidak bebas dari risiko. Untuk membantu penilaian obligasi, 

investor dapat menggunakan informasi mengenai risiko default obligasi yang 

berupa peringkat obligasi. Badan Pengawas Pasar  Modal mewajibkan setiap 

obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia harus memperoleh 

peringkat dari lembaga pemeringkat. Peringkat obligasi yang diumumkan ke 

publik dapat mengurangi asimetri informasi antara perusahaan penerbit obligasi 

dan investor. Sehingga peringkat obligasi dapat memberikan informasi yang 

digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk memutuskan apakah obligasi 

tersebut layak untuk dijadikan investasi serta mengetahui tingkat risikonya 

(Baridwan dan Zuhrohtun, 2005).  

Peringkat obligasi merupakan indikator ketepatwaktuan pembayaran pokok 

dan bunga obligasi yang mencerminkan skala risiko dari obligasi yang 

diperdagangkan (Setyapurnama dan Norpratiwi, 2006). Pemeringkatan obligasi 

dilakukan oleh perusahaan pemeringkat obligasi yang independen. Peran lembaga 
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pemeringkat obligasi dapat membantu investor untuk menentukan keputusan 

investasi obligasi. Lembaga pemeringkat obligasi memberi  penilaian mengenai 

kualitas obligasi yang diterbitkan perusahaan penerbit obligasi. Dari peringkat 

tersebut, investor mendapat gambaran mengenai kemampuan perusahaan penerbit 

obligasi dalam membayar pokok dan bunga obligasi, sehingga investor dapat 

mengestimasi atau mengukur risiko yang terkandung dalam obligasi tersebut. 

Dalam menentukan peringkat obligasi, lembaga pemeringkat obligasi akan 

menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan perusahaan penerbit 

obligasi. Laporan keuangan menjadi sumber informasi untuk melakukan penilaian 

mengenai kondisi perusahaan. Salah satu informasi penting yang disampaikan 

pada laporan keuangan adalah informasi mengenai laba. Laba seringkali 

digunakan pengguna laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan. Namun, 

dalam setiap periode, perusahaan memiliki dua perhitungan laba yang berbeda. 

Perhitungan laba tersebut didasari oleh dua tujuan yang berbeda, yaitu tujuan 

akuntansi dan tujuan perpajakan. Di Indonesia, perhitungan laba akuntansi 

didasari oleh SAK, sementara perhitungan laba fiskal didasari oleh Undang-

Undang Perpajakan. Perbedaan peraturan akuntansi dan peraturan perpajakan, 

menyebabkan jumlah antara laba akuntansi dan laba fiskal yang dilaporkan 

perusahaan juga berbeda. Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal sering 

disebut dengan book-tax differences.  Menurut penjelasan Undang-Undang 

Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 tahun 2007 pasal 28 ayat 

5, laba akuntansi dan laba fiskal dihitung berdasarkan metode akrual, sehingga 

perusahaan tidak perlu membuat pembukuan ganda untuk dua tujuan pelaporan 
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laba tersebut. Namun, pada setiap akhir tahun, perusahaan diwajibkan melakukan 

rekonsiliasi fiskal untuk menetapkan penghasilan kena pajak dengan cara 

melakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan peraturan perpajakan terhadap 

laba akuntansi. 

Selain karena perbedaan regulasi, book-tax differences dapat muncul akibat 

tindakan oportunis dari pihak manajemen. Tang dan Firth (2011) membuktikan 

adanya unsur manajemen laba dan manajemen pajak dalam book-tax differences. 

Penelitian Yulianti (2005) menemukan bahwa beban pajak tangguhan mempunyai 

pengaruh yang positif dan signifikan atas probabilitas terjadinya manajemen laba 

untuk menghindari kerugian. Standar akuntansi memberikan kebebasan kepada 

manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi yang paling tepat bagi perusahaan 

sesuai kondisi yang dihadapi perusahaan. Kebebasan ini dapat menjadi peluang 

bagi pihak manejemen untuk melakukan manajemen laba. Laba yang dilaporkan 

dalam laporan keuangan akuntansi sering kali tidak menginformasikan keadaan 

ekonomi perusahaan yang sebenarnya, karena tindakan manajemen yang ingin 

menampilkan kinerja yang baik. Manajemen memilih kebijakan akuntansi yang 

diperbolehkan untuk mencapai laba yang diinginkan. 

Tang dan Firth (2012), membagi komponen book-tax differences menjadi 

normal book-tax differences dan abnormal book-tax differences. Normal book-tax 

differences digunakan untuk mendeteksi perbedaan regulasi antara ketentuan 

akuntansi dan peraturan perpajakan, sementara abnormal book-tax differences 

digunakan untuk mendeteksi perbedaan yang muncul akibat tindakan manajemen 

laba dan manajemen pajak. Hasil yang diperoleh adalah abnormal book-tax 
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differences berpengaruh negatif terhadap persistensi laba perusahaan. Tindakan 

manajemen laba membuat kualitas laba menjadi lebih rendah. Kualitas laba yang 

rendah akan memberi gangguan kepada pengguna laporan keuangan, khususnya 

investor/kreditur untuk membuat keputusan investasi yang tepat sehingga 

stakeholders akan merespon negatif atas laba yang dilaporkan tersebut. 

Hanlon (2005) menggunakan pajak tangguhan sebagai proksi book-tax 

differences, menemukan bahwa  perusahaan dengan book-tax differences yang 

besar serta bernilai positif dan negatif mempunyai laba yang kurang persisten 

dibandingkan perusahaan yang mempunyai book-tax differences dalam jumlah 

kecil. Penelitian lain mengenai book- tax differences dilakukan Lev dan Nissim 

(2004) dengan menggunakan rasio taxable income terhadap book income (tax to 

book ratio), menemukan bahwa rasio perbandingan taxable income dan book 

income dapat mendeteksi adanya manajemen laba dan dapat memproteksi laba 

lima tahun ke depan. Crabtree dan Maher (2009) menggunakan hasil penelitian 

Hanlon (2005) dan Lev dan Nissim (2004) untuk meneliti tentang pengaruh book-

tax differences terhadap peringkat obligasi dengan menggunakan data dari Moody 

and Standart & Poor Agency di Amerika. Proksi book-tax differences yang 

dipakai adalah deferred taxes dan tax to book ratio. Hasil yang diperoleh adalah 

deferred taxes dan tax to book ratio berpengaruh negatif terhadap peringkat 

obligasi. Pajak tangguhan dinilai dapat mengindikasikan adanya tindakan 

manajemen laba. Perusahaan yang melakukan manajemen laba mempunyai 

persistensi laba yang rendah sehingga semakin meningkatkan risiko perusahaan 

tidak mampu membayar pokok dan bunga obligasi di masa depan. Christina et al. 
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(2010) menggunakan model penelitian Crabtree dan Maher (2009) dengan 

menggunakan data peringkat obligasi di Indonesia menemukan bahwa hanya 

pajak tangguhan yang besar dan bernilai negatif yang berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap peringkat obligasi.  

Tindakan manajemen laba timbul karena adanya perbedaan kepentingan 

antara pemegang saham (principal) dan manajemen (agent) yang disebut dengan 

konflik keagenan (agency conflict). Konflik keagenan terjadi karena kedua pihak 

berusaha untuk menguntungkan pihaknya masing--masing. Struktur kepemilikan 

saham dalam perusahaan merupakan bagian dari mekanisme corporate govenance 

yang dinilai dapat mengatasi konflik keagenan. Struktur kepemilikan saham pada 

perusahaan publik digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu struktur kepemilikan 

individual yang dimiliki dewan komisaris dan dewan direksi, dan struktur 

kepemilikan institusional. Dengan meningkatkan kepemilikan manajerial akan 

meminimalkan konflik keagenan dalam perusahaan, karena manajemen akan 

merasakan posisi yang setara dengan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 

1976). Ashbaugh et al. (2004) menemukan bahwa semakin besar persentase 

saham yang dimiliki oleh direksi, maka peringkat obligasi akan semakin rendah, 

karena saham yang dimiliki direksi menjadi indikator untuk mengukur 

kepentingan pribadi manajemen. Sedangkan, semakin besar persentase saham yag 

dimiliki oleh dewan komisaris, maka peringkat obligasi akan semakin tinggi, 

karena dewan akan semakin meningkatkan monitoring terhadap manajemen 

sehingga dewan dapat meminta tindakan perbaikan apabila manajemen 

melakukan tindakan yang merugikan stakeholders lainnya. Namun, penellitian 
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Setyaningrum (2005) menemukan bahwa kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

dewan komisaris dan dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

peringkat obligasi. Hal ini disebabkan karena rata-rata kepemilikan saham 

manajerial yang hanya sebesar 0,53%. 

Kepemilikan insitusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh 

investor institusional. Investor institusional adalah investor yang berasal dari 

sektor keuangan, yaitu perbankan, perusahaan efek, asuransi, dan lembaga 

pembiayaan (Setyaningrum, 2005). Kepemilikan institusional menjadi salah satu 

alat yang dapat mengatasi konflik keagenan, semakin tinggi tingkat kepemilikan 

institusional, maka semakin tinggi tingkat pengawasan yang dilakukan oleh pihak 

eksternal terhadap perusahaan, sehingga laporan keuangan yang terkait dengan 

penyajian laba akan sesuai dengan aturan yang berlaku (Jensen dan Meckling, 

1976). Bhojraj dan Sengupta (2003) membuktikan bahwa kepemilikan 

institusional dapat mengurangi risiko gagal bayar (default risk) dengan cara 

mengurangi biaya keagenan (agency costs), karena investor institusional berperan 

sebagai monitoring agent yang memonitor kinerja manajemen, sehingga 

mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dengan kreditor. Hasil 

penelitian Setyaningrum (2005) menemukan hal yang senada, bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Adanya investor 

institusional akan semakin meningkatkan pengawasan terhadap kinerja 

manajemen yang pada akhirnya menguntungkan seluruh stakeholders termasuk 

bondholders. Sedangkan, penelitian Ashbaugh et al. (2004) menemukan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi. 
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Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang kurang konsisten, 

sehingga variabel-variabel tersebut akan diteliti ulang. Penelitian berfokus pada 

book-tax differences dan struktur kepemilikan yang akan dianalis pengaruhnnya 

terhadap penentuan tinggi rendahnya peringkat obligasi. Book-tax differences 

akan diproksikan dengan deferred taxes dan tax to book ratio, sedangkan struktur 

kepemilikan akan diproksikan dengan kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah pajak tangguhan yang besar dan bernilai positif (large positive 

deferred taxes) berpengaruh terhadap peringkat obligasi? 

2. Apakah pajak tangguhan yang besar dan bernilai negatif  (large negative 

deferred taxes ) berpengaruh terhadap peringkat obligasi? 

3. Apakah rasio penghasilan kena pajak dan laba akuntansi  yang bernilai 

besar  (large tax to book ratio) berpengaruh terhadap peringkat obligasi? 

4. Apakah rasio penghasilan kena pajak dan laba akuntansi  yang bernilai 

kecil (small tax to book ratio)  berpengaruh terhadap peringkat obligasi? 

5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap  peringkat obligasi? 

6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh pajak tangguhan yang besar dan 

bernilai positif (large positive deferred taxes) terhadap peringkat obligasi. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh pajak tangguhan yang besar dan 

bernilai positif  (large negative deferred taxes ) terhadap peringkat 

obligasi. 

3. Menguji dan menganalisis pengaruh rasio penghasilan kena pajak dan laba 

akuntansi  yang bernilai besar (large tax to book ratio) terhadap peringkat 

obligasi. 

4. Menguji dan menganalisis pengaruh rasio penghasilan kena pajak dan laba 

akuntansi  yang bernilai kecil (small tax to book ratio)  terhadap peringkat 

obligasi 

5. Menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap  

peringkat obligasi. 

6. Menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

peringkat obligasi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Penelitian Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman baru 

untuk menjelaskan teori yang sudah ada, serta memberikan bukti empiris untuk 
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memperkuat penelitian sebelumnya yang terkait dengan pengaruh book-tax 

differences dan struktur kepemilikan terhadap peringkat obligasi.  

1.4.2 Manfaat Penelitian Secara Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk 

menyajikan pengungkapan yang transparan dan memadai tentang pajak tangguhan 

yang dilaporkan perusahaan, sehingga pengguna laporan keuangan dapat 

mengambil keputusan yang tepat berdasarkan laporan keuangan yang bekualitas, 

handal dan dapat dipercaya. Bagi investor, penelitian ini dapat membantu dalam 

menilai dan memilih obligasi. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang objek penelitian, maka 

penulis memberikan sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab 1: Pendahuluan 

Bab ini merupakan pengantar terhadap masalah yang akan dibahas dan 

diuraikan, terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang belakang 

permasalahan merupakan landasan pemikiran secara garis besar, baik secara 

teoritis maupun fakta serta pengamatan langsung pada lapangan yang 

menimbulkan minat peneliti untuk melakukan penelitian. Populasi penelitian ini 

adalah perusahaan penerbit obligasi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia 

berdasarkan kriteria pengambilan sampel yang telah ditentukan peneliti. Rumusan 

masalah merupakan pernyataan keadaan, fenomena, dan atau konsep yang 

memerlukan pemecahan atau memerlukan jawaban melalui peneltian, analisis 
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mendalam berdasarkan teori-teori, konsep-konsep, dan alat-alat yang relevan. 

Tujuan penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh book-tax 

differences dan struktur kepemilikan terhadap peringkat obligasi. 

Bab 2: Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang mendukung penelitian, antara 

lain teori keagenan (agency theory) dan teori sinyal (signaling theory). Pada bab 

ini juga menjelaskan definisi, ruang lingkup, fungsi, dan manfaat dari variabel 

dependen dan variabel independen. Selain itu terdapat pula penelitan terdahulu, 

hipotesis dan kerangka berfiikir. 

Bab 3: Metode Penelitian 

Bab ini antara lain berisi penjelasan tentang identifikasi dan definisi 

operasional dari variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrrol yang 

digunakan, jenis dan sumber data yang digunakan, prosedur dalam pengumpulan 

data, gambaran populasi dan proses pengambilan sampel, dan teknik analisis data 

yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. 

Bab 4: Hasil dan Pembahasan 

Bab ini merupakan inti karya tulis secara keseluruhan dan isinya 

menguraikan tentang subjek dan objek penelitian, deskripsi masing-masing 

variabel, analisis model dan pembuktian hipotesis serta pembahasan secara 

keseluruhan pada perusahaan penerbit obligasi sebagai objek peneliitian, deskripsi 

hasil penelitian menggunakan SPSS 20, pengujian hipotesis dan diskusi mengenai 

hasil penelitian. 
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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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