
 

 

 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam sejarah pelaporan akuntansi, pemodifikasian laba menjadi topik yang 

terus dibicarakan. Sejak kasus Enron yang menghebohkan dunia bisnis di tahun 2002, 

tentang mekanisme kecurangan yang telah dilakukan oleh manajemen Enron yang 

melibatkan penggunaan prinsip-prinsip akuntansi dan penggunaan jasa auditor 

sebagai pihak yang membantu merancang rekayasa keuangannya (Nasih, 2014), dan 

diikuti serentetan kasus serupa lainnya (Worldcom, Xerox dan lain-lain), telah 

meruntuhkan kepercayaan publik terhadap fungsi laporan keuangan, sekalipun diaudit 

oleh KAP yang reputable. Meskipun kasus tersebut direspon segera oleh regulator 

melalui berbagai macam peraturan dan etika untuk menghindari kasus terulang, 

faktanya pemodifikasian laba sudah sedemikian menggurita. Hampir tiap tahun 

muncul kasus-kasus baru diberbagai negara, tak terkecuali di Indonesia. Berikut 

adalah daftar perusahaan Indonesia yang telah melakukan pemodifikasian laba, 

dilansir dari berbagai sumber. 

Tabel 1.1 

Daftar Kasus Pemodifikasian Laba di Indonesia 

No Perusahaan Tahun Kasus 

1 PT. Easman Christensen 2001 Menerbitkan faktur pajak palsu 

sekaligus untuk fee KAP, agar 

pajak menyusut (sumber: 
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www.hukumonline.com) 

2 PT. Kimia Farma 2002 Overstatement atas penjualan 

dan persediaan pada 3 unit 

usaha dengan menggelem-

bungkan harga persediaan dan 

harga penjualan (sumber: 

bapepam.go.id) 

3 PT. Indofarma 2004 Overstatement atas persediaan 

dan understatement atas harga 

pokok penjualan sebesar Rp 

28,87 Milyar karena nilai 

barang dalam proses diniliai 

lebih tinggi dari nilai yang 

seharusnya pada tahun buku 

2001 sehingga laba bersih 

disajikan terlalu tinggi 

(overstated) dengan nilai sama. 

(sumber: finance.detik.com) 

4 PT. Kereta Api Indonesia 2005 Mengakui keuntungan sebesar 

Rp 6,9 Milyar, faktanya rugi 

Rp 63 Milyar (sumber: 

setofschoolwork.blogspot.com) 

5 Great River 2007 Overstatement atas penjualan 

dan piutang, serta penambahan 

asset yang fiktif (sumber: 

bapepam.go.id) 

6 Bank Century 2008 Menyajikan posisi rasio 

kecukupan modal (CAR) 

sebesar 2,5 %, faktanya adalah 

minus 3,5 persen (sumber: 

national.inilah.com) 
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Pada tahun 2011, dilansir dari website resmi tempo.co, PT. Waskita Karya 

terbukti melakukan pemodifikasian laba dengan overstatement atas laba bersih sejak 

tahun 2004 hingga tahun 2007 dengan total hampir Rp 500 Milyar, namun baru 

diketahui 4 tahun kemudian. 

Berbagai istilah dikemukakan untuk menyebut pemodifikasian laba. 

Bhattacharya, Daouk dan Welker (2003) memperkenalkan istilah earnings opacity 

yang didefinisikan sebagai hilangnya tingkat keinformatifan dari laba akuntansi 

sebuah perusahaan akibat pemodifikasian sedemikian rupa untuk tujuan-tujuan 

tertentu. Timbulnya kesempatan melakukan earnings opacity diawali karena 

manajemen sebagai pihak agent mempunyai informasi yang lebih lengkap, valid, dan 

update dibandingkan informasi yang dimiliki pemilik perusahaan (principal) yang 

tidak bersentuhan langsung dengan operasional perusahaan. Dengan kelebihan ini, 

manajemen dapat memaksimal keuntungan untuk diri sendiri, yaitu dengan cara 

mempengaruhi angka-angka dalam laporan keuangan, sehingga bonus atau kenaikan 

jabatan dapat diraihnya. 

Implikasi dari earnings opacity yaitu tingginya kualitas laporan keuangan, 

sebagai hasil dari rendahnya earnings opacity, secara tepat dan jujur menggambarkan 

output unit produktif perusahaan dan mengurangi perilaku oportunistik oleh 

manajemen. Earnings opacity terjadi sebagai akibat dari tindakan yaitu manajer dan 

pemegang saham pengendali untuk melakukan manajemen laba guna menutupi 

penyimpangan yang mereka lakukan manajemen dan masyarakat luar (Nasih, 2014). 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGARUH EARNINGS OPACITY DAN TAX AVOIDANCE 
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 

SABRINA AMALIA



 

 

Dalam jangka panjang, earnings opacity memiliki dampak yang sangat 

merugikan banyak pihak. Earnings opacity yang tinggi mengindikasikan rendahnya 

kualitas laporan keuangan, sehingga fungsi laporan keuangan tidak berada pada 

tempat yang semestinya. Akibatnya akan menghambat terciptanya aktivitas yang 

produktif dan akumulasi modal, akuisisi keahlian, dan transfer teknologi (Nasih, 

2014). Enron, sekali lagi, menjadi contoh bagus bahwa earnings opacity, telah 

memakan korban, dimana Enron sebagai salah satu perusahaan yang bergerak 

dibidang industri energi terbesar di USA akhirnya dinyatakan bangkrut. Ketika 

terungkap terjadi earnings opacity, harga saham Enron menukik jatuh bahkan hingga 

tidak bernilai (sehinggai nilai perusahaan sangat turun). Akibatnya, hutang-hutang 

tidak terbayar dan hampir 5000 pegawai dipecat. 

Kepastian earnings opacity berpengaruh terhadap nilai perusahan dinyatakan 

dalam simpulan penelitian Nasih (2014). Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa 

semakin besar nilai discretionary accrual (proxy earnings opacity) semakin tinggi 

pula nilai likuiditas. Artinya bahwa semakin rendah kualitas laba perusahaan maka 

tingkat likuiditas saham semakin menurun (nilai t hitung 1,932).  

Bentuk pemodifikasian lain yang disinyalir juga mempengaruhi nilai 

perusahaan dapat dilakukan manajemen dalam area pajak, yaitu dengan melakukan 

tax avoidance. Bedanya, tax avoidance akan didukung sepenuhnya oleh pemilik 

karena menyebabkan laba akan meningkat dengan semakin banyak poin yang 

dilakukan dalam penghindaran pajak ini.  
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Dyreng, et al (2008), mendifinisikan tax avoidance sebagai segala bentuk 

kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan yang 

diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak dengan 

memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak sehingga dapat menghindari 

adanya pelanggaran hukum perpajakan. Tax avoidance juga dapat dilakukan dengan 

mengambil celah dari peraturan perundang-undangan seperti mengambil tindakan 

yang dapat memperkecil pajak dengan cara pengurangan beban sehingga dapat 

meningkatkan laba perusahaan yang akhirnya berdampak terhadap kinerja dari 

perusahaan. 

Setiap tahun perusahaan pasti menargetkan jumlah laba yang harus 

dihasilkan pada tahun tersebut. Perusahaan memiliki berbagai cara agar target laba 

yang diinginkan perusahaan pada periode tersebut dapat tercapai. Salah satunya 

adalah dengan melakukan perencanaan pajak. Tax avoidance merupakan salah satu 

strategi wajib pajak dalam menghemat pajak (tax saving) yang seharusnya mereka 

bayarkan dengan mencari celah atas kelemahan-kelemahan undang-undang 

perpajakan yang telah ditetapkan sehingga dapat dikatakan upaya legal karena tidak 

dilarang oleh peraturan undang-undang perpajakan (Nuralifmida dan Lulus, 2012). 

Hal ini dilakukan wajib pajak agar dapat terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak 

yang tidak dikehendaki. 

Strategi yang digunakan wajib pajak biasanya memanfaatkan sifat 

ambiguitas dari undang-undang perpajakan dalam rangka penghematan pajak. 

Pemegang saham, sebagai pengawas perusahaan menyetujui tindakan tax avoidance 
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yang dilakukan oleh manajemen ketika benefit yang akan diterima atas imbal jasa 

aktivitas tersebut masih lebih tinggi dibanding dengan biaya yang dikeluarkan. Selain 

itu, pajak juga menjadi salah satu faktor yang memotivasi dan menentukan dalam 

pengambilan keputusan perusahaan. Di Indonesia, penegakan hukum dan 

kedisiplinan penerapan peraturan masih rendah, sehingga tax avoidance lebih 

dipandang sebagai benefit bukan risiko. 

Pajak yang rendah secara otomatis menyebabkan laba perusahaan akan 

meningkat. Hal ini dapat direspon positif oleh pasar saham dengan demikian nilai 

perusahaan akan meningkat. Kepastian tax avoidance mempunyai pengaruh terhadap 

nilai perusahaan dapat dilihat pada hasil penelitian Tryas daan Dwi (2012). Hasil 

seragam juga ditunjukkan dalam penelitian Hanlon dan Slemrod (2009). Hanlon dan 

Slemrod menyatakan bahwa tindakan tax aggressiveness dapat meningkatkan atau 

menurunkan nilai saham perusahaan. Jika tax aggressiveness dipandang sebagai 

upaya untuk melakukan tax planning dan efisiensi pajak, maka pengaruhnya postif 

terhadap nilai perusahaan. Namun jika dipandang sebagai tindakan non complience, 

justru akan meningkatkan risiko sehingga mengurangi nilai perusahaan. 

Penelitian ini juga memasukkan beberapa variabel kontrol, yaitu ukuran 

perusahaan, Price Earning Ratio (PER), Return on Asset (ROA) , dan Leverage, yang 

terbukti secara konsisten berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada penelitian-

penelitian sebelumnya. Tujuan penggunaan variabel kontrol adalah agar hasil 

pengaruh earnings opacity dan tax avoidance terhadap nilai perusahaan lebih akurat 

karena terdapat unsur/faktor yang mengendalikannya. 
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Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI digunakan sebagai subjek 

penelitian. Selama tahun 2005, Bapepam merilis enam belas perusahaan yang 

disinyalir melakukan earnings opacity, dan sebagian besar berjenis manufaktur. 

Intensitas persaingan yang tinggi dan harga bahan baku yang dapat berubah secara 

cepat sewaktu-waktu, dimungkinkan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi 

perusahaan manufaktur lebih berpotensi melakukan earnings opacity maupun tax 

avoidance. Periode 2011 s/d 2013 adalah data yang digunakan dengan alasan akses 

data terbaru yang dapat di download dalam situs BEI. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah earnings opacity berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah tax avoidance berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh earnings opacity terhadap nilai perusahaan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: 
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1. Manfaat Akademis 

a. Menerapkan teori dan pengetahuan tambahan mengenai tax avoidance, 

earnings opacity dan nilai perusahaan. 

b. Sebagai referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dengan 

topik sejenis di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen agar dapat 

menerapkan tax avoidance, earnings opacity dan nilai perusahaan. 

 

1.5. Sistematika Skripsi 

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari 

beberapa sub-bab. Sistematika skripsi secara garis besar disusun sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan secara ringkas mengenai latar belakang masalah 

yaitu pemahaman terhadap earnings opacity dan tax avoidance serta pengaruhnya 

terhadap nilai perusahaan. Dari latar belakang masalah, dapat ditarik rumusan, tujuan, 

dan manfaat penelitian. 

 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang landasan teori yaitu agency theory, 

definisi earnings opacity, tax avoidance, nilai perusahaan , serta  segala hal yang 
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berhubungan variabel kontrol. Selain itu, diuraikan pula penelitian-penelitian 

terdahulu serta hipotesis dalam model analisis. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang pendekatan penelitian yang digunakan 

untuk identifikasi variabel, definisi operasional variabel, pengukuran variabel, jenis 

dan sumber data, prosedur pengumpulan data serta teknik analisis data. 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang keadaan perusahaan yang diteliti, 

deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hipotesis, dan 

pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi simpulan mengenai hasil pembahasan dan saran yang diberikan 

mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 
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