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SARI 

 

Fadlilah, Anik. 2013. “PengaruhTemporary and Permanent Difference terhadap 

Pertumbuhan Laba dengan Small and Large Book Tax Difference sebagai 

Variabel Moderating(Studi Empiris pada Perusahaan Perbankanyang terdaftar di 

BEI Tahun 2009-2011)”. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs, Fachrurrozie, M.Si,. II. Linda 

Agustina, SE., M.Si. 146 hal. 

 

Kata Kunci : Pertumbuhan Laba, Temporary Difference, Permanent 

Difference, Small and Large Book tax Difference. 

 

Laba merupakan indikator kinerja perusahaan yang mengandung informasi 

penting untuk membantu pengambilan keputusan investasi para stakeholder. 

Pertumbuhan laba adalah proksi dari persistensi dan kualitas laba yang dapat 

dipengaruhi olehbook tax differences yang terdiri dari permanent and temporary 

difference. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisispengaruhvariabel 

temporary difference and permanent differencesertasmall and large book tax 

differencesebagai variabel moderating terhadap pertumbuhan laba pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 sampai 

2011 baik secara parsial maupun simultan. 

Populasi penelitian adalahperusahaan perbankan yang listing di Bursa 

Efek Indonesia yang terdiri dari 32bank,sedangkan sampel penelitian adalah 22 

bank dari tahun 2009-2011.Pengambilan sampel menggunakan metode purposive 

sampling.Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupaannual report. 

Hipotesis penelitian diuji menggunakan uji asumsi klasik, analisis deskriptif dan 

regresi linier berganda dengan variabel moderating dengan α0,05. 

Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel temporary difference 

dengan arah negatif, berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba 

(0,011<0,05).Variabel permanent difference tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan laba (0,056>0,05).Variabel small and large book tax 

difference juga tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara temporary 

and permanent difference dengan pertumbuhan laba. Secara simultan variabel 

temporary and permanent difference dan small and large book tax 

differenceberpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba 

Saran berdasarkan hasil temuan penelitianadalah sebaiknya investor tetap 

memperhatikan perbedaan temporer dan perbedaan permanen kena pajak yang 

mengakibatkan small and large BTDyang turut menentukan keandalan informasi 

laba dalam perusahaan. Menambah periode pengamatan dan perusahaan sampel 

yang berbeda untuk penelitian selanjutnya. 
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ABSTRACT 

Fadlilah, Anik2013. Effect of Temporary and Permanent Differences to 

Earnings Growth with Small and Large Book Tax Differences as Moderating 

Variable (The Empirical Study of the Bankslisted on BEI period 2009-2011). 

Final Project. Accounting Departement. Faculty of Economic. State University of 

Semarang. Advisor IDrs. Fachrurrozie,M.Si. II. Linda Agustina,SE.M.Si. 146 

page 

 

Keywords : Earnings Growth, Temporary Difference, Permanent Difference, 

Small and Large Book tax Difference. 

 

Earnings is an indicator of company’s performance that has value 

information to help stakeholders taking their invest’s desicion down. Earnings 

growth is a proxy both of earnings persistence and quality that can be affected 

bybook tax differences consists of permanent and temporary differences. The 

study aimed to analyze the influence of temporary difference and permanent 

difference to theearningsgrowth moderated by small and large book tax 

differenceat the banks listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2009-

2011 either partial or simultaneously. 

The population are the banks listed on the Indonesia Stock Exchange 

consists of 32Banks. Then, the sampleare 22 banks from period 2009-2011. 

Sampling was done by purposive sampling method.The study uses secondary data 

that annual reports. The hypothesis was tested byclassical assumptions, 

descriptive analysis and Moderated Regresion Analysis with α0,05. 

The results showed that partialy variable temporary difference affecting 

negatively, significantly influence to the earnings growth (0,011<0,005). Variable 

permanent pifference did not significantly influence to the earnings growth 

(0,056<0,056). And so, small and large book tax differences also did not 

significantly influence to the relation between of earnings growth and both 

temporary and permanent difference. Simultaneously variabletemporary and 

permanent difference and small and large book tax difference significantly 

influence to the earnings growth. 

The advice based on the study’s result is the investorsshould keep the 

focuses on temporary and permanent difference made small and large BTD that 

decided the quality of earnings information in the company. Add more the 

observation period and difference company’s sample for the next study. 

  



 

 

x 

x 

DAFTAR ISI 

         Halaman 

HALAMAN JUDUL ............................................................................................. i 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................ ii 

PENGESAHAN KELULUSAN .......................................................................... iii 

HALAMAN PERNYATAAN .............................................................................. iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN  ...................................................................... v 

PRAKATA ............................................................................................................ vi 

SARI  ................................................................................................................... viii 

ABSTRACT  ......................................................................................................... ix 

DAFTAR ISI  ........................................................................................................ x 

DAFTAR TABEL  ............................................................................................. xiv 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xv 

DAFTAR LAMPIRAN  ..................................................................................... xvi 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang .......................................................................................... 1 

1.2. Perumusan Masalah ................................................................................. 12 

1.3. Tujuan Penelitian ..................................................................................... 13 

1.4.Kegunaan Penelitian.................................................................................. 13 

1.4.1. Kegunaan Teoritis ....................................................................... 13 

1.4.2. Kegunaan Praktis ........................................................................ 13 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 2.1. Teori Agensi (Agency Theory) ................................................................. 15 

 2.2. Teori Sinyal (Signalling Theory) ............................................................. 18 

 2.3. Pertumbuhan Laba ................................................................................... 19 

 2.3.1. Pengertian Laba .............................................................................. 19 

 2.3.2. Karakteristik Laba .......................................................................... 21 

 2.3.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba ................. 22 

 2.4. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan 

Fiskal..27 

 2.4.1. Laporan Keuangan Komersial ....................................................... 30 



 

 

xi 

xi 

 2.4.2. Laporan Keuangan Fiskal .............................................................. 32 

2.5. Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal (Book Tax Differences) ...... 34 

 2.5.1. Laba Akuntansi .............................................................................. 36 

 2.5.2. Laba Fiskal ..................................................................................... 38 

2.6. Perbedaan Temporer (Temporary Difference) ......................................... 40 

2.7. Perbedaan Permanen (Permanent Difference) ......................................... 45 

 2.8. Small and Large Book tax Differences………………………………………52 

2.9. Pengaruh Temporary Difference terhadap Pertumbuhan Laba ................ 53 

2.10.Pengaruh Permanent Difference terhadap Pertumbuhan Laba ............... 55 

 2.11.Pengaruh Book Tax Differences terhadap Pertumbuhan Laba ................ 56 

 2.12.Pengaruh Temporary Difference terhadap Pertumbuhan Laba  

  yang dimoderasi oleh Small and Large Book Tax Difference .............. 57 

2.13. Pengaruh Permanent Difference terhadap Pertumbuhan Laba yang 

dimoderasi oleh Small and Large Book Tax Difference ....................... 58 

 2.14. Penelitian Terdahulu ............................................................................. 60 

2.15. Kerangka Berpikir .................................................................................. 68 

2.16. Hipotesis……………………………………………………………...71 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1.Populasi ...................................................................................................73 

3.2.Sampel .....................................................................................................73 

3.3. Jenis dan Sumber Data ...........................................................................74 

3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ........................................75 

3.4.1. Variabel Dependen (Pertumbuhan Laba) ......................................75 

3.4.2. Variabel Independen (Temporary and Permanent Difference) .....75 

3.4.3. Temporary Difference atau Perbedaan Temporer .........................76 

3.4.4. Permanent Difference atau Perbedaan Permanen .........................76 

3.4.5. Variabel Moderating (Small and Large Book Tax Difference) .....77 

3.5. Metode Pengumpulan Data ....................................................................78 

3.6. Metode Analisa Data ..............................................................................78 

3.6.1. Uji Statistik Deskriptif ................................................................78 

3.6.2. Uji Normalitas .............................................................................79 



 

 

xii 

xii 

3.6.3. Uji Asumsi Klasik .......................................................................79 

1.  Uji Multikolinearitas ............................................................80 

2. Uji Heteroskedastisitas .........................................................80 

3. Uji Autokorelasi ...................................................................81 

 3.6.4   Analisis Regresi Berganda dengan Variabel Moderating ............81 

 3.6.5   Uji Pengaruh Simultan (F test) .....................................................83 

 3.6.6   Uji Parsial (t test) ..........................................................................83 

 3.6.7   Koefisien determinasi (R2) ..........................................................84 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian ......................................................................................85 

       4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian ...........................................................85 

 4.1.2. Analisis Statistik Deskriptif .........................................................86 

 4.1.3. Uji Normalitas  .............................................................................91 

 4.1.4  Uji Asumsi klasik .........................................................................93 

1.  UjiMultikolonieritas ..................................................................94 

2.  Uji Heteroskedastisitas .............................................................95 

3. Uji Autokorelasi .........................................................................97 

 4.1.4. Moderated Regresion Analysis(MRA) .........................................98 

 4.1.5. Uji Statistik F (Simultan) .............................................................101 

 4.1.6. Uji Statistik t (Parsial) ..................................................................102 

 4.1.7. Koefisien Determinan (R2) ..........................................................104 

4.2. Pembahasan ............................................................................................105 

 4.2.1. Pengaruh Temporary Differenceterhadap Pertumbuhan Laba .....106 

 4.2.2. Pengaruh Permanent Difference terhadap Pertumbuhan Laba ....109 

 4.2.3. Pengaruh Temporary Difference dan Permanent 

Difference terhadap Pertumbuhan Laba ......................................112 

 4.2.4. Pengaruh Temporary Difference terhadap Pertumbuhan 

Laba yang dimoderasi oleh Small and Large Book Tax 

Difference ....................................................................................115 



 

 

xiii 

xiii 

 4.2.5. Pengaruh Temporary Difference terhadap Pertumbuhan 

Laba yang dimoderasi oleh Small and Large Book Tax 

Difference ....................................................................................118 

BAB V PENUTUP  

5.1. Simpulan ................................................................................................121 

5.2. Saran .......................................................................................................122 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................124 

LAMPIRAN .......................................................................................................128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

xiv 

xiv 

DAFTAR TABEL 

 

 

Halaman 

Tabel 1.1. Laba Perbankan Indonesia Tahun 2005-2011 .................................... 4 

Tabel 2.1. Tarif Penyusutan dan Masa Manfaat Harta Berwujud ....................... 45 

Tabel 2.2. Ringkasan Penelitian Terdahulu ........................................................ 64 

Tabel 4.1. Proses Pemilihan Sampel Penelitian .................................................. 84 

Tabel 4.2. Analisis Statistik Deskriptif ............................................................... 87 

Tabel 4.3. Deskriptif dan Interval Pengelompokan Kelas SLBTD ..................... 90 

Tabel 4.4. Uji Statistik Kolmogorov Smirnov ..................................................... 91 

Tabel 4.5. Uji Statistik Skewness Kurtosis .......................................................... 92 

Tabel 4.6. Hasil Uji Multikolonieritas ................................................................ 94 

Tabel 4.7. Hasil Uji Glejser ................................................................................ 95 

Tabel 4.8. Hasil Uji Durbin Watson ................................................................... 97 

Tabel 4.9. Hasil Uji MRA dengan Uji Selisih Nilai Mutlak ................................ 99 

Tabel 4.10. Hasil Uji Statistik F (Simultan) ........................................................ 101 

Tabel 4.11. Hasil Uji Statistik t (Parsial) ............................................................ 102 

Tabel 4.12. Hasil Koefisien Determinasi (R2) .................................................... 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xv 

xv 

DAFTAR GAMBAR 

 

 Halaman 

Gambar 2.1. Hierarki Alur Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal............ 23 

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran Teoritis ......................................................... 71 

Gambar 4.1. Uji Statistik P-Plot of Regression Standarized Residual ............... 93 

Gambar 4.2. Hasil Uji Scartterplot ..................................................................... 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xvi 

xvi 

DAFTAR LAMPIRAN 

 Halaman 

 

Lampiran 1 Proses Pemilihan sampel penelitian ................................................ 129 

Lampiran 2 Daftar Bank yang Masuk dalam Sampel ......................................... 130 

Lampiran 3 Daftar Perhitungan Pertumbuhan Laba ........................................... 131 

Lampiran 4 Daftar Perhitungan Temporary Difference ...................................... 132 

Lampiran 5 Daftar Perhitungan Permanent Difference ...................................... 133 

Lampiran 6 Daftar Dummy Small and Large BTD ............................................. 134 

Lampiran 7 Tabel Pengelompokan Small And Large Book Tax Difference ....... 135 

Lampiran 8 Daftar Bank yang Termasuk dalam Large Book Tax Difference .... 137 

Lampiran 9 Daftar Bank yang Termasuk dalam Small Book Tax Difference ..... 138 

Lampiran 10 Tabel Analisis Statistik Deskriptif ................................................. 139 

Lampiran 11 Tabel Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov ........................................... 140 

Lampiran12 Tabel hasil Uji Skewness Kurtosis .................................................. 140 

Lampiran 13 Gambar Analisis Grafik Normal Probability Plot ......................... 141 

Lampiran 14 Histogram Normalitas.................................................................... 142 

Lampiran 15 Tabel Uji Durbin Watson .............................................................. 143 

Lampiran 16 Tabel Uji Multikolonieritas ........................................................... 143 

Lampiran 17 Tabel UjiGlejser ............................................................................ 144 

Lampiran 18 Gambar Analisis Scatterplot .......................................................... 144 

Lampiran 19 Tabel Hasil Uji Selisih Nilai Mutlak (MRA) ................................ 145 

Lampiran 20 Tabel Hasil Uji Statistik F ............................................................. 145 

Lampiran 21 Tabel Hasil Uji Statistik t dan Determinasi Parsial ....................... 146 

Lampiran 22 Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) ................................. 146



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Pengertian laba 

secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang 

timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan 

pendapatan tersebut. Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur 

akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya (Chariri 

dan Ghozali, 2003). Salah satu informasi penting dalam laporan keuangan adalah 

informasi mengenai laba. Laba bisa menjelaskan bagaimana kinerja perusahaan 

selama satu periode di masa lalu yang digunakan oleh para pengguna laporan 

keuangan untuk pengambilan keputusan. 

Laba menurut Harahap (2007) adalah kelebihan penghasilan di atas biaya 

selama satu periode akuntansi. Laba merupakan angka yang penting dalam 

laporan keuangan karena berbagai alasan, antara lain laba merupakan dasar dalam 

perhitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan 

pengambilan keputusan, dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi 

perusahaan lainnya di masa yang akan datang, dasar dalam perhitungan dan 

penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan, serta sebagai dasar dalam 

penilaian prestasi atau kinerja perusahaan. Oleh karena itu, laba merupakan 

indikator kinerja keuangan suatu perusahaan. Laba periode tertentu bersama-sama 

dengan informasi keuangan lainnya kemudian dievaluasi perkembangannya untuk 



 

 

2 

dibandingkan dengan data sebelumnya. Maka, diasumsikan bahwa semakin tinggi 

laba yang dihasilkan maka semakin baik pula kinerja suatu perusahaan. 

Informasi mengenai laba tidak saja ingin diketahui oleh manajer tetapi juga 

investor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Informasi laba di masa depan 

bagi investor bisa mempengaruhi keputusan investasi mereka. Investor tentu 

mengharapkan laba perusahaan di masa depan lebih baik dibandingkan 

sebelumnya. Laba bagi investor juga berkaitan dengan dividen yang akan 

dibagikan oleh perusahaan. Calon investor pun mengharapkan hal yang serupa. 

Sebelum menanamkan modalnya pada suatu perusahaan, calon investor akan 

mempertimbangkan prospek dan kelangsungan hidup perusahaan di masa depan. 

Sedangkan bagi pihak manajemen, prediksi laba satu tahun ke depan merupakan 

bagian dari rencana bisnis tahunan perusahaan.  

Wijayanti (2006) menyatakan bahwa laba yang berkualitas adalah laba yang 

dapat mencerminkan kelanjutan laba (sustainable earnings) di masa depan.  Laba 

yang berkelanjutan maksudnya adalah laba yang terus naik dan mengalami 

pertumbuhan di tiap periodenya, walaupun sedikit tetapi laba itu terus tumbuh dari 

tahun ke tahun. Sehingga apabila dibuat grafik, gambar tersebut dapat diproksikan 

dengan titik yang terus naik kedudukannya dari titik sebelumnya. Akan tetapi, 

laba yang naik perlahan dari tahun ke tahun kadang merupakan hasil dari 

pendistribusian laba yang diatur dan diperbolehkan oleh Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan ketentuan tertentu yang dijalankan oleh 

manajemen laba yang ada di suatu perusahaan. Manajer cenderung lebih 

melakukan manajemen laba untuk menutupi target laba yang tidak tercapai. 
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Di sisi lain manajemen laba juga dilakukan untuk menarik investor. Investor 

cenderung memusatkan perhatiannya pada laporan laba rugi karena investor 

berpendapat bahwa kestabilan laba akan berdampak pada kestabilan dividen. 

Namun kualitas laba yang seperti ini kadang malah diragukan dan mengurangi 

kepercayaan masyarakat. Hal ini disebabkan karena alasan adanya campur tangan 

manajemen laba  untuk menutupi target laba yang tidak tercapai tadi dengan 

membuat pertumbuhan laba terlihat naik teratur. 

Hanlon (2005) menguji persistensi laba sebagai salah satu pengukur kualitas 

laba dengan perbedaan temporer yang mengakibatkan beban pajak tangguhan 

sebagai variabel independennya. Sedangkan Djamaludin dan Rahmawati (2008) 

menyatakan bahwa persistensi laba merupakan salah satu komponen nilai prediksi 

laba dalam menentukan kualitas laba. Persistensi laba adalah laba akuntansi yang 

diharapkan di masa mendatang yang tercermin pada laba tahun berjalan, dimana 

informasi yang terkandung dalam book tax differences mempengaruhi laba 

perusahaan pada periode mendatang dan pertumbuhannya (Martani dan Persada, 

2009). 

Pertumbuhan laba industri finance seperti perbankan maupun nonfinance 

seperti manfaktur, real estate and property, foods and beverages, perusahaan high 

and low profile, dan beberapa kategori lagi yang listing di BEI selama tiga tahun 

terakhir ini selalu menunjukkan kenaikan. Kenaikan yang jumlahnya kurang 

teratur diperlihatkan pada tahun 2009 dan 2011. Berikut adalah data mengenai 

besarnya laba yang dibukukan oleh perbankan nasional serta pertumbuhan laba 

perbankan nasional yang dilaporkan oleh Bank Indonesia tahun 2011: 
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Tabel 1.1 Laba Perbankan Indonesia Tahun 2005-2011 

NO TAHUN LABA (triliun rupiah) PERTUMBUHAN (%) 

1. 2005 24,89 - 

2. 2006 28,33 16 

3. 2007 35,015 23,6 

4. 2008 30,61 -12,58 

5. 2009 41,39 35,22 

6. 2010 57,31 23,97 

7. 2011 75,08 31,01 

 

Sumber: Bank Indonesia, 2011. 

Pertumbuhan laba perbankan tahun 2006 naik sekitar 16% dari tahun 2005. 

Bahkan pada tahun berikutnya 2007, laba bersih perbankan nasional terus 

meningkat menjadi 23,6%. Tahun 2009 melompat hingga 35,22% dari tahun 

2008. Sedangkan tahun 2010 hanya naik 23,97% dan tahun 2011 terus melebar 

hingga mencapai 31,01%.  

Rata-rata pertumbuhan laba industri perbankan nasional sangat tidak teratur 

dari tahun 2005 sampai tahun 2011. Hanya pada tahun 2008 kondisi keuangan 

sempat surut akibat efek krisis global dengan penurunan laba yang signifikan 

hingga 12,58%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan laba perbankan di 

Indonesia secara global dari tahun 2005 sampai tahun 2011 belum stabil. 

Kestabilan pertumbuhan laba perbankan masih terganggu ketika dan setelah krisis 

global tahun 2008. 

Pasca evolusi perbankan yang mencuatkan banyak kasus yang terjadi di 

perbankan Indonesia. Mulai dari kasus Century sampai penggelapan pajak yang 

dilakukan oleh Gayus, semuanya mengacu untuk memanipulasi laba dan pajak 

perusahaan hingga dinyatakan bangkrut. Data yang masuk BI untuk dimediasi 

totalnya 1.673 kasus, dari 2006 sampai bulan Maret 2012 di bank konvensional 
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dan 34 kasus dari 2006-2011 yang terjadi di perbankan syariah. Hanya 25 yang 

bisa potensi di mediasi dari 148 kasus bank konvensional mulai awal Januari 

2012-Maret 2012. Sisanya tidak bisa dimediasi karena tidak sesuai dengan 

persyaratan. 

Hal tersebut bisa mengurangi kepercayaan masyarakat, sehingga imbasnya 

bisa ke pertumbuhan laba perbankan yang menurun, karena telah dinyatakan 

secara tegas bahwa perbankan bekerja berasaskan kepercayaan dari masyarakat. 

Apabila terjadi banyak kasus yang menimpa perbankan Indonesia, maka 

masyarakat akan merasa tidak aman dalam menghimpun dananya di bank atau 

mengambil kredit dari bank, hal inilah yang menyebabkan terpengaruhnya 

pertumbuhan laba perbankan yang naik turun tidak stabil. Untuk itu, kinerja yang 

baik suatu bank sekarang ini diharapkan mampu meraih kembali kepercayaan 

masyarakat terhadap bank itu sendiri atau sistem perbankan secara keseluruhan. 

Pertumbuhan laba (dilihat dari laba bersih) yang mengalami kenaikan dari 

tahun ke tahun terkadang adalah proksi dari manajemen laba perusahaan. 

Manajemen laba sendiri dapat diukur menggunakan kualitas laba dan persistensi 

laba. Dimana pertumbuhan laba merupakan cermin dari persistensi laba. Aktivitas 

manajemen laba yang terdeteksi dalam book-tax differences, dapat dilakukan 

dengan menaikkan kewajiban pajak tangguhan bersih (yaitu kewajiban pajak 

tangguhan dikurangi aktiva pajak tangguhan bersih), dan mengakibatkan naiknya 

beban pajak tangguhan (deferred tax expense). Irreza dan Yulianti (2010) meneliti 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dan menemukan bahwa beban pajak 
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tangguhan dan akrual secara signifikan dapat mendeteksi manajemen laba yang 

dilakukan perusahaan dengan tujuan menghindari kerugian saja. 

Wiryandari dan Yulianti (2008) melihat pengaruh komponen laba periode 

berjalan terhadap persistensi (pertumbuhan) laba masa depan, mengatakan bahwa 

beban pajak tangguhan dan akrual tidak terbukti dapat digunakan untuk 

mendeteksi manajemen laba income-increasing secara umum tanpa memasukkan 

variabel book tax differences. Ketika beban pajak tangguhan dimasukkan, 

komponen ini menjadi salah satu faktor kurang persistennya laba perusahaan 

dalam laporan laba-rugi. Jadi informasi yang terkandung dalam book tax 

differences terbukti bisa mendeteksi adanya tindakan manajemen laba perusahaan 

melalui distribusi laba (persistensi atau pertumbuhan laba) dengan 

membandingkan perubahan laba tahun berjalan dan periode sebelumnya. 

Wijayanti (2006) justru mengatakan bahwa book tax differences 

berpengaruh signifikan negatif secara statistik terhadap persistensi laba akuntansi 

satu perioda kedepan, model ini didukung oleh penelitian Hanlon (2005) yang 

menguji apakah book-tax differences berpengaruh secara negatif terhadap 

persistensi laba didasarkan pada peraturan pajak yang berlaku di Amerika Serikat. 

Wijayanti juga membuktikan secara empiris bahwa perusahaan dengan large 

(negative and positif) book-tax differences signifikan secara statistik mempunyai 

persistensi laba lebih rendah yang disebabkan oleh komponen akrualnya daripada 

perusahaan dengan small book-tax differences. Logikanya, semakin besar beda 

laba akuntansi dan laba fiskal maka semakin banyak pula terjadi koreksi fiskal 
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yang dapat mempengaruhi pertumbuhan laba bersih di masa mendatang bagi suatu 

entitas.  

Koreksi fiskal itu timbul akibat rekonsiliasi berdasarkan perbedaan 

permanen dan perbedaan temporer. Perbedaan temporer tercermin dalam laporan 

keuangan komersial sebagai pajak tangguhan (deferred taxes). Pajak tangguhan 

dapat berupa aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Jackson 

(2011) juga mengatakan bahwa kejadian ini konsisten dengan perbedaan temporer 

(diidentifikasi pajak tangguhan) yang mempunyai hubungan negatif pada 

pertumbuhan laba sebelum pajak, sementara perbedaan permanen juga 

berhubungan negatif hanya dengan pertumbuhan laba karena perbedaan permanen 

tersebut berhubungan positif terhadap perubahan beban pajak. 

Penelitian-penelitian yang sudah ada menunjukkan hasil yang berbeda-beda. 

Dimana Lev dan Nissim (2004), Hanlon (2005), Martani dan Persada (2009) serta 

Jackson (2011) mengatakan bahwa book tax differences (temporary dan 

permanent difference) signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. 

Sedangkan Wiryandari dan Yulianti (2008), Djamaluddin dan Wijayanti (2008) 

serta Guenther (2011) mengatakan bahwa book tax differences tidak signifikan 

atau tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.  

Hasil yang berbeda juga ditunjukkan oleh Wijayanti (2006) yang 

mengatakan bahwa book tax differences signifikan berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan laba. Didukung dan sejalan dengan penelitian Jackson (2011) yang 

mengatakan bahwa permanent dan temporary book tax differences signifikan 

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. Penelitian ini membuktikan arah 
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pengaruh antara book tax differences sebagai variabel independen yang 

mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba.  

Di sisi lain Hanlon (2005), Wiryandari dan Yulianti (2008) serta Wijayanti 

(2006) mengatakan bahwa Large book tax differences signifikan berpengaruh 

negatif terhadap pertumbuhan laba dan Small book tax differences signifikan 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Mereka meneliti variabel lain 

sebagai variabel independen yang memecah book tax differences menjadi dua 

kelompok yaitu Small book tax difference dan Large book tax difference. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Hanlon (2005) dan Jackson (2011) 

yang mengambil kembali variabel book tax differences sebagai variabel 

independen dan membedakan komponen book tax differences menjadi dua yaitu 

temporary difference (perbedaan temporer) dan permanent difference (perbedaan 

permanen). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada 

variabel independen dan sampel yang diambil serta periode pengamatan. 

Variabel yang diambil pada penelitian terdahulu adalah hanya temporary 

difference dan permanent difference atau small book tax difference dan large book 

tax difference saja. Pada penelitian ini mengkombinasikan variabel-variabel 

independen yang telah diteliti yaitu temporary difference dan permanent 

difference sebagai variabel independen serta menambah variabel small and large 

book tax difference menjadi variabel moderating sebagai aspek keterbaruan 

penelitian. 

Variabel moderating adalah variabel independen yang akan memperkuat 

atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap 
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variabel dependen (Ghozali, 2011:223). Sharma et al. (1981) dalam Ghozali 

(2011) mengelompokkan variabel moderator menjadi 3 kelompok yaitu: 

Moderator Homologizer, Quasi Moderator dan Pure Moderator. Moderator 

homologizer adalah variabel moderating yang mempengaruhi kekuatan hubungan, 

tetapi tidak berinteraksi dengan variabel prediktor (X) dan tidak berhubungan 

secara signifikan baik dengan prediktor maupun dengan variabel kriterion (Y). 

Quasi moderator adalah variabel moderating yang berfungsi sebagai variabel 

prediktor (independen) dan sekaligus juga berinteraksi dengan variabel prediktor 

lainnya (X). Sedangkan pure moderator adalah variabel moderating yang tidak 

berfungsi sebagai variabel prediktor (independen) tetapi langsung berinteraksi 

dengan variabel prediktor lainnya (X). 

Pada penelitian ini, variabel Small and Large BTD diduga termasuk sebagai 

Quasi moderator yang berdiri sendiri dan berfungsi sebagai variabel independen 

dan berinteraksi dengan variabel independen lainnya berdasarkan selisih nilai 

antara keduanya yang kemudian dimutlakkan sesuai dengan rumus atau formula 

yang akan digunakan untuk analisis hipotesis penelitian ini. Desain formula dalam 

penelitian ini adalah Y= a+b1X1+b2X2+b3Z+b4│X1-Z│+b5│X2-Z│+e yang 

dikenal dengan regresi berganda dengan variabel moderating (MRA) berdasarkan 

nilai selisih mutlak.  

Variabel Small and Large BTD diduga berdiri sendiri sebagai variabel 

moderating adalah berdasarkan hasil penelitian Djamaluddin (2008), Guenther 

(2011) dan Katherine (2012) yang menyatakan bahwa variabel ini tidak signifikan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Dari hasil penelitian tersebut, diketahui 
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bahwa variabel Small and Large BTD yang diposisikan sebagai variabel 

independen diduga tidak tepat fungsinya. Untuk itu di dalam penelitian ini 

variabel Small and Large BTD difungsikan sebagai variabel moderating. 

Variabel Small and Large BTD yang difungsikan sebagai variabel 

moderating atau variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara 

variabel independen yaitu temporary difference dan permanent difference 

terhadap pertumbuhan laba adalah berdasarkan pernyataan Lev dan Nissim 

(2004), Hanon (2005), Wijayanti (2006) serta Wiryandari (2008) yang 

menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki Small BTD akan mempunyai 

pertumbuhan laba yang yang lebih tinggi dari pada perusahaan yang memiliki 

Large BTD. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki Large BTD akan mempunyai 

pertumbuhan laba yang yang lebih rendah dari pada perusahaan yang memiliki 

Small BTD.  

Logika yang mendukung dan mendasari hal tersebut adalah ketika suatu 

perusahaan berada dalam kondisi Small BTD, maka semakin kecil perbedaan laba 

akuntansi dan laba fiskal, hal ini berarti semakin sedikit pula koreksi fiskal yang 

terjadi, sehingga laba fiskalpun berkurang dan pajak yang dibayarkan menjadi 

kecil. Dengan asumsi penghasilan tetap, beban pajak yang dibayarkan perusahaan 

kecil, maka laba bersihpun tetap besar dan pertumbuhan laba perusahaan juga 

baik. Dengan kondisi awal perusahaan yang kualitas labanya terjaga dengan baik 

dengan bukti koreksi fiskal yang terjadi sedikit, maka pertumbuhan laba 

perusahaan pun akan tetap tinggi. Namun sebaliknya, ketika suatu perusahaan 

berada dalam kondisi Large BTD, maka semakin besar perbedaan laba akuntansi 
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dan laba fiskal, hal ini berarti semakin banyak pula koreksi fiskal yang terjadi, 

sehingga laba fiskalpun bertambah dan pajak yang dibayarkan menjadi besar. 

Dengan asumsi penghasilan tetap, beban pajak yang dibayarkan perusahaan besar, 

maka akan menghasilkan laba bersih yang kecil dan pertumbuhan laba perusahaan 

pun juga akan menjadi kurang baik. Dengan kondisi awal perusahaan yang 

kualitas labanya kurang terjaga dengan baik dengan bukti koreksi fiskal yang 

terjadi banyak dan menyebabkan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal 

besar, maka pertumbuhan laba perusahaan pun akan kurang persisten. Dengan 

dugaan seperti yang telah dipaparkan di atas, maka variabel Small and Large BTD 

dicoba untuk dialihfungsikan atau dijadikan sebagai variabel moderating dalam 

penelitian ini. 

Sampel penelitian terdahulu selalu menggunakan perusaahaan manufaktur 

karena perusahaan manufaktur dianggap paling kompleks, sedangkan penelitian 

ini mencoba menerapkan aplikasi tersebut pada perusahaan perbankan nasional 

karena perbankan mempunyai peran yang penting dalam menjaga stabilitas 

perekonomian suatu negara, khususnya pada kebijakan-kebijakan yang bersifat 

moneter yang berimbas terhadap kesejahteraan rakyat. Periode penelitian pada 

penelitian ini adalah 3 tahun pengamatan yaitu 2009 sampai 2011 karena pada 

tahun 2009 mulai diterapkan tarif pajak tunggal 25 % dari yang sebelumnya 

sebesar 28 %. 

Penelitian ini juga mencoba melihat dari sisi lain, bahwa tidak setiap 

pertumbuhan laba adalah proksi dari manajemen laba. Terlepas dari manajemen 

laba, pertumbuhan laba perusahaan dapat terjadi dan dianalisis berdasarkan 
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penerapan murni dari teori mengenai perbedaan standar yang digunakan dalam 

penyusunan laporan keuangan. Perbedaan aplikasi PSAK dan peraturan 

perpajakan dapat menyebabkan perlakuan yang berbeda atas satu transaksi yang 

sama di perusahaan. Koreksi fiskal yang timbul dalam alur perhitungannya dapat 

menghasilkan laba operasional dan laba bersih yang berbeda sehingga 

berpengaruh terhadap pertumbuhan laba dalam praktik akuntansi. Latar belakang 

tersebut mendasari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh book-tax differences 

terhadap pertumbuhan laba dengan judul “Pengaruh Temporary And Permanent 

Difference terhadap Pertumbuhan Laba dengan Small And Large Book Tax 

Difference sebagai Variabel Moderating” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah 

di atas adalah: 

1. Apakah temporary difference berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba? 

2. Apakah permanent difference berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba? 

3. Apakah temporary difference dan permanent difference berpengaruh negatif 

secara simultan terhadap pertumbuhan laba? 

4. Apakah temporary difference berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba 

dengan Small and Large book tax difference sebagai variabel moderating? 

5. Apakah permanent difference berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba 

dengan Small and Large book tax difference sebagai variabel moderating? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah yang 

tersaji, yaitu untuk : 

1. Menganalisis pengaruh temporary difference terhadap pertumbuhan laba 

2. Menganalisis pengaruh permanent difference terhadap pertumbuhan laba 

3. Menganalisis pengaruh temporary difference dan permanent difference 

terhadap pertumbuhan laba 

4. Menganalisis pengaruh temporary difference terhadap pertumbuhan laba yang 

dimoderasi oleh Small and Large book tax difference 

5. Menganalisis pengaruh permanent difference terhadap pertumbuhan laba yang 

dimoderasi oleh Small and Large book tax difference 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh beberapa pihak dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

konseptual bagi mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan 

sebagai bahan referensi di perpustakaan yang dapat dimanfaatkan oleh 

mahasiswa atau peneliti selanjutnya yang tertarik untuk menyempurnakan 

kembali penelitian tentang book tax differences. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

memperdalam dan memahami teori akuntansi perpajakan mengenai 
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rekonsiliasi fiskal, aset dan kewajiban pajak tangguhan juga pertumbuhan 

laba khususnya dan dapat meningkatkan kompetensi keilmuan peneliti. 

2. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wacana bagi pembaca tentang pengaruh books tax differences terhadap 

pertumbuhan laba. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi perpajakan 

terutama pada masalah rekonsiliasi fiskal yang menghasilkan perbedaan 

laba komersial dan laba fiskal sebagai dasar perhitungan pajak terkait. 

3. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

informasi bagi pemerintah untuk mengkaji lebih dalam mengenai tax 

planning yang dilakukan manajemen perusahaan agar dapat menekan 

angka kecurangan yang terjadi dan dapat digunakan sebagai salah satu 

referensi dalam menetapkan kebijakan fiskal untuk tercapainya 

kesejahteraan rakyat. 
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BAB II 

TELAAH TEORI 

 

2.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori keagenan (Agency theory) merupakan basis teori yang mendasari 

praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Prinsip utama teori ini 

menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang 

(prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu 

manajer (Jensen and Meckling, 1976). 

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas 

kepentingan mereka sendiri. Prinsipal menginginkan pengembalian yang besar 

dan cepat atas investasinya melalui deviden dari tiap saham yang dimiliki.Agen 

menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi atau 

bonus yang besar atas kinerjanya. Karena perbedaan kepentingan ini masing-

masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. 

Prinsipal menilai prestasi agen berdasarkan kemampuannya memperbesar 

laba untuk dialokasikan pada pembagian deviden. Makin tinggi laba, makin tinggi 

harga saham dan makin besar deviden, maka agen dianggap berhasil atau 

memiliki kinerja yang baik sehingga layak mendapat insentif yang tinggi pula. 

Dari sini timbul upaya-upaya untuk mempercantik laporan keuangan untuk 

menutupi target laba yang tidak tercapai, bisa dengan melakukan income 

smoothing (membagi keuntungan ke periode lain) agar setiap tahun kelihatan 
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perusahaan meraih keuntungan dan mempunyai laba yang naik teratur, padahal 

kenyataannya tidak seperti itu. 

Dalam hubungan keagenan manajer sebagai pihak yang memiliki akses 

langsung terhadap informasi perusahaan. Perbedaan antara laporan keuangan 

akuntansi dan perpajakan (Book Tax Differences) disebabkan karena dalam 

penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan 

bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan estimasi akuntansi, sehingga akan 

memotivasi manajemen untuk melakukan manajemen laba dan menghindari 

kerugian. Aktivitas manajemen laba dengan membesarkan laba menurut akuntansi 

adalah manajemen laba yang memaksimalkan pertumbuhan laba tanpa harus 

meningkatkan biaya terkait dengan pajak perusahaan. 

Phillips et al. (2002) menginvestigasi perusahaan-perusahaan yang terkait 

melakukan manajemen laba dalam hal rekayasa pertumbuhan laba dengan 

perubahan dari komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan (kewajiban pajak 

tangguhan bersih) yang merupakan refleksi dari nilai beban pajak tangguhan pada 

laporan laba rugi. Manajer memiliki asimetris informasi terhadap pihak eksternal 

perusahaan, seperti kreditor dan investor. Dimana ada informasi yang tidak 

diungkapkan oleh pihak manajemen kepada pihak eksternal perusahaan, termasuk 

investor. 

Manajamen laba tercipta akibat diskresi yang dilakukan oleh manajer 

terhadap pilihan akuntansi dan arus kas dari aktivitas operasi. Yulianti (2010) 

berpendapat bahwa dengan menggunakan alternatif perbedaan laba menurut 

akuntansi dengan laba menurut perpajakan, dapat membantu memisahkan masalah 
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diskresi yang dilakukan oleh para manajer dibanding dengan proses atau aktivitas 

akrual. PSAK No. 46 sebagai standar akuntansi yang berlaku umum yang 

mengatur akuntansi tentang pajak penghasilan mewajibkan perusahaan untuk 

mengungkapkan komponen-komponen penting dari aset dan kewajiban pajak 

tangguhan pada catatan laporan keuangan. Aset pajak tangguhan dan kewajiban 

pajak tangguhan merupakan perbedaan temporer, yang dapat dipulihkan atau 

dilunasi di masa yang akan datang (PSAK No. 46 dalam Yulianti 2010). 

Kewajiban (aset) pajak tangguhan meningkat ketika perusahaan mempercepat 

pengakuan pendapatan atau menangguhkan pengakuan beban (mempercepat 

beban atau menangguhkan pendapatan) untuk kepentingan akuntansi 

dibandingkan dengan kepentingan perpajakan perusahaan tersebut. Dengan pola 

seperti ini, maka perusahaan tersebut akan melaporkan laba akuntansi yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan laba menurut perpajakan, sehingga akan 

meningkatkan kewajiban pajak tangguhan bersih perusahaan tersebut, begitu pula 

sebaliknya.  

Pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memperkecil 

asimetris informasi dan memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh 

kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku, manajer akan 

memilih metode akuntansi yang akan memaksimalkan laba sekarang. Supaya laba 

yang dilaporkan tinggi maka manajer harus mengurangi biaya-biaya (termasuk 

biaya pajak dan biaya untuk mengungkapkan informasi). Padahal tambahan 

informasi tersebut diperlukan oleh kreditur maupun pemegang saham (investor). 
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2.2 Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Signaling theory mengindikasikan bahwa organisasi akan berusaha untuk 

menunjukkan sinyal positif kepada investor melalui mekanisme annual report 

(Nissim, 2003). Signalling theory menekankan kepada pentingnya informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar 

perusahaan. Informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau 

gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan 

datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran 

efeknya. Informasi mengenai laba merupakan unsur penting bagi investor dan 

pelaku bisnis karena sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. 

Teori ini menggambarkan tindakan yang lebih suka diambil oleh manajer 

tipe tinggi daripada manajer tipe rendah. Manajemen selalu berusaha untuk 

mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati 

oleh calon investor dan pemegang saham khususnya kalau informasi tersebut 

merupakan berita baik (good news). Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan 

oleh perusahaan dapat menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan. Semua 

investor memerlukan informasi untuk mengevaluasi risiko relatif setiap 

perusahaan sehingga dapat melakukan diversifikasi portofolio dan kombinasi 

investasi dengan preferensi risiko yang diinginkan. Jika suatu perusahaan ingin 

sahamnya dibeli oleh investor maka perusahaan harus melakukan pengungkapan 

laporan keuangan secara terbuka dan transparan termasuk mengenai informasi 

laba dan pajak perusahaan atau biaya lainnya. 
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Informasi yang dipublikasikan menurut Jogiyanto (1999:392), sebagai 

suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan 

keputusan investasi. Pengumuman informasi akuntansi memberikan sinyal (good 

news) bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa mendatang 

sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham, dengan demikian 

pasar akan bereaksi.  

 

2.3 Pertumbuhan Laba 

2.3.1 Pengertian Laba 

Pengertian laba menurut IAI dalam Chariri dan Ghozali (2003:213) adalah 

kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk 

pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang 

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi peranan 

modal. Laba merupakan indikator efisiensi penggunaan dana perusahaan, dasar 

dalam penilaian prestasi atau kinerja manajemen perusahaan, sebagai alat 

motivasi manajemen dan alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi, dasar 

dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya di masa 

yang akan datang, dasar dalam perhitungan kenaikan kemakmuran perusahaan, 

dasar dalam perhitungan pajak, dasar kompensasi dan pembagian bonus, serta 

dasar pembagian deviden. 

Signalling theory menekankan kepada pentingnya informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar 

perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis 
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karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran 

baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang 

bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. 

Untuk itu informasi laba merupakan salah satu pedoman dalam menentukan 

kebijakan investasi dan pengambilan keputusan bagi investor. 

Pengambilan keputusan investasi bagi investor ini didukung dengan teori 

agensi yang menyatakan investor mempunyai kepentingan untuk mendapatkan 

deviden yang tinggi dan stabil atau berkelanjutan (terus menerus) sebagai imbalan 

atas investasinya. Konsep berkelanjutan ini selaras dengan konsep Going Concern 

yang menyatakan bahwa perusahaan bisnis akan terus beroperasi sampai batas 

waktu yang tidak ditentukan. Hal ini menandakan bahwa tidak ada perusahaan 

yang mengharap rugi atas usahanya. Semua perusahaan mengharapkan laba untuk 

menjamin kelangsungan hidupnya di masa depan. Dengan laba yang terjaga dan 

semakin tumbuh dari tahun ke tahun maka, perusahaan bisa terus 

mengembangkan usahanya di masa depan sehingga kelangsungan hidup 

perusahaan akan terjamin dengan laba tadi.  

Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan 

yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang 

berkaitan dengan pendapatan tersebut. Pengertian laba menurut Harahap (2007) 

“kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi”. Sementara 

pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih 

pengukuran pendapatan dan biaya (Chariri dan Ghozali, 2003). Besar kecilnya 

laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran 
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pendapatan dan biaya. Maka dari itu, laba bersih suatu perusahaan yang disajikan 

dalam laporan keuangan diperoleh setelah semua pendapatan atau penghasilan 

diakumulasi lalu dikurangi dengan akumulasi beban atau biaya yang dikorbankan  

perusahaan (termasuk pajak penghasilan) dalam rangka mendapatkan atau 

memperoleh laba  pada suatu periode. 

 

2.3.2 Karakteristik Laba 

Chariri dan Ghozali (2003:214) menyebutkan bahwa laba memiliki 

beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:  

1. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi, 

2. Laba didasarkan pada prestasi perusahaan periode tertentu,  

3. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan 

pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan 

pendapatan,  

4. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya 

historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan 

tertentu, dan  

5. Laba didasarkan pada prinsip penandingan (matching) antara 

pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan 

tersebut.  

Perbandingan yang tepat atas pendapatan dan biaya tergambar dalam 

laporan laba rugi sebagai gambaran kinerja. Adapun salah satu parameter 

penilaian kinerja perusahaan tersebut adalah pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba 
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adalah perubahan (kenaikan atau penurunan) laba suatu perusahaan dalam periode 

tertentu yang diproksikan dalam persentase dengan menghitung selisih antara 

pendapatan dan biaya. Pertumbuhan laba dikatakan optimal jika mengalami 

peningkatan 10% atau lebih dari tahun sebelumnya. 

 

2.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba menurut Angkoso 

(2006) dalam Saputro (2011) adalah : 

1. Besarnya perusahaan.  

Semakin besar suatu perusahaan, maka ketepatan pertumbuhan laba 

yang diharapkan semakin tinggi. 

2. Umur perusahaan.  

Perusahaan yang baru berdiri kurang memiliki pengalaman dalam 

meningkatkan laba, sehingga ketepatannya masih rendah 

3. Tingkat leverage.  

Bila perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka manajer 

cenderung memanipulasi laba sehingga dapat mengurangi ketepatan 

pertumbuhan laba. 

4. Tingkat penjualan. 

Tingkat penjualan di masa lalu yang tinggi, semakin tinggi tingkat 

penjualan di masa yang akan datang sehingga pertumbuhan laba 

semakin tinggi. 
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5. Perubahan laba masa lalu.  

Semakin besar perubahan laba masa lalu, semakin tidak pasti laba yang 

diperoleh di masa mendatang. 

Martani (2010) menggambarkan bahwa pertumbuhan laba dapat 

dipengaruhi oleh komponen-komponen yang merujuk ke PSAK 46 mengenai 

pajak penghasilan dan IAS 12 tentang income tax. Komponen yang merujuk ke 

PSAK 46 contohnya adalah pajak tangguhan yang disebabkan oleh adanya 

perbedaan temporer kena pajak. Perbedaan ini timbul akibat rekonsiliasi fiskal 

yang dilakukan fiskus dalam rangka memperoleh penghasilan kena pajak untuk 

kepentingan menghitung pajak penghasilan suatu perusahaan. Hubungan tersebut 

dapat ditunjukkan oleh Martini (2010) melalui hierarki gambar sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Hierarki Alur Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal 

Sumber : Martani (2010) 

PSAK Undang-Undang 

(Akuntansi) 
Laba Komersial 

(Pajak) 
Laba fiskal 

Temporer 

Koreksi positif 
(Laba naik, pajak besar) 
Pertumbuhan laba kecil 

Rekonsiliasi 

Pasal 4 (2), Pasal 4 (3), 
Pasal 9 (1) 

Perbedaan 

Pasal 6 (1), pasal 10 ayat (6), 
Pasal 11 dan 11A 

 

Permanen 

Koreksi negatif 
(laba turun, pajak kecil) 

Pertumbuhan laba besar 
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Perusahaan bisnis yang praktik di Indonesia menyelenggarakan 

pembukuan atau menyusun laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku 

yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan menyusun laporan keuangan fiskal 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang hasilnya 

adalah laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Laporan 

keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar 

Akuntansi Keuangan yang menyajikan informasi yang terjadi selama periode 

tertentu dan ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial, 

sedangkan laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan ketentuan perpajakan dan 

lebih ditujukan untuk menghitung pajak yang terutang.  

Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut 

mengakibatkan perbedaan penghitungan laba (rugi) suatu entitas. Untuk itu perlu 

dilakukan yang namanya rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah 

penyesuaian yang dilakukan terhadap laporan keuangan komersial dengan 

berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba fiskal. 

Dalam rangka rekonsiliasi fiskal guna menghitung laba kena pajak, dikenal istilah 

penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif. Penyesuaian fiskal 

positif dalam komponen penghasilan terjadi bila mengakibatkan penghasilan 

komersil bertambah yang dikarenakan penghasilan tersebut belum diperhitungkan 

dalam penghasilan komersil. Untuk komponen biaya, maka penyesuaian fiskal 

positif terjadi apabila komponen biaya dalam perhitungan komersil berkurang 

sebagai akibat tidak diperkenankannya suatu jenis biaya tertentu diperhitungkan 

sebagai biaya fiskal dalam perhitungan PPh. Penyesuaian fiskal negatif atas 
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penghasilan dan biaya adalah kebalikan pengertian dari penyesuaian fiskal positif. 

Hal ini menyebabkan perbedaan jumlah antara penghasilan sebelum pajak (laba 

akuntansi) dengan penghasilan kena pajak (laba fiskal) atau yang dapat disebut 

dengan book tax differences. 

Penyebab perbedaan yang terjadi antara penghasilan sebelum pajak dengan 

penghasilan kena pajak (book tax differences) dapat dikategorikan menjadi 

perbedaan permanen (permanent difference) dan perbedaan temporer (temporary 

difference). Perbedaan permanen (permanent difference) timbul karena adanya 

peraturan yang berbeda terkait dengan pengakuan penghasilan dan biaya antara 

Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

Perpajakan, sedangkan perbedaan temporer (temporary difference) timbul sebagai 

akibat adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan biaya menurut 

Standar Akuntansi Keuangan dan menurut Ketentuan Peraturan Perundang-

undangan Perpajakan.  

Perbedaan temporer tercermin dalam laporan keuangan komersial sebagai 

pajak tangguhan (deferred taxes). Pajak tangguhan dapat berupa aset pajak 

tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Penyebab-penyebab terjadinya akun 

pajak tangguhan antara lain disebabkan oleh perbedaan metode akuntansi yang 

digunakan oleh perusahaan atau entitas terkait penghitungan laba komersialnya 

dimana metode-metode pengakuan tersebut ada yang diperkenankan dan ada yang 

tidak diperkenankan oleh peraturan perpajakan untuk mendapatkan laba sebelum 

pajak sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan. Contohnya yaitu 

penghapusan piutang tidak tertagih fiskal, metode penilaian persediaan dimana 
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dalam PSAK dikenal metode FIFO, LIFO dan average sedangkan dalam 

Peraturan perpajakan hanya diperbolehkan metode FIFO dan Average, metode 

penyusutan dan amortisasi mengenai masa manfaat dan tarif penyusutan.  

Pertumbuhan laba suatu perusahaan dapat ditentukan oleh rasio keuangan. 

Rasio keuangan dipakai untuk memprediksi pertumbuhan adalah rasio likuiditas, 

solvabilitas, aktivitas, profitabilitas dan perbandingan. Rasio likuiditas diwakili 

oleh Working Capital to Total Asets (ROE), rasio solvabilitas atau leverage 

diwakili oleh Debt to Equity Ratio (DER), rasio aktivitas diwakili oleh Total Asets 

Turnover (ROA), dan rasio profitabilitas diwakili oleh Net Profit Margin (NPM). 

Sedangkan rasio perbandingan dihitung dengan membandingkan laba tahun 

berjalan dengan laba periode sebelumnya (Munawir, 2007). 

Pertumbuhan laba adalah persentase kenaikan laba yang diperoleh 

perusahaan. Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan laba periode 

sekarang dengan laba periode sebelumnya kemudian dibagi dengan laba pada 

periode sebelumnya. Pertumbuhan laba tersebut dapat diformulakan menurut 

Lestari (2011) dengan rumus sebagai berikut : 

 

𝚫𝐍𝐈𝐢𝐭 =  
𝐍𝐈𝐢𝐭   − (𝐍𝐈𝐢𝐭 − 𝟏) 

 𝐍𝐈𝐢𝐭 − 𝟏
 

 

Keterangan : 

ΔNIit  = Perubahan laba bersih (pertumbuhan laba) perusahaan i pada periode t  

NIit-1 = Laba bersih perusahaan i pada periode t-1 (sebelumnya) 

NIit  = Laba bersih perusahaan i pada periode t (sekarang) 
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2.4 Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan 

Fiskal 

      Perusahaan yang bergerak di bidang bisnis pada umumnya akan 

menyusun laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan komersial 

dengan laporan keuangan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak penghasilan yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak. Perbedaan itu 

tidaklah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti penyelundupan pajak, 

akan tetapi lebih cenderung kepada penyesuaian dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

      Perbedaan utama antara laporan keuangan komersial dengan laporann 

keuangan fiskal disebabkan karena perbedaan tujuan serta dasar hukumnya, Zain 

(2005:116) mengatakan ternyata sebab perbedaan antara akuntansi pajak dengan 

akuntansi keuangan, antara lain  karena : 

1. Tujuan utama akuntansi keuangan adalah memberikan informasi 

penting kepada para manajer, pemegang saham, pemberi kredit, dan 

pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dan merupakan tanggung 

jawab para akuntan untuk melindungi pihak-pihak tersebut dari 

informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, tujuan utama sistem 

perpajakan (termasuk akuntansi pajak) adalah pemungutan pajak yang 

adil dan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak untuk 

melindungi para pembayar pajak dari tindakan semena-mena. 

2. Prinsip yang dianut oleh akuntansi keuangan adalah prinsip konservatif, 

sehingga kemungkinann kesalahannya lebih cenderung kepada 
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understatement pelaporan penghasilan atas asetnya dan dari sudut 

pandang Direktorat Jenderal Pajak, laporan yang understatement 

tersebut di atas, tentunya tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk 

menetapkan besarnya pajak yang terutang. 

Apabila dikaitkan dengan alat dan prosedur, kepastian hukum, pembukuan 

dan pencatatan serta perilaku sosial dan ekonomi, maka Zain (2005:117) 

mengatakan bahwa masih terdapat perbedaan antara akuntansi pajak dengan 

akuntansi keuangan, antara lain yaitu : 

1. Alat dan prosedur pembayaran pajak 

Pada penjualan secara cicilan, setiap angsuran cicilan yang diterima si 

pembeli terdiri dari komponen pembayaran pokok bunga dan 

keuntungan si penjual. Berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari 

setiap angsuran, barulah dapat dipastikan besarnya PPh yang terutang 

atas keuntungan tersebut dan selanjutnya timbul masalah kapan PPh 

terutang tersebut harus dilunasi tergantung pada prosedur yang diatur 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

2. Kepastian 

Membandingkan antara penghasilan dan biaya, pada akuntansi 

keuangan masih terdapat kemungkinan untuk melakukan taksiran-

taksiran seperti halnya pada pencadangan piutang ragu-ragu, sedangkan 

dalam akuntansi pajak sama sekali tidak dimungkinkan untuk 

melakukan taksiran-taksiran yang semacam itu. Piutang tidak tertagih 

yang dapat dibiayakan, apabila piutang tersebut secara nyata betul-betul 
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tidak dapat ditagih, dengan membuat daftar para piutang tidak tertagih 

tersebut yang sudah diajukan untuk diproses secara hukum. Jumlah 

yang nyata-nyata tidak tertagih tersebutlah yang merupakan jumlah 

piutang yang dapat dikurangkan sebagai biaya dan tidak jumlah yang 

ditaksir. 

3. Pembukuan dan pencatatan 

Segala sesuatu yang sifatnya taksiran atau perkiraan atau pemberian 

dalam bentuk natura dan kenikmatan, tidak diperkenankan dikurangkan 

sebagai biaya fiskal. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, bagi wajib pajak yang menyelenggarakan 

pembukuan, diharuskan melampirkan laporan keuangan pada Surat 

Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan yang disampaikan ke 

Direktorat Jenderal Pajak, dengan catatan surat pemberitahuan yang 

diserahkan tersebut haruslah benar-lengkap-jelas.  

4. Dampak sosial dan ekonomi 

Guna pengembangan usaha sosial dan ekonomi, seperti biaya reklamasi, 

bantuan makan yang disediakan di tempat kerja, zakat, dan 

pengecualian-pengecualian dalam keadaan tertentu selama ini tidak 

dikenal sebagai biaya fiskal, pada kondisi tertentu dapat dikurangkan 

sebagai biaya fiskal. Termasuk pula penghapusan atau amortisasi 

dipercepat yang memungkinkan pengembalian atas penanaman tersebut 

lebih cepat dari masa  manfaatnya. 
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2.4.1 Laporan Keuangan Komersial  

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun 

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang menyajikan informasi yang terjadi 

selama periode tertentu dan ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan 

finansial yang hasilnya adalah laba akuntansi komersial. Menurut Standar 

Akuntansi Keuangan, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi 

yang meyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan bagi sejumlah besar pemakai dalam rangka pengambilan keputusan. 

Informasi posisi keuangan terutama disediakan dalam neraca, informasi kinerja 

terutama disediakan dalam laporan laba rugi dan informasi perubahan posisi 

keuangan dalam laporan arus kas tersendiri. 

Zain (2005) menjelaskan bahwa posisi keuangan perusahaan dipengaruhi 

oleh sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan 

solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 

Informasi sumber daya ekonomi yang dikendalikan dan kemampuan perusahaan 

untuk memodifikasi sumber daya ini di masa lalu berguna untuk memprediksi 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas) di masa depan. 

Informasi struktur keuangan berguna untuk memprediksi kebutuhan pinjaman di 

masa depan dan bagaimana penghasilan neto (laba) dan arus kas di masa depan 

akan didistribusikan kepada mereka yang mempunyai hak di dalam perusahaan, 

informasi tersebut juga berguna untuk memprediksikan seberapa jauh perusahaan 

akan berhasil meningkatkan lebih lanjut sumber keuangannya.  Informasi 

likuiditas dan solvabilitas berguna  untuk memprediksi kemampuan perusahaan 
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dalam pemenuhan komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo. Likuiditas 

merupakan ketersediaan kas jangka pendek di masa depan setelah 

memperhitungkan komitmen yang ada. Solvabilitas merupakan ketersediaan kas 

jangka panjang untuk memenuhi komitmen pada saat jatuh tempo. 

Dapat disimpulkan bahwa informasi yang terdapat dalam laporan keuangan 

tersebut dimaksudkan (Zain, 2005:119) untuk : 

1. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva 

dan kewajiban serta modal suatu perusahaan 

2. Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan 

dalam aktiva neto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang 

timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba 

3. Memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan 

keuangan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan 

laba 

4. Memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam 

aktiva dan kewajiban perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas 

pembiayaan dan investasi 

5. Mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan 

dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai 

laporan keuangan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang 

dianut perusahaan. 
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2.4.2 Laporan Keuangan Fiskal  

Laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun berdasarkan 

ketentuan  perpajakan dan lebih ditujukan untuk menghitung pajak yang terutang 

berdasarkan laba fiskal yang dihasilkan atas dasar perhitungan tadi. Laporan 

keuangan versi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (Zain, 

2005:120) dijelaskan bahwa pada dasarnya antara akuntansi keuangan dengan 

akuntansi pajak memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menetapkan hasil operasi 

bisnis dengan pengukuran dan rekognisi biaya dan penghasilan. Namun ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan, peraturan perpajakan terkadang merupakan 

alasan untuk membenarkan penyimpangan dan prinsip akuntansi. Beberapa 

prinsip akuntansi yang menjadi fokus perbedaan orientasi adalah : 

1. Pengakuan Penghasilan dan Biaya 

 Beberapa hal seperti pemberian dalam bentuk natura atau benefit in kind, 

bantuan atau sumbangan, hibah, intercompany deviden, norma perhitungan 

atau pungutan yang bersifat final, merupakan hal-hal yang tidak objek pajak 

atau merupakan biaya fiskal yang tidak dapat dikurangkan, yang diatur 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 

2008. 

2. Konsistensi 

 Seperti halnya pada metode akuntansi yang harus di aplikasikan secara taat 

asas dari waktu ke waktu, akan tetapi kadang masih terdapat penyimpangan 

dari ketentuan tersebut, misalnya pengakuan keuntungan modal dari transfer 
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harta dan hasil operasi bisnis manca negara serta perlakuan kerugian manca 

negara atau harta yang tidak dipakai dalam usaha yang umumnya dituangkan 

dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Keputusan atau Surat 

Edaran Direktur Jenderal Pajak. 

3. Konservatisme 

Konservatisme dilakukan untuk mengantisipasi risiko di masa yang akan 

dating dengan cara biaya diaktualisasikan dalam pembentukan atau pemupukan 

dana. Dalam hal ini otoritas pajak akan cenderung meneliti secara seksama 

setiap elemen yang akan mengurangi dasar pengenaan pajaknya, yang antara 

lain merupakan penyebab tidak diperkenankannya pemakaian prinsip 

akuntansi, seperti pembentukan cadangan piutang ragu-ragu kecuali untuk 

bank dan leasing dengan hak opsi serta perusahaan asuransi, serta cadangan 

biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Hanya menggunakan metode 

harga perolehan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan 

yang diperoleh pertama (FIFO) serta tidak boleh menggunakan LIFO untuk 

menilai persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga 

pokok. 

4. Going Concern or Continuity (Kesinambungan) 

 Asumsi yang dianut para akuntan, bahwa suatu entitas akan beroperasi selama 

mungkin tanpa dibatasi oleh waktu. Asumsi ini digunakan sebagai dasar untuk 

menggunakan harga historis terhadap aset yang digunakan dalam perusahaan 

dan merupakan dimensi dinamis dari akuntansi. Walaupun ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan menganut prinsip going concern yang sama, 
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akan tetapi adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

mengatur tentang kompensasi kerugian, menunjukkan hal yang berbeda. 

 

2.5  Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal (Book Tax Differences) 

 Laba akuntansi merupakan terminologi yang digunakan standar akuntansi 

keuangan yang berarti laba bersih atau rugi bersih selama satu periode sebelum 

dikurangi dengan beban pajak (Martani dan Persada, 2009). Sedangkan 

penghasilan kena pajak atau laba fiskal merupakan terminologi pada perpajakan 

yang berarti laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan 

peraturan perpajakan dan menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan (Martini 

dan Persada, 2009). 

      Hal tersebut akan dibahas lebih lanjut di dalam book tax differences. 

Komponennya terdiri dari perbedaan waktu atau yang kita sebut dengan 

temporary difference dan perbedaan tetap yang sering kita sebut dengan istilah 

permanent difference. Kedua istilah inilah yang pure merupakan komponen 

pembentuk book tax differences. Manfaat book tax differences tersebut tidak 

selalu timbul akibat adanya praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan. 

Book tax differences juga timbul akibat adanya perbedaan aplikasi antara 

ketentuan akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan 

fiskal berdasarkan Undang-Undang perpajakan dan tidak disebabkan oleh adanya 

unsur oportunistik pihak manajemen seperti melakukan manajemen laba (earnings 

management) dan perencanaan pajak (tax planning). Perbedaan ini menyebabkan 

transaksi yang sama dapat diperlakukan secara berbeda oleh perusahaan. 
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PSAK No. 46 menyebutkan bahwa aset pajak tangguhan merupakan pajak 

penghasilan yang dapat dipulihkan di masa mendatang karena nilai tercatat aset 

lebih rendah dari dasar pengenaan pajaknya, sedangkan kewajiban pajak 

tangguhan merupakan pajak penghasilan terutang di masa mendatang karena nilai 

tercatat aset lebih besar dari dasar pengenaan pajaknya. Akun pajak tangguhan 

dilaporkan dalam neraca sebagai aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak 

tangguhan. Dalam PSAK No. 46 diatur mengenai penyajian pajak tangguhan di 

laporan keuangan yaitu bahwa aset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan 

terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca serta dibedakan dari aset 

pajak kini dan beban pajak kini. Pajak tangguhan juga disajikan di laporan laba 

rugi sebagai bagian dari beban pajak penghasilan. 

Dengan menggunakan metode pajak tangguhan, maka akan terdapat 

semacam tabungan pajak penghasilan, karena penghasilan sebelum pajak lebih 

besar daripada penghasilan kena pajak yang akan terlihat sebagai kredit pajak 

tangguhan pada neraca perusahaan. Kredit pajak tangguhan ini kemudian 

dialokasikan pada tahun-tahun berikutnya pada saat perbedaan temporer 

terpulihkan, maka akan terjadi penurunan beban pajaknya. 

Perhitungan pajak tangguhan dengan menggunakan metode pajak tangguhan 

cenderung ditekankan pada berapa besar pajak yang dapat dihemat pada saat ini. 

Tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak pada saat munculnya perbedaan 

temporer tersebut, untuk selanjutnya dihitung berapa besar beban pajaknya. 

Apabila terjadi perubahan tarif pajak pada periode berikutnya atau adanya 

pengenaan pajak baru, hal ini tidak akan mengubah jumlah pajak tangguhan yang 
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telah dihitung tersebut. Untuk menghitung Book tax differences (BTD) digunakan 

formula  menurut Jackson (2011) dalam Saputro (2011) sebagai berikut : 

 

𝐁𝐓𝐃 =  
 (𝐩𝐞𝐧𝐠𝐡𝐚𝐬𝐢𝐥𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐧𝐚 𝐩𝐚𝐣𝐚𝐤 −  𝐥𝐚𝐛𝐚 𝐛𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡)

𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐫𝐚𝐭𝐚 − 𝐫𝐚𝐭𝐚
 

 

 

2.5.1 Laba Akuntansi 

AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) yang dikutip 

oleh Harahap (2007) mendefinisikan laba akuntansi (accounting income) sebagai 

perubahan dalam ekuitas (net aset) dari suatu entitas selama satu periode tertentu 

yang diakibatkan oleh transaksi dan kejadian atau peristiwa yang berasal bukan 

dari pemilik. Sedangkan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) sesuai dengan FASB 

(Financial Accounting Standar Board) mendefinisikan “laba merupakan kenaikan 

manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau 

penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan 

ekuitas yang tidak berasal dari penanaman modal”. Sementara itu, PSAK No.25 

mendefinisikan “Laba adalah semua unsur pendapatan dan beban yang diakui 

dalam suatu pendapatan dan beban dalam suatu periode harus tercakup dalam 

penetapan laba/rugi bersih untuk periode tersebut kecuali jika standar akuntansi 

keuangan yang berlaku mewajibkan atau memperbolehkan sebaliknya.” 

Simpulan dari beberapa pengertian laba di atas dapat dijelaskan bahwa 

laba adalah selisih lebih antara pendapatan dan biaya yang timbul dalam kegiatan 

utama atau sampingan di perusahaan selama satu periode seperti penjualan, biaya, 



 

 

37 

bunga, deviden, royalti dan sewa. Laba akuntansi yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah laba bersih selama satu periode tertentu sebelum dikurangi beban pajak 

menurut PSAK 46. Berdasarkan hal tersebut laba akuntansi dapat dibedakan 

menjadi sebagai berikut : 

1. Laba kotor 

Laba kotor (gross profit) adalah selisih antara penjualan bersih dengan 

harga pokok penjualan. 

2. Laba operasi 

Laba operasi (operating income) adalah selisih antara laba kotor dengan 

beban operasi. Secara umum beban operasi adalah seluruh beban 

kecuali beban bunga dan pajak penghasilan, sehingga laba operasi dapat 

juga disebut laba sebelum bunga dan pajak (earning before interest and 

taxes atau EBIT) 

3. Laba sebelum pajak penghasilan 

Laba sebelum pajak penghasilan (earning before taxes atau EBT) 

adalah hasil dari laba operasi yang ditambah atau dikurangi dengan 

pendapatan atau beban lain-lain. 

4. Laba bersih 

Laba bersih (net income) merupakan hasil pengurangan antara laba 

sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan dan 

disesuaikan dengan pos-pos luar biasa. Pos-pos luar biasa adalah 

penghasilan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang 
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secara jelas berbeda dari aktivitas normal perusahaan dan tidak 

diharapkan untuk terjadi secara teratur. 

5. Laba per saham 

Laba per saham (earning per share) adalah keuntungan yang diberikan 

kepada pemegang saham untuk setiap lembar saham yang dimiliki. 

Laba per saham didapat dengan membagi laba bersih dengan jumlah 

saham yang beredar. 

  

2.5.2 Laba Fiskal 

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar. 

Untuk membayar kewajiban pajaknya setiap perusahaan bisnis harus mengetahui 

terlebih dahulu berapa laba fiskalnya. Laba fiskal itu yang akan dijadikan sebagai 

dasar pengenaan pajak atas usahanya dengan dikalikan tarif pajak yang berlaku. 

Laba fiskal menurut IAI dalam PSAK 46 diartikan sebagai “laba selama satu 

periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar 

perhitungan pajak penghasilan”. 

Undang-undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya 

membedakan penghasilan menjadi dua yaitu penghasilan yang merupakan objek 

pajak dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Penghasilan yang 

merupakan objek pajak pun dibedakan menjadi dua, yaitu penghasilan yang 

dikenakan pajak final dan penghasilan yang dikenakan pajak tidak bersifat final. 

Selain itu, peraturan perpajakan juga membagi beban menjadi dua yaitu beban 



 

 

39 

yang boleh dikurangkan (deductable expense) dan beban yang tidak boleh 

dikurangkan (non-deductable expense). 

Pengelompokan penghasilan dan beban oleh peraturan perpajakan 

mengakibatkan laba akuntansi berbeda dengan laba fiskal. Untuk itu dalam 

menghitung laba fiskal perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap laba 

akuntansi sebelum pajak penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan Undang-

Undang pajak penghasilan berserta peraturan pelaksanaannya yang lebih dikenal 

dengan istilah rekonsiliasi fiskal. Tujuannya adalah mendapatkan laba bersih 

fiskal yang akan digunakan sebagai dasar pengenaan penghitungan pajak. 

Prosesnya adalah sebagai berikut : 

1. Penghasilan atau pendapatan diklasifikasikan antara pendapatan yang bukan 

merupakan objek pajak dan penghasilan yang merupakan objek pajak. 

2. Dari penghasilan yang merupakan objek pajak, tentukan penghasilan mana 

yang pengenaan pajaknya bersifat final. Maka selebihnya adalah penghasilan 

yang merupakan objek pajak yang tidak termasuk penghasilan yang pajaknya 

bersifat final. 

3. Biaya atau pengeluaran diklasifikasikan antara biaya atau pengeluaran yang 

boleh dikurangkan, dan biaya atau pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan. 

4. Selisih antara penghasilan (objek pajak yang tidak termasuk penghasilan yang 

pengenaan pajaknya bersifat final) dengan biaya atau pengeluaran yang boleh 

dikurangkan merupakan laba atau rugi fiskal. 

Rekonsiliasi atau penyesuaian fiskal dari laporan keuangan komersial hanya 

dibutuhkan apabila akuntansi wajib pajak dikerjakan berdasarkan Standar 
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Akuntansi Keuangan saja. Apabila akuntansi pajak merupakan proses akuntansi, 

maka penyesuaian tersebut sesungguhnya tidak diperlukan lagi, karena proses 

akuntansi yang menganut Standar Akuntansi Keuangan sudah sejak awal 

disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Untuk 

kesinambungan rekonsiliasi tersebut masih diperlukan semacam catatan untuk 

membukukan semua pos-pos dalam laporan keuangan yang memperlihatkan 

perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan Perpajakan yang diperlukan untuk penyusunan rekonsiliasi 

berikutnya. Dengan adanya pencatatan yang terpisah, dengan segera dapat 

diketahui jumlah pos-pos yang berbeda, dan apabila makin sedikit perkiraan yang 

tidak sesuai dengan KUP, maka semakin mudah rekonsiliasi fiskalnya yang 

berarti pula akan menghemat waktu, biaya dan tenaga. Sebaliknya, semakin 

banyak yang tidak sesuai dengan KUP, maka akan semakin sulit dan kompleks 

penyusunan rekonsiliasi tersebut yang berarti akan menambah waktu, biaya dan 

tenaga perusahaan (Zain, 2005). 

 

2.6 Perbedaan Temporer (Temporary Difference) 

Perbedaan ini terjadi berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan, yang merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada 

periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode 

akuntansi sekarang, sedangkan komersial mengakuinya sebagai penghasilan atau 

biaya pada periode yang bersangkutan. Perbedaan waktu (temporer) dapat berupa 

(Zain, 2005:201) : 
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1. Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan yang menimbulkan 

jumlah kena pajak untuk penghasilan laba fiskal periode mendatang pada 

saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut 

dilunasi. Apabila taxable temporary difference dikalikan dengan tarif PPh 

maka akan terdapat future tax liability yang sama dengan deferred tax 

liability. 

2. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan adalah perbedaan temporer 

yang menghasilkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan untuk 

penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva 

dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi. Apabila 

deductable temporary differences dikalikan dengan tarif PPh maka akan 

terdapat future tax refundable. Jumlah future tax refundable dengan hasil 

dari kompensasi kerugian yang dikalikan dengan tarif PPh, merupakan 

jumlah deffered tax aset. 

Pada dasarnya perbedaan waktu (temporer) disebabkan karena perbedaan 

waktu pengakuan penghasilan, biaya dan beban yang bersifat sementara yang 

mengakibatkan adanya penundaan penghasilan atau beban. Perbedaan tersebut 

dapat dibagi dalam 4 kelompok (Zain, 2005:208) yaitu: 

1. Penghasilan yang berdasarkan akuntansi pajak sudah merupakan 

penghasilan yang sudah dapat dikenakan pajak, tetapi berdasarkan akuntansi 

keuangan merupakan penghasilan yang masih harus atau akan diterima. 
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2. Penghasilan yang berdasarkan akuntansi pajak sudah merupakan 

penghasilan yang sudah dapat dikenakan pajak, tetapi berdasarkan akuntansi 

keuangan merupakan penghasilan yang diterima di muka. 

3. Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak sudah dapat 

dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan 

merupakan beban atau pengeluaran yang dibayar di muka. 

4. Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak sudah dapat 

dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan 

merupakan beban atau pengeluaran yang masih akan dibayar. 

      Perbedaan tersebut umumnya merupakan perbedaan antara metode 

penyusutan dan amortisasi serta metode penilaian persediaan komersial dengan 

ketentuan peraturan perpajakan, penghapusan piutang tidak tertagih yang nyata-

nyata tidak dapat ditagih dan bukan taksiran piutang tidak tertagih berdasarkan 

presentase tertentu atau cara-cara lain. 

      Pasal-pasal yang terkait dengan masalah tersebut adalah Undang-

Undang No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yaitu pasal 6 ayat 

(1) huruf h, pasal 10 ayat (6), pasal 11 dan pasal 11A. Bunyi pasal-pasal tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Pasal 6 ayat (1) 

Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan Bentuk 

Usaha Tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi piutang 

yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yang pelaksanaannya diatur lebih 
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lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak, dengan syarat : telah 

dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, telah 

diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan 

Urusan Piutang dan Lelang Negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai 

penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur 

yang bersangkutan, telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau 

khusus, dan wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat 

ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. 

2. Pasal 10 ayat (6) dalam Zain (2005) adalah sebagai berikut: 

“Persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok 

dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata 

(average) atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh 

pertama (FIFO).” 

3. Pasal 11 dan Pasal 11A adalah sebagai berikut: 

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 11 dan pasal 11A Undang-undang 

pajak penghasilan tersebut mengenai metode penyusutan dan amortisasi 

yang diperkenankan digunakan untuk kepentingan penghitungan pajak 

terutang. Metode penyusutan fiskal disebut Accelerated Cost Recovery 

system (ACRS) yang berlaku sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1994 

dan kemudian tahun 1995 sampai sekarang menggunakan metode Modified 

Accelerated Cost Recovery System (MACRS). Perbedaan format metode 

tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut : 
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1. Harta berwujud perusahaan dibagi dalam kelompok bangunan dan 

bukan bangunan, dipisahkan lagi antara kelompok bangunan yang 

sifatnya permanen dan bangunan tidak permanen, sedang kelompok 

bukan bangunan diperinci lagi atas kelompok 1, kelompok 2, 

kelompok 3, dan kelompok 4.  Harta tidak berwujud hanya dibagi 

atas 4 kelompok saja, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 

dan kelompok 4. 

2. Masing-masing harta berwujud tersebut ditetapkan pula masa 

manfaatya yaitu mulai dengan masa manfaat 20 tahun, untuk 

bangunan yang permanen dan 10 tahun, untuk bangunan yang tidak 

permanen, sedang untuk yang bukan bangunan masa manfaatnya 

ditetapkan 4 tahun (kelompok 1), 8 tahun (kelompok 2), 16 tahun 

(kelompok 3), dan 20 tahun (kelompok 4). Untuk harta tidak 

berwujud masa manfaatnya sama dengan masa manfaat harta 

berwujud yang bukan bangunan. 

3. Wajib pajak dapat memilih apakah akan menggunakan metode garis 

lurus atau saldo ganda menurun, tergantung pada kebijakan 

perusahaan. Dengan catatan tarif : 
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Tabel 2.1  Tarif Penyusutan dan Masa Manfaat Harta Berwujud 

Kelompok Harta 

Berwujud 

Masa 

manfaat 

(tahun) 

Tarif Penyusutan 

GarisLurus 

(%) 

Saldo Menurun 

(%) 

Bukan bangunan 

Kelompok 1 

Kelompok 2 

Kelompok 3 

Kelompok 4 

Bangunan 

   Permanen 

   Tidak permanen 

 

4 

8 

16 

20 

 

20 

10 

 

25 

12,5 

6,25 

5 

 

5 

10 

 

50 

25 

12,5 

10 

Sumber : Zain, 2005:211 

 

Cara menghitung temporary difference adalah dengan cara menjumlah 

semua pos-pos perbedaan temporer dibagi dengan total aset. Temporary difference 

dalam penelitian ini diukur dengan membagi minus beban pajak tangguhan 

dengan tarif pajak yang berlaku (t) dikalikan dengan perbandingan 1 dikurangi 

tarif pajak kini (t) yang dibagi oleh aktiva rata-rata menurut Jackson (2011) dalam 

Saputro (2011) sebagai berikut : 

 

𝐏𝐞𝐫𝐛𝐞𝐝𝐚𝐚𝐧 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐞𝐫 =  
−𝐁𝐞𝐛𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐣𝐚𝐤 𝐭𝐚𝐧𝐠𝐠𝐮𝐡𝐚𝐧

𝐭
 × 

    (𝟏 –  𝐭)

𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐫𝐚𝐭𝐚 − 𝐫𝐚𝐭𝐚
 

 

 

2.7 Perbedaan Permanen (Permanent Difference) 

Permanent difference atau perbedaan permanen ini terjadi berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan 

yang tidak objek pajak, sedang secara komersial penghasilan tersebut diakui 
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sebagai penghasilan. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa biaya yang sesuai 

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, termasuk biaya fiskal yang 

tidak boleh dikurangkan, sedangkan komersial biaya tersebut diperhitungkan 

sebagai biaya. Permanent difference atau perbedaan permanen merupakan 

perbedaan yang mutlak yang tidak ada titik temunya atau saldo tandingannya. 

Pada dasarnya perbedaan permanen tersebut muncul, disebabkan oleh 

kebijakan ekonomi atau disebabkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang 

menghendaki penghapusan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan yang 

memberatkan salah satu subsektor dari subsektor perekonomian. Perbedaan 

permanen tersebut dapat berupa : 

1. Penghasilan tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya dikecualikan dari 

pengenaan pajak penghasilan. 

2. Kelompok wajib pajak tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya 

dibebaskan dari pembayaran pajak. 

3. Pengurangan khusus yang diberikan kepada wajib pajak atau pengurangan 

secara selektif yang diberlakukan terhadap wajib pajak tertentu. 

Perbedaan permanen tersebut sesuai Zain (2005:203) adalah sebagai berikut : 

1. Bagi akuntansi keuangan merupakan penghasilan, tetapi bagi akuntansi 

pajak penghasilan tersebut bukan merupakan penghasilan (tidak objek 

pajak) atau merupakan penghasilan yang ditangguhkan pengenaan pajaknya. 

2. Bagi akuntansi keuangan sudah merupakan pengeluaran, tetapi bagi 

akuntansi pajak pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. 
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3. Bagi akuntansi keuanagan tidak atau belum merupakan biaya, tetapi bagi 

akuntansi pajak pengeluarann tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya. 

4. Ketentuan penghitungan penghasilan dan biaya yang diatur secara khusus 

terutama transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. 

Pada umumnya perbedaan permanen disebabkan oleh pengaturan yang 

berbeda berkenaan dengan pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar 

Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

Perpajakan yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) mengenai pajak penghasilan yang 

bersifat final yang dikenakan pajak dengan tarif progesif pada akhir tahun, 4 ayat 

(3) mengenai apa saja yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, pasal 9 

ayat (1) dan (2) mengenai yang termasuk dalam non deductible expense atau 

beban yang tidak dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto, Undang-undang 

No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008. Yang termasuk pajak final pasal 4 

ayat (2) (Waluyo, 2008:221-223) adalah: 

1. Bunga deposito atau tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia 

(SBI) 

2. Hadiah undian 

3. Bunga simpanan anggota koperasi 

4. Penghasilan bunga obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan 

pada perdagangan di Bursa Efek. 

5. Penjualan saham pendiri dan bukan pendiri di Bursa Efek. 

6. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. 
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7. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan tanah dan atau 

bangunan. 

8. Usaha jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi usaha kecil dan nilai 

pengadaan sampai dengan satu milyar rupiah 

9. Uang pesangon, uang tembusan pensiun yang dibayarkan oleh dana 

pension yang pendirianya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 

10. Tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus 

oleh badan penyelenggara pensiunataujaminan sosial tenaga kerja. 

Yang tidak termasuk objek pajak (Pasal 4 ayat 3) adalah : 

1. a). Bantuan, sumbangan, ternasuk zakat yang diterima oleh badan amil 

zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para 

penerima zakat yang berhak. 

    b). Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan 

pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi 

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada 

hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha 

antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

2. Warisan 

3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham 

atau sebagai pengganti penyertaan modal. 
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4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 

yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau 

kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. 

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi 

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi 

jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa. 

6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan 

Terbatas, sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha 

Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dari penyertaan modal 

pada Badan Usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di 

Indonesia dengan syarat : 

1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan 

2) Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan 

Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham 

pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari 

jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di 

luar kepemilikan saham tersebut. 

7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendirianya 

telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh 

pemberi kerja maupun pegawai. 

8. Penghasilan yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana 

dimaksudkan pada huruf g, dalam bidang-bidang yang ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri Keuangan. 
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9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, 

perkumpulan, firma dan kongsi. 

10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana 

selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau 

pemberian izin usaha. 

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura 

berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan 

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat 

pasangan usaha tersebut : 

1) Merupakan perusahaan kecil, atau menjalankan kegiatan dalam 

sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri 

Keuangan, 

2) Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. 

Yang tidak boleh dikurangkan sesuai pasal 9 ayat (1) adalah: 

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti 

deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan 

asuransi kepada pemegang polis dan pembagian Sisa Hasil Usaha 

koperasi. 

2. Biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi 

pemegang saham, sekutu atau anggota 

3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali piutang tak 

tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha (leasing) dengan 
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hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya 

reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-

syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 

4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jika, 

asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh wajib 

pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan 

premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang 

bersangkutan. 

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 

yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali 

penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta 

penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 

yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah 

tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang 

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 

6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang diberikan kepada pemegang 

saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

sebagai imbalan sehubungan pekerjaan yang dilakukan. 

7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan 

sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali zakat 

atau penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak 

orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan 

dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada 
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lembaga atau badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 

pemerintah. 

8. Pajak penghasilan. 

9. Biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi 

wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. 

10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau 

perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. 

11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi 

pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

Cara menghitung permanent difference adalah dengan cara menjumlah 

semua pos-pos perbedaan permanen dibagi dengan total aset. Permanent 

difference (PERM) dalam penelitian ini diukur dengan mengurangkan temporary 

difference (TEMP) terhadap Book Tax Difference (BTD) menurut Jackson (2011) 

dalam Saputro (2011) adalah sebagai berikut : 

  

PERM = BTD – TEMP 

 

 

2.8 Small and Large Book Tax Differences 

Large book-tax differences merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba 

fiskal, dimana laba akuntansi lebih besar daripada laba fiskal. Terbagi menjadi 2 

yaitu LBTD positif dan negatif. Large positive book-tax differences (LPBTD) 
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dengan mengurutkan akun beban pajak tangguhan per tahun, kemudian seperlima 

urutan tertinggi dari sampel mewakili kelompok LPBTD diberi kode 1, dan yang 

lainnya diberi kode 0. Large negative book-tax differences (LNBTD) dengan 

mengurutkan akun biaya pajak tangguhan per tahun, kemudian seperlima urutan 

terbawah dari sampel mewakili kelompok LNBTD diberi kode 1, dan yang 

lainnya diberi kode 0 (Wijayanti, 2006). 

Small book-tax differences merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba 

fiskal, dimana laba akuntansi lebih kecil daripada laba fiskal. Wijayanti (2006) 

mengatakan bahwa perusahaan dengan large (negatif) positif book-tax differences 

signifikan secara statistik mempunyai persistensi laba lebih rendah yang 

disebabkan oleh komponen akrualnya daripada perusahaan dengan Small book-tax 

differences, terbukti mempunyai persistensi komponen lebih tinggi. Hal ini berarti 

perusahaan dengan Small book-tax differences signifikan secara statistik 

mempunyai persistensi laba lebih tinggi yang disebabkan oleh komponen 

akrualnya daripada perusahaan dengan Large book-tax differences terbukti 

mempunyai persistensi komponen lebih rendah dibanding perusahaan dengan 

book-tax differences kecil.  Small book-tax differences merupakan subsampel sisa 

dari urutan setelah penentuan Large positive book-tax differences (LPBTD) dan 

Large negatif book-tax differences (LNBTD) yang pengukurannya diberi kode 0. 

 

2.9 Pengaruh Temporary Difference terhadap Pertumbuhan Laba 

      Perbedaan waktu (temporer) disebabkan karena perbedaan waktu 

pengakuan penghasilan, biaya dan beban yang bersifat sementara, yang 
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mengakibatkan adanya penundaan penghasilan atau beban (Zain, 2005). 

Kewajiban (aset) pajak tangguhan meningkat ketika perusahaan mempercepat 

pengakuan pendapatan atau menangguhkan pengakuan beban (mempercepat 

beban atau menangguhkan pendapatan) untuk kepentingan akuntansi 

dibandingkan dengan kepentingan perpajakan perusahaan tersebut. Dengan pola 

seperti ini, maka perusahaan tersebut akan melaporkan laba akuntansi yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan laba menurut perpajakan, sehingga akan 

meningkatkan kewajiban pajak tangguhan bersih perusahaan tersebut, begitu pula 

sebaliknya (Irreza dan Yulianti, 2010).  

      Aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan merupakan 

perbedaan temporer, yang tercermin di laporan keuangan dan dapat dipulihkan 

atau dilunasi di masa yang akan datang. Jika aset pajak tangguhan besar, maka 

jumlah beban pajak terutang yang akan dibayarkan di periode mendatang akan 

lebih sedikit karena terbantu oleh adanya aset pajak tangguhan tadi, sehingga 

dengan asumsi penghasilan tetap dan jumlah pajak terutang yang dibayarkan 

kecil, maka pertumbuhan laba perusahaan akan meningkat. Sebaliknya, jika 

kewajiban pajak tangguhan besar, maka jumlah beban pajak terutang yang akan 

dibayarkan di periode mendatang akan lebih besar karena ditambah dengan 

keberadaan kewajiban pajak tangguhan tadi, sehingga dengan asumsi penghasilan 

tetap dan jumlah pajak terutang yang dibayarkan besar, maka pertumbuhan laba 

perusahaan akan menurun.  

      Variabel independen bertambah menyebabkan variabel dependen 

berkurang, atau sebaliknya, variabel independen berkurang sehingga 
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menyebabkan variabel dependen bertambah, terjadi hubungan yang saling 

berlawanan atau hubungan negatif antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. Jadi semakin besar perbedaan temporer semakin kecil pertumbuhan 

labanya. Sehingga temporary difference berpengaruh negatif dengan pertumbuhan 

laba. 

 

2.10 Pengaruh Permanent Difference terhadap Pertumbuhan Laba 

      Perbedaan permanen ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Zain (2005) menjelaskan bahwa perbedaan 

permanen merupakan perbedaan yang mutlak yang tidak ada titik temunya atau 

saldo tandingannya. 

      Salah satu pos dalam laporan keuangan yang menunjukkan beda tetap 

adalah bunga deposito yang pajaknya dikenakan final sesuai dengan pasal 4 ayat 

(2) UU PPh. Bunga deposito, di SAK diperbolehkan sebagai penambah 

penghasilan tetapi dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan 

tidak diperkenankan, maka dalam rekonsiliasi fiskal yang dilakukan, hal ini 

merupakan koreksi negatif yang menyebabkan laba fiskal berkurang dan jumlah 

pajak terutang juga berkurang, sehingga apabila pajak yang dibayarkan 

perusahaan semakin sedikit sedangkan jumlah penghasilan sebelum pajak 

diasumsikan tetap maka laba bersih setelah pajak akan meningkat, dengan kata 

lain pertumbuhan laba juga akan meningkat.   

      Contoh pos yang diperbolehkan sebagai biaya dalam SAK adalah 

sumbangan, tetapi dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan 
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tidak diperkenankan, maka dalam rekonsiliasi fiskal yang dilakukan, hal ini 

merupakan koreksi positif yang menyebabkan laba fiskal bertambah dan jumlah 

pajak terutang juga bertambah, sehingga pajak penghasilan yang dibayarkan oleh 

perusahaan juga semakin besar, jika diasumsikan jumlah penghasilan sebelum 

pajak tetap sedangkan pajak yang dibayarkan adalah besar maka pertumbuhan 

laba bersih setelah pajak juga akan menurun.   

      Apabila variabel independen bertambah menyebabkan variabel 

dependen berkurang, atau sebaliknya, variabel independen berkurang sehingga 

menyebabkan variabel dependen bertambah, maka terjadi hubungan yang saling 

berlawanan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sehingga 

perbedaan permanen akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. 

 

2.11 Pengaruh Book Tax Differences terhadap Pertumbuhan Laba  

       Djamaludin (2008) mengatakan bahwa  jika book-tax differences besar 

merupakan bukti kenaikan (penurunan) laba karena pilihan akrual, komponen 

akrual perusahaan tersebut akan menunjukkan pembalikan (reversal) masa depan 

yang besar secara rata-rata, dan menyebabkan persistensi atau pertumbuhan laba 

yang rendah. Didukung oleh komponen book tax differences itu sendiri yang 

terdiri dari permanent difference dan temporary difference.   

      Munculnya dugaan bahwa  book tax differences akan berpengaruh 

negatif adalah ditentukan oleh pengaruh masing-masing komponen book tax 

difference itu sendiri yaitu permanent difference dan temporary difference yang 

diduga dominan berpengaruh negatif juga terhadap pertumbuhan laba. Semakin 
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besar books tax differences yang dihasilkan dari rekonsiliasi fiskal, semakin 

banyak koreksi negatif, semakin kecil laba fiskal, semakin kecil pajak terutang 

yang dibayarkan perusahaan, maka semakin besar laba bersih setelah pajak 

sehingga pertumbuhan laba pun meningkat dengan asumsi penghasilan sebelum 

pajak tetap.  Sebaliknya, semakin kecil books tax differences yang dihasilkan dari 

rekonsiliasi fiskal, semakin sedikit koreksi negatif, semakin besar laba fiskal, 

semakin besar pajak terutang yang dibayarkan perusahaan, maka semakin kecil 

laba bersih setelah pajak. Dengan asumsi penghasilan sebelum pajak tetap, 

sehingga hal ini dapat menyebabkan hubungan negatif antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

 

2.12 Pengaruh Temporary Difference terhadap Pertumbuhan Laba yang 

Dimoderasi oleh Small and Large BTD 

      Small BTD adalah perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal yang laba 

fiskalnya lebih besar daripada laba akuntansi. Asumsinya, semakin kecil 

perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal suatu perusahaan, semakin sedikit pula 

koreksi fiskal (koreksi negatif) yang terjadi, sehingga laba fiskal pun tetap besar 

dan pajak terutang yang dibayarkan tidak menurun. Sebaliknya, large BTD adalah 

perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal yang laba akuntansinya lebih besar 

daripada laba fiskal. Asumsinya, semakin besar perbedaan laba akuntansi dan laba 

fiskal suatu perusahaan, semakin banyak pula koreksi fiskal (koreksi negatif) yang 

terjadi, sehingga laba fiskal pun menjadi kecil dan pajak terutang yang dibayarkan 

menurun. 
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      Melihat komponen yang membentuk perbedaan temporer terdiri dari 

pos-pos yang menimbulkan koreksi negatif pada rekonsiliasi fiskal karena 

diperbolehkan di SAK dan tidak diperbolehkan di peraturan perpajakan dan 

akhirnya menyebabkan laba fiskal menurun yang imbasnya mengurangi jumlah 

pajak terutang yang dibayarkan, maka perusahaan yang mempunyai Small BTD 

mempunyai pertumbuhan laba yang besar.  Asumsinya, semakin kecil perbedaan 

laba akuntansi dan laba fiskal suatu perusahaan, semakin sedikit pula koreksi 

fiskal (koreksi negatif) yang terjadi, sehingga laba fiskal pun tetap besar dan pajak 

terutang yang dibayarkan tidak menurun. 

      Terdapat dugaan bahwa keadaan awal perusahaan yang mempunyai 

Small BTD memiliki pertumbuhan laba yang semakin baik, laba yang tinggi, jika 

hal ini dipadukan dengan temporary difference yang diduga berhubungan negatif 

dengan pertumbuhan laba, maka besar pengaruh negatif itu akan berkurang atau 

hanya sedikit mempengaruhi penurunan pertumbuhan laba perusahaan karena 

memang pada dasarnya laba perusahaan sudah terdukung tinggi dengan adanya 

Small BTD. Namun sebaliknya perusahaan yang mempunyai Large BTD akan 

mempunyai pertumbuhan laba yang semakin kecil. Sehingga dapat menyebabkan 

hubungan negatif antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

 

2.13 Pengaruh Permanent Difference terhadap Pertumbuhan Laba yang 

Dimoderasi oleh Small and Large BTD 

      Small BTD adalah perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal yang laba 

fiskalnya lebih besar daripada laba akuntansi. Asumsinya, semakin kecil 
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perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal suatu perusahaan, semakin sedikit pula 

koreksi fiskal (koreksi negatif) yang terjadi, sehingga laba fiskal pun tetap besar 

dan pajak terutang yang dibayarkan tidak menurun. Sebaliknya, large BTD adalah 

perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal yang laba akuntansinya lebih besar 

daripada laba fiskal. Asumsinya, semakin besar perbedaan laba akuntansi dan laba 

fiskal suatu perusahaan, semakin banyak pula koreksi fiskal (koreksi negatif) yang 

terjadi, sehingga laba fiskal pun menjadi kecil dan pajak terutang yang dibayarkan 

menurun. 

      Melihat komponen yang membentuk perbedaan permanen terdiri dari 

pos-pos yang menimbulkan koreksi negatif pada rekonsiliasi fiskal karena 

diperbolehkan di SAK dan tidak diperbolehkan di peraturan perpajakan dan 

akhirnya menyebabkan laba fiskal menurun yang imbasnya mengurangi jumlah 

pajak terutang yang dibayarkan, maka perusahaan yang mempunyai Large BTD 

mempunyai pertumbuhan laba yang kecil.  Asumsinya, semakin besar perbedaan 

laba akuntansi dan laba fiskal suatu perusahaan, semakin banyak pula koreksi 

fiskal (koreksi negatif) yang terjadi, sehingga laba fiskal pun menjadi lebih kecil 

dan pajak terutang yang dibayarkan menurun. 

     Terdapat dugaan bahwa keadaan awal perusahaan yang mempunyai 

Large BTD memiliki pertumbuhan laba yang kurang baik, jika hal ini dipadukan 

dengan permanen difference yang diduga juga berhubungan negatif dengan 

pertumbuhan laba, maka besar pengaruh negatif itu akan bertambah dan akan 

banyak mempengaruhi penurunan pertumbuhan laba perusahaan karena memang 

pada dasarnya laba perusahaan sudah terdukung rendah dengan adanya Large 
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BTD. Sehingga akan menimbulkan pengaruh negatif antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

 

2.14 Penelitian Terdahulu 

      Beberapa penelitian telah mengkaji tentang pengaruh book-tax 

differences terhadap kinerja perusahaan terkait pertumbuhan laba pada periode 

yang akan datang. Lev dan Nissim (2004) melakukan penelitian dengan 

mengembangkan ―tax based fundamental‖ yang didefinisikan sebagai rasio 

estimasi penghasilan kena pajak dengan laba bersih. Mereka menemukan bukti 

bahwa rasio laba akuntansi terhadap laba fiskal dapat memprediksikan 

pertumbuhan laba lima tahun kedepan, dan berhubungan kuat (lemah) dengan 

return saham masa depan.  

      Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Hanlon (2005) menemukan 

bahwa pertama, perusahaan dengan perusahaan yang memiliki book tax gap yang 

besar baik positif maupun negatif akan cenderung mengalami persistensi laba 

yang lebih rendah dibanding perusahaan yang memiliki book tax gap yang kecil. 

Kedua, perusahaan dengan large negative book-tax differences (perbedaan besar 

antara laba akuntansi dan laba fiskal bernilai negatif) tidak signifikan dengan 

persistensi laba. Dan ketiga, semakin besar perbedaan antara laba akuntansi dan 

laba fiskal akan menunjukkan “red flag‖ bagi pengguna laporan keuangan dan 

mengurangi harapan investor akan persistensi laba masa depan perusahaan untuk 

tahun – tahun berikutnya.  
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      Wijayanti (2006) menyatakan bahwa hasil penelitiannya yang pertama 

adalah book-tax differences secara negatif berpengaruh signifikan secara statistik 

terhadap persistensi laba akuntansi satu perioda kedepan. Hasil yang kedua adalah 

perusahaan dengan large (negatif) positif book-tax differences signifikan secara 

statistik mempunyai persistensi laba lebih rendah yang disebabkan oleh 

komponen akrualnya daripada perusahaan dengan small book-tax differences, dan 

hasil yang ketiga adalah harga saham tidak mencerminkan informasi yang 

digunakan dalam model ekspektasi yang berarti bahwa investor belum mampu 

membedakan komponen laba dalam menentukan persistensi laba.  

      Tang dan Firth (2008) melakukan penelitian terhadap book tax 

differences dengan membaginya menjadi normal book tax differences dan 

abnormal book tax differences. Normal book tax difference merujuk pada 

perbedaan mekanis sedangkan abnormal book tax differences merujuk pada 

perbedaan oportunistik yang disebabkan oleh earning management maupun tax 

management. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dekomposisi ini menyediakan 

tambahan informasi kepada investor. Normal dan abnormal book tax differences 

yang besar menandakan bahwa laba perusahaan lebih transitory dan kurang 

persisten, menyimpulkan kinerja yang lebih rendah di tahun mendatang. Di 

samping itu book tax differences yang besar menyebabkan harga saham menjadi 

lebih rendah. 

      Wiryandari dan Yulianti (2008) yang meneliti mengenai hubungan 

antara perbedaan laba akuntansi dan laba pajak dengan perilaku manajemen laba 

dan persistensi laba. Dengan menggunakan model distribusi laba, hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan dan akrual tidak terbukti dapat 

digunakan untuk mendeteksi manajemen laba dengan tujuan untuk menghindari 

penurunan laba. Penelitian juga dilakukan untuk menguji apakah perbedaan laba 

akuntansi dan laba pajak dapat digunakan untuk mengukur persistensi laba. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perbedaan laba akuntansi dan laba pajak positif 

yang besar mempunyai persistensi laba yang lebih rendah. Dapat disimpulkan 

bahwa perbedaan laba akuntansi dan laba pajak memiliki kemampuan untuk 

mendeteksi kualitas laba, dalam hal ini persistensi laba masa depan.  

      Djamaludin dan Rahmawati (2008) membentuk kerangka penelitian 

seperti Hanlon (2005) dan Wijayanti (2006), namun dalam penelitiannya 

Djamaludin membedakan objek penelitiannya di perusahaan perbankan. Hasilnya 

mengatakan bahwa 1. perusahaan dengan book-tax differences besar tidak terbukti 

secara statistik mempunyai persistensi laba lebih rendah dibanding perusahaan 

dengan book-tax differences kecil, 2. perusahaan dengan book-tax differences 

besar tidak terbukti mempunyai persistensi komponen lebih rendah dibanding 

perusahaan dengan book-tax differences kecil. Akrual tidak terbukti secara 

statistik dapat mempengaruhi persistensi laba, 3. harga saham mampu  

mencerminkan informasi laba sekarang untuk memprediksikanlaba mendatang. 

Namun investor belum mampu membedakan informasi yang ada dalam komponen 

akrual dan aliran kas dalam menentukan persistensi laba. 

      Penelitian lainnya dilakukan oleh Martani dan Persada pada tahun 2009. 

Hasilnya menunjukkan bahwa bahwa beda waktu mempunyai nilai koefisien 

positif pada pertumbuhan laba bersih sebelum pajak dan mempunyai nilai 
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koefisien negatif pada pertumbuhan laba bersih. Sedangkan untuk beda tetap 

memiliki hubungan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba bersih sebelum 

pajak dan pertumbuhan laba bersih. 

      Irreza dan Yulianti (2010) baru-baru ini meneliti penggunaan 

komponen-komponen pembentuk pajak tangguhan dalam mendeteksi manajemen 

laba. Dalam penelitiannya, komponen pajak tangguhan dibagi ke dalam 

komponen akrual dan pencadangan atas pendapatan dan beban, kompensasi, 

depresiasi aset berwujud, penilaian aset lainnya dan miscellaneous item. Hasil 

penelitian menemukan bukti bahwa total perubahan kewajiban pajak tangguhan 

bersih dan total akrual dapat mendeteksi kemungkinan perusahaan melakukan 

aktivitas manajemen laba untuk menghindari kerugian. Selanjutnya, penelitian ini 

menggunakan refleksi beban pajak tangguhan pada neraca, yaitu perubahan 

kewajiban pajak tangguhan bersih. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hanya 

satu variabel komponen yang terbukti memiliki pengaruh signifikan, yaitu 

komponen depresiasi atas aset berwujud. 

      Penelitian yang menggunakan book-tax differences sebagai variabel 

independen yang dilakukan Jackson (2011). Jackson (2011) melakukan peneltian 

untuk menguji hubungan antara book tax differences dan pertumbuhan laba. 

Dalam penelitiannya, Jackson membagi book tax differences menjadi dua 

komponen, yaitu komponen perbedaan permanen dan perbedaan temporer. 

Jackson juga membagi pertumbuhan laba menjadi perubahan pada laba sebelum 

pajak dan perubahan pada beban pajak. Hasil penelitian tersebut membuktikan 

bahwa terdapat hubungan yang bersifat negatif antara komponen perbedaaan 
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permanen dengan perubahan di masa depan beban pajak, sedangkan komponen 

sementara book tax differences (pajak tangguhan) berhubungan negatif dengan 

perubahan dalam laba sebelum pajak masa mendatang. 

      Guenther (2011) dalam penelitiannya yang berjudul mengatakan bahwa 

perusahaan-perusahaan kecil dan masih tergolong baru mempunyai ROA lebih 

tinggi dan transitory item yang luas. Hal ini disebabkan oleh beban atau manfaat 

pajak tangguhan. Dari hasil penelitian Guenther diperoleh ksimpulan bahwa tidak 

ada hubungan yang signifikan antara perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal 

yang besar dengan pertumbuhan laba yang lebih rendah. Ringkasan hasil 

penelitian mengenai perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal (book tax 

difference) serta pertumbuhan laba (proksi dari persistensi dan kualitas laba) yang 

dilakukan dan dikembangkan oleh peneliti-peneliti terdahulu dan telah dijabarkan 

seperti di atas dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.2  Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu 

No.  Peneliti  Judul  Variabel  Hasil Penelitian  

1. Lev dan Nissim 

(2004)  

Taxable Income, 

Future Earnings, 

and Equity Values  

Earning growth, 

stock price, tax 

to book ratio, 

deffered taxes, 

cash flow 

operation. 

Rasio laba akuntansi 

terhadap laba fiskal dapat 

memprediksikan 

pertumbuhan laba lima 

tahun kedepan, dan 

berhubungan kuat (lemah) 

dengan return saham masa 

depan. 

2. Hanlon (2005)  The Persistence 

and Pricing of 

Earnings, Accrual 

and Cash Flows 

when Firm Have 

Large Book Tax 

Differences.  

Earning 

persistence, 

accrual, cash 

flow, deffered 

tax.  

large positive and negative 

book-tax differences 

mempunyai laba yang 

kurang persisten 

dibandingkan perusahaan 

yang mempunyai book-tax 

differences dalam jumlah 

kecil (small book-tax 

differences).  
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No.  Peneliti  Judul  Variabel  Hasil Penelitian  

No.  Peneliti  Judul  Variabel  Hasil Penelitian  

No.  Peneliti  Judul  Variabel  Hasil Penelitian  

3. Wijayanti 

(2006)  

Analisis Pengaruh 

Perbedaan antara 

Laba Akuntansi 

dan Laba Fiskal 

terhadap 

Persistensi Laba, 

Akrual, dan Arus 

Kas  

Laba sebelum 

pajak masa 

depan,  

Kumulatif 

return tidak 

normal masa 

depan, aliran kas 

operasi, laba 

akrual.  

Perusahaan dengan large 

(negatif) positif book-tax 

differences signifikan 

secara statistik mempunyai 

persistensi laba lebih 

rendah.  

4. Tang dan Firth 

(2008)  

Market 

Perception of the 

Information in 

Book-Tax 

Differences – An 

Empirical Study 

in China‟ s 

Capital Markets  

Normal book tax 

differences, 

abnormal book 

tax differences, 

earning per 

share, return on 

a share.  

(1)Normal dan abnormal 

book tax differences yang 

besar menandakan bahwa 

laba perusahaan lebih 

transitory dan kurang 

persisten.  

(2) Book tax differences 

yang besar menyebabkan 

harga saham menjadi lebih 

rendah.  

5. Wiryandari dan 

Yulianti (2008)  

Hubungan 

Perbedaan Laba 

Akuntansi dan 

Laba Pajak 

dengan Perilaku 

Manajemen Laba 

dan Persistensi 

Laba  

Laba akuntansi 

sebelum pajak, 

pajak 

tangguhan, large 

positive book 

tax differences, 

aliran kas 

operasi, laba 

akrual.  

(1)Beban pajak tangguhan 

dan akrual tidak terbukti 

dapat digunakan untuk 

mendeteksi manajemen 

laba dengan tujuan untuk 

menghindari penurunan 

laba. (2)large positive book 

tax differences mempunyai 

persistensi laba yang lebih 

rendah  

6. Djamaludin dan 

Rahmawati 

(2008) 

Analisis 

Perbedaan Antara 

Laba Akuntansi 

dan Laba Fiskal 

Terhadap 

Persistensi Laba, 

Akrual, dan 

Aliran Kas pada 

Perusahaan 

Perbankan yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta 

Laba sebelum 

pajak masa 

depan. 

Kumulatif 

return tidak 

normal masa 

depan. Aliran 

kas operasi. 

Laba akrual. 

book-tax 

differences 

perusahaan dengan book-

tax differences besar dan 

akrual tidak terbukti 

secara statistik 

mempunyai persistensi 

laba lebih rendah 

dibanding perusahaan 

dengan book-tax 

differences kecil.harga 

saham mampu  

mencerminkan informasi 

laba sekarang untuk 

memprediksikan laba 

mendatang. 

 
 

Tabel 2.2  Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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No.  Peneliti  Judul  Variabel  Hasil Penelitian  

7. Martani dan 

Persada (2009) 

Pengaruh Book 

Tax Gap terhadap 

Persistensi Laba 

persistensi laba, 

book tax gap 

perubahan 

pendapatan, 

aktiva tetap 

kotor, 

aktiva tidak 

berwujud 

kotor, 

kompensasi 

kerugian, 

ukuran 

perusahaan 

Perubahan pendapatan 

tidak memiliki hubungan 

dengan book tax gap. 

Variabel aktiva tetap kotor 

memiliki hubungan 

negative terhadap book tax 

gap.aktiva tdk berwujud 

kotor tidak signifikan 

terhadap BTG.Kompensasi 

kerugian tidak berhubungan 

positif BTG. 

Ukuran perusahaan 

memiliki hubungan positif 

terhadap book tax gap. 
8.  Irreza dan 

Yulianti (2010)  

Penggunaan 

Komponen-

Komponen 

Pembentuk Pajak 

Tangguhan dalam 

Mendeteksi 

Manajemen Laba:  

Sebuah 

Pendekatan Baru 

di Indonesia  

 

 

 

Manajemen 

laba, kewajiban 

pajak 

tangguhan, 

akrual dan 

pencadangan 

atas pendapatan 

dan beban, 

kompensasi, 

depresiasi aset 

berwujud, 

penilaian aset 

lainnya dan 

miscellaneous 

item. 

(1) Total perubahan 

kewajiban pajak tangguhan 

bersih dan total akrual 

dapat mendeteksi 

kemungkinan perusahaan 

melakukan aktivitas 

manajemen laba untuk 

menghindari kerugian.  

(2) Hanya satu variabel 

komponen yang terbukti 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba, yaitu 

komponen depresiasi atas 

aset berwujud.  

9. Jackson (2011)  Book Tax 

Differences and 

Earnings Growth  

Pretax income, 

income tax 

expense, 

permanent 

differences, 

temporer 

differences.  

Terdapat hubungan negatif 

antara komponen 

perbedaaan permanen 

dengan perubahan di masa 

depan beban pajak, 

sedangkan komponen 

sementara book tax 

differences (pajak 

tangguhan) berhubungan 

negatif dengan perubahan 

dalam laba sebelum pajak 

masa mendatang. .  

10. Guenther (2011) “What Do We 

Learn From 

Large Book Tax 

Difference‖ 

Persistensi laba, 

laba sebelum 

pajak, Large 

positive BTD, 

Large negatif 

BTD 

tidak ada hubungan yang 

signifikan antara perbedaan 

laba akuntansi dan laba 

fiskal yang besar dengan 

pertumbuhan laba yang 

lebih rendah. 

Tabel 2.2  Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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Penelitian ini mengacu pada penelitian Hanlon (2005) dan Jackson (2011) 

serta Martani dan Persada (2009) yang mengambil kembali variabel book tax 

differences sebagai variabel independen dan membedakan komponen book tax 

differences menjadi dua yaitu temporary difference (perbedaan temporer) dan 

permanent difference (perbedaan permanen). Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu adalah pada variabel independen dan sampel yang diambil 

serta periode pengamatan. 

Variabel yang diambil pada penelitian terdahulu adalah hanya temporary 

difference dan permanent difference atau small book tax difference dan large book 

tax difference saja. Pada penelitian ini mengkombinasikan variabel-variabel 

independen yang telah diteliti yaitu temporary difference dan permanent 

difference sebagai variabel independen serta menambah variabel small and large 

book tax difference menjadi variabel moderating sebagai aspek keterbaruan 

penelitian. Sampel penelitian terdahulu selalu menggunakan perusaahaan 

manufaktur karena perusahaan manufaktur dianggap paling kompleks, sedangkan 

penelitian ini mencoba menerapkan aplikasi tersebut pada perusahaan perbankan 

nasional karena perbankan mempunyai peran yang penting dalam menjaga 

stabilitas perekonomian suatu negara, khususnya pada kebijakan-kebijakan yang 

bersifat moneter yang berimbas terhadap kesejahteraan rakyat. Periode penelitian 

pada penelitian ini adalah 3 tahun pengamatan yaitu 2009 sampai 2011 karena 

pada tahun 2009 mulai diterapkan tarif pajak tunggal 25 % dari yang sebelumnya 

adalah sebesar 28 %. 
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2.15 Kerangka Berpikir 

      Berawal dari krisis global yang melanda USA dimana puncaknya pada 

tahun 2008 lalu, berdampak signifikan pada kestabilan ekonomi dunia. Terkait 

pemberian kredit perumahan yang menyebabkan bank-bank pailit dan efeknya 

mempengaruhi kondisi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, sehingga 

mengganggu pertumbuhan laba perbankan. Hal ini menyebabkan pertumbuhan 

laba perbankan nasional juga tidak stabil. Namun, dilihat dari laporan 

perekonomian tahun 2011 oleh Bank Indonesia sebagai pengawas seluruh bank 

nasional, diketahui bahwa laba perbankan mulai tumbuh perlahan dari tahun 2009 

sampai 2011. Pertumbuhan laba yang teratur seperti ini diduga kadang adalah 

hasil dari manajemen laba perusahaan dengan tujuan tertentu menurut 

kepentingan agen dan prinsipal sesuai dengan teori agensi. 

      Hanlon (2005) dan Jackson (2011) menguji apakah book-tax differences 

berpengaruh secara negatif terhadap persistensi atau pertumbuhan laba (proksi 

manajemen laba). Terbukti secara statistik, pertumbuhan laba dipengaruhi oleh 

book-tax differences. Hasil ini bermakna apabila books tax differences besar maka 

pertumbuhan laba akan kecil, atau sebaliknya. Penelitian ini membagi book-tax 

differences menjadi 2 komponen yaitu permanent difference (perbedaan 

permanen) dan temporary difference (perbedaan temporer).  

      Item-item yang merupakan permanent difference yaitu pos-pos pajak 

final, bukan objek pajak dan biaya atau beban yang tidak dapat dikurangkan 

terhadap penghasilan bruto. Item-item tersebut di dalam rekonsiliasi akan 

menyebabkan koreksi negatif, sehingga akan mengurangi laba fiskal. Hal ini 
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menyebabkan hubungan yang negatif pula terhadap pertumbuhan laba. Sehingga, 

apabila perbedaan permanen bertambah maka pertumbuhan laba akan berkurang 

atau semakin kecil.  

      Contoh dari perbedaan permanen adalah bunga deposito. Bunga 

deposito dalam SAK diperbolehkan sebagai penambah penghasilan tetapi dalam 

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan tidak diperkenankan karena 

pajak yang dikenakan untuk bunga deposito adalah pajak final yang akan dihitung 

dan dibayarkan sekaligus pada akhir perode pembukuan. Dalam rekonsiliasi fiskal 

yang dilakukan, hal ini merupakan koreksi negatif yang menyebabkan laba fiskal 

berkurang dan jumlah pajak terutang juga berkurang, sehingga apabila pajak yang 

dibayarkan perusahaan semakin sedikit sedangkan jumlah penghasilan sebelum 

pajak diasumsikan tetap maka laba bersih setelah pajak akan besar, atau dengan 

kata lain pertumbuhan laba juga akan meningkat.   

      Sementara itu temporary difference berupa kebijakan dalam perusahaan 

terkait metode pencatatan atas waktu diakuinya biaya atau beban dan pendapatan. 

Kebijakan tersebut contohnya adalah metode penyusutan, penialaian persediaan, 

penghapusan kerugian piutang dan perlakuan kompensasi kerugian. Pos-pos yang 

merupakan temporary difference yang tertuang dalam laporan keuangan berupa 

aset dan beban pajak tangguhan. Akun ini juga mempunyai hubungan yang 

negatif terhadap pertumbuhan laba. Aset pajak tangguhan dan beban pajak 

tangguhan merupakan perbedaan temporer, yang tercermin di laporan keuangan 

dan dapat dipulihkan atau dilunasi di masa yang akan datang. Jika aset pajak 

tangguhan besar, maka jumlah beban pajak terutang yang akan dibayarkan di 
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periode mendatang akan lebih sedikit karena terbantu oleh adanya aset pajak 

tangguhan tadi. Dengan asumsi penghasilan tetap dan jumlah pajak terutang yang 

dibayarkan kecil, maka pertumbuhan laba perusahaan akan meningkat.  

      Sebaliknya, jika beban pajak tangguhan besar, maka jumlah beban pajak 

penghasilan terutang yang akan dibayarkan juga akan lebih besar karena beban 

pajak tangguhan ini akan menambah beban pajak kini yang akan menambah 

jumlah pajak pengahasilan semakin besar. Dengan asumsi penghasilan tetap dan 

jumlah pajak terutang yang dibayarkan besar, maka laba bersih (laba fiskal) akan 

semakin kecil dan pertumbuhan laba perusahaan akan menurun.  

      Books Tax Differences sendiri dapat digolongkan menjadi Large BTD 

dan Small BTD (Wijayanti 2006). Dimana Small BTD adalah perbedaan laba 

akuntansi dan laba fiskal yang laba fiskalnya lebih besar daripada laba akuntansi. 

Asumsinya, semakin kecil perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal suatu 

perusahaan, semakin sedikit pula koreksi fiskal (koreksi negatif) yang terjadi, 

sehingga laba fiskalpun tetap besar. Jadi perusahaan denga Small BTD akan 

mempunyai pertumbuhan laba yang lebih tinggi. 

      Sebaliknya, large BTD adalah perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal 

yang laba akuntansinya lebih besar daripada laba fiskal. Asumsinya, semakin 

besar perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal suatu perusahaan, semakin banyak 

pula koreksi fiskal (koreksi negatif) yang terjadi, sehingga pajak terutang yang 

laba fiskalpun menjadi kecil. Jadi perusahaan dengan Large BTD akan 

mempunyai pertumbuhan laba yang rendah. Hal ini dapat dijadikan sebagai sarana 

moderasi antara permanent difference maupun temporary difference terhadap 
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pertumbuhan laba itu sendiri. Hubungan pengaruh tersebut dapat digambarkan 

pada kerangka berpikir sebagai berikut: 

 

 

 

    H1 H3 

 

       H2  

           H4 dan H5  

 

     

Gambar 2.2  Kerangka Berpikir 

 

2.16 Hipotesis 

      Hipotesis penelitian ini berdasarkan kerangka berpikir dan uraian 

pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai 

berikut : 

Hipotesis 1 :  Temporary difference berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan 

laba 

Hipotesis 2   : Permanent difference berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan 

laba 

Hipotesis 3   : Temporary dan permanen difference berpengaruh negatif 

terhadap pertumbuhan laba secara bersama-sama 

Temporary difference 

(X1) 

Permanent difference 
(X2) 

 

Pertumbuhan laba 
(Earning Growth) 

(Y) 

Small and Large  
BookTaxDifference (Z) 

 

Temporary difference 

(X1) 

Permanent difference 
(X2) 

 

Pertumbuhan laba 
(Earning Growth) 

(Y) 

Small and Large  
BookTaxDifference (Z) 
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Hipotesis 4   : Temporary difference berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan 

laba yang dimoderasi oleh Small and Large BTD 

Hipotesis 5   :  Permanent difference berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan 

laba yang dimoderasi oleh Small and Large BTD 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Populasi 

    Problematika yang ada dalam pemilihan data diawali dengan pemilihan 

populasi. Populasi itu sendiri oleh Indriantoro (2002) diartikan sebagai 

sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik 

tertentu. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 32 bank yang pada tahun 

2012 menerbitkan sahamnya dan melaporkan laporan keuangan tahunannya di 

Bursa Efek Indonesia. Penggunaan satu  kelompok perusahaan untuk menghindari 

perbedaan karakteristik antara perusahaan perbankan dan non perbankan, atau 

dengan kata lain mendasarkan pertimbangan pada homogenitas. Alasan mengapa 

dipilih 3 tahun pengamatan yaitu tahun 2009-2011 karena mulai tahun 2009 tarif 

tunggal pajak badan mulai diberlakukan 25% dari yang sebelumnya 28%. 

 

3.2 Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2011 dan memenuhi kriteria 

yang disyaratkan dalam penelitian. Kriteria sampel dalam penelitian ini diambil 

dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan suatu metode 

pengambilan sampel non probabilitas yang disesuaikan dengan kriteria tertentu. 

Kriteria tersebut adalah : 
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1. Perusahaan sektor perbankan yang terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek 

Indonesia selama 2009 – 2011 secara kontinyu. 

2. Perusahaan Perbankan yang mengeluarkan laporan keuangan tiap tahun 

yang berakhir pada 31 Desember, telah diaudit dan menggunakan mata uang 

rupiah. 

3. Perusahaan Perbankan yang selalu laba dalam periode pengamatan atau 

perusahaan perbankan yang tidak mengalami kerugian selama 2009 - 2011. 

      Terdapat 32 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 

2012. Dari 32 bank, 10 bank dinyatakan gugur karena tidak memenuhi kriteria 

sesuai purposive sampling. Ada 7 bank tidak mengeluarkan laporan keuangan 

secara kontinyu dari 2009 sampai 2011 dan 3 bank mengalami kerugian  selama 

tahun pengamatan. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut di atas diperoleh 22 

perusahaan perbankan di setiap tahun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. 

   

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini adalah studi empiris yang dilakukan pada perusahaan 

perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder, yaitu annual report perusahaan perbankan yang 

dipublikasikan di www.idx.co.id, accounting corner Universitas Negeri Semarang 

dan pojok BEI Universitas Diponegoro.  

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.4    Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.4.1 Variabel Dependen (Pertumbuhan Laba) 

   Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pertumbuhan laba pada perusahaan perbankan. Pertumbuhan laba merupakan 

perubahan laba yang dihasilkan oleh perusahaan dari periode ke periode yang 

diproksikan dengan persentase. Pertumbuhan laba diukur menggunakan analisis 

perbandingan. Pertumbuhan laba (∆NIit) dalam penelitian ini dihitung dengan 

cara mengurangkan laba periode sekarang (NIit) dengan laba periode sebelumnya 

(NIit-1) kemudian dibagi dengan laba pada periode sebelumnya. Lestari (2011) 

merumuskan pertumbuhan laba dengan formula sebagai berikut : 

 

𝚫𝐍𝐈𝐢𝐭 =  
𝐍𝐈𝐢𝐭   − (𝐍𝐈𝐢𝐭 − 𝟏) 

 𝐍𝐈𝐢𝐭 − 𝟏
 

 
 
 

3.4.2 Variabel Independen (Temporary and Permanent Difference) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah temporary and permanent 

difference yang merupakan komponen dari book tax difference. Book tax 

differences merupakan perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Book 

tax differences (BTD) dalam penelitian ini diukur dengan mengurangkan laba 

bersih terhadap penghasilan kena pajak yang dipersamakan dengan laba sebelum 

pajak dibagi dengan aktiva rata-rata (Jackson, 2011 dalam Saputro, 2011) dengan 

rumus : 
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𝐁𝐓𝐃 =  
 (𝐩𝐞𝐧𝐠𝐡𝐚𝐬𝐢𝐥𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐧𝐚 𝐩𝐚𝐣𝐚𝐤 − 𝐥𝐚𝐛𝐚 𝐛𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡)

𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐫𝐚𝐭𝐚−𝐫𝐚𝐭𝐚
 

 

3.4.3 Temporary Difference atau Perbedaan Temporer 

Temporary difference atau perbedaan temporer merupakan perbedaan laba 

akuntansi dan laba fiskal yang disebabkan karena adanya perbedaan waktu 

pengakuan penghasilan dan biaya untuk penghitungan laba antara Standar 

Akuntansi Keuangan dengan Peraturan Perpajakan. Perbedaan temporer tercermin 

dalam laporan keuangan komersial dalam akun pajak tangguhan. Akun pajak 

tangguhan tersebut dapat berupa aset pajak tangguhan maupun kewajiban pajak 

tangguhan. Temporary difference dalam penelitian ini diukur dengan membagi 

minus beban pajak tangguhan dengan tarif pajak yang berlaku (t) dikalikan 

dengan perbandingan 1 dikurangi tarif pajak kini (t) yang dibagi oleh aktiva rata-

rata. Jackson (2011) dalam Saputro (2011) memformulakan perbedaan temporer 

dengan rumus sebagai berikut : 

 

𝐏𝐞𝐫𝐛𝐞𝐝𝐚𝐚𝐧 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐞𝐫 =  
−𝐁𝐞𝐛𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐣𝐚𝐤 𝐭𝐚𝐧𝐠𝐠𝐮𝐡𝐚𝐧

𝐭
 ×  

    (𝟏 –  𝐭)

𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐫𝐚𝐭𝐚 − 𝐫𝐚𝐭𝐚
 

         

 

3.4.4 Permanent Difference atau Perbedaan Permanen 

Permanent difference atau perbedaan permanen merupakan perbedaan laba 

akuntansi dan laba fiskal yang disebabkan oleh pengaturan yang berbeda terkait 

dengan pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan 



 

 

77 

dengan Peraturan Perpajakan. Terdiri dari penghasilan yang telah dipotong PPh 

final pasal 4 ayat (2) UU PPh No. 36 Tahun 2008, penghasilan yang bukan 

merupakan objek pajak pasal 4 ayat (3) UU PPh No. 36 tahun 2008, pengeluaran 

yang termasuk dalam non deductible expense dan tidak termasuk dalam 

deductible expense pasal  9 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) UU PPh No. 36 tahun 

2008. Permanent difference (PERM) dalam penelitian ini diukur dengan 

mengurangkan temporary difference (TEMP) terhadap Book Tax Difference 

(BTD) sesuai dengan formula Jackson (2011) dalam Saputro (2011). Rumusnya 

adalah sebagai berikut :  

 

PERM = BTD – TEMP 

 

3.4.5  Variabel Moderating (Small and Large Book Tax Difference) 

      Small  book-tax differences merupakan selisih antara laba akuntansi dan 

laba fiskal, dimana laba akuntansi lebih kecil daripada laba fiskal. Sedangkan 

Large book-tax differences merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba 

fiskal, dimana laba akuntansi lebih besar daripada laba fiskal.  Large BTD terbagi 

menjadi 2 yaitu Large positive book-tax differences (LPBTD) dan Large negatif 

book-tax differences (LNBTD). 

      Variabel moderating dalam penelitian ini diukur menggunakan dummy 

menurut Wijayanti (2006) adalah sebagai berikut: 
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1. Large book-tax differences dengan mengurutkan akun beban pajak 

tangguhan per tahun, kemudian seperlima urutan tertinggi dan terendah dari 

sampel mewakili kelompok LPBTD dan LNBTD diberi kode 1. 

2. Small book-tax differences merupakan subsampel sisa dari urutan setelah 

penentuan Large positive book-tax differences (LPBTD) dan Large negatif 

book-tax differences (LNBTD) yang pengukurannya diberi kode 0. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

      Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-

dokumen yang relevan baik dari kepustakaan maupun pencarian melalui internet 

untuk memperoleh informasi-informasi serta data-data yang diperlukan. Data 

yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain annual report khususnya berupa 

neraca dan laporan laba rugi komprehensif perusahaan perbankan yang listing di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2011. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif  

      Uji statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran atau 

deskripsi data perbedaan temporer, perbedaan permanen serta book-tax 

differences. Uji statistik deskriptif dapat dilihat dari range, nilai minimum, nilai 

maksimum, sum, nilai rata – rata (mean), standar deviasi, kurtosis dan skweness 

(kemencengan distribusi) (Ghozali, 2006:19). 



 

 

79 

3.6.2 Uji Normalitas 

      Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Kalau asumsi ini 

dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil 

(Ghozali, 2006). Cara membaca apakah data terdistribusi normal atau tidak adalah 

dengan analisis grafik, jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola lonceng distribusi 

normal, sebaliknya jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti 

arah garis diagonal  atau grafik histogram tidak mengikuti pola lonceng distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Selain itu 

kenormalan data juga bisa dilihat melalui tabel hasil uji Kolmogorov Smirnov 

yang langsung memberikan keterangan “normal” apabila data terdistribusi secara 

normal dengan melihat Asym 2-tailed yang nilainya lebih dari 0,05. Atau dengan 

melihat perbandingan nilai Skewness dan Kurtosis yang apabila nilainya berada 

diantara 2 dan -2, maka data dikatakan normal. Jika tidak maka data tidak normal 

 

3.6.3 Uji Asumsi klasik 

      Uji asumsi klasik adalah uji prasyarat sebelum melakukan uji regresi 

berganda. Untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh dapat 

menghasilkan estimator linier yang BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) atau 

data yang valid, maka dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari 3 

uji, yaitu multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Ketiga uji asumsi 

klasik tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Uji Multikolinearitas 

      Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas (Ghozali, 2006:95) 

adalah sebagai berikut : 

1.  Jika nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam 

model regresi.  

2.  Jika nilai tolerance < 0,1 dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model 

regresi.  

2. Uji Heteroskedastisitas 

      Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain.  Jika varian dari residual suatu pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.   

      Ghozali (2006) menyatakan bahwa model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas dan tidak heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi, 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glesjer dan melihat ada atau 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu, seperti 

titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar, kemudian menyempit, maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak 
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ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3. Uji Autokorelasi 

      Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada tahun periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain 

(Ghozali, 2006:99). Autokorelasi dapat diketahui melalui uji Durbin – 

Watson (DW test). Jika d lebih kecil dibandingkan dengan d1 atau lebih 

besar dari 4-d1, maka Ho ditolak yang berarti terdapat autokolerasi. Jika d 

terletak diantara du dan 4-du, maka Ho diterima yang berarti tidak ada 

autokolerasi. 

 

3.6.4 Analisis Regresi dengan Variabel Moderating 

      Liana (2009) menyatakan bahwa variabel moderating adalah variabel 

independen yang berfungsi menguatkan atau melemahkan hubungan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. Moderated Regression Analysis 

(MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear 

dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua 

atau lebih variabel independen). Dalam penelitian yang Z di bawah ini merupakan  

pure moderator. Pengujian pure moderator dilakukan dengan membuat regresi 

interaksi, tetapi variabel moderator tidak berfungsi sebagai variabel independen 

(Ghozali, 2011). 
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Maka dirumus persamaan regresi berganda dengan variabel pure 

moderator sebagai berikut: 

Y    = a + b1X1 + b2X2 + b3 Z*X1 + b4 Z*X2 + e 

NI = α + β1 (PER) + β2 (TEM) + β3 (SLBTD*X1) + β3 (SLBTD*X1) + e 

Dalam uji interaksi ini rentan sekali terjadi masalah multikolinearitas 

karena disebabkan oleh interaksi itu sendiri yang mengalikan variabel independen 

terhadap variabel moderatingnya. Maka dari itu hubungan yang timbul atas 

perkalian tadi jelas menyebabkan hubungan interaksi yang sangat erat atau tinggi 

diantara variabel independen. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya 

multikolinearitas terhadap model. 

 Terdapat alternatif untuk menghindari hubungan yang erat akibat interaksi 

yang terjadi pada model yaitu dengan uji nilai selisih mutlak. Frocut dan Shearon 

(1991) dalam Ghozali (2011) mengajukan model regresi yang agak berbeda untuk 

menguji pengaruh moderasi yaitu dengan model nilai selisih mutlak. Variabel 

moderating (Z) dalam penelitian ini difungsikan sebagai Quasi Moderator. 

Dengan rumus persamaan regresi sebagai berikut: 

Y        = a + b1X1 + b2X2 + b3 Z + b4 │X1- Z│ + b5 │X2- Z│ + e 

NI =α+β1(PER)+β2(TEM)+β3SLBTD+β4│X1-SLBTD│+β5│X2-SLBTD│+e 

Dimana nilai PER, TEM dan SLBTD adalah standardized (Zscore) dan │X1- Z│ 

merupakan nilai absolut perbedaan antara X1 dan Z, begitu juga  │X2- Z│. 

Keterangan: 

NI : Pertumbuhan Laba (Y) 

TEM : Temporary Difference (X1) 
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PER : Permanent Difference (X2) 

SLBTD : Small and Large BTD (Z) 

α : Konstanta 

β1 - β2 : Koefisien Regresi 

e : Error term, yaitu tingkat kesalahan dalam penelitian 

 

3.6.5 Uji Pengaruh Simultan (F test) 

      Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. 

Regresi linear berganda digunakan untuk membuktikan apakah hipotesis 

penelitian mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak signifikan. 

 

3.6.6 Uji Parsial (t test)  

      Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi parsial yang menguji 

hubungan temporary difference (X1) terhadap pertumbuhan laba (Y) dan 

permanent difference (X2) terhadap pertumbuhan laba (Y). Sedangkan uji 

deteminasi parsial digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen (dinyatakan dalam 

persen). 
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3.6.7 Koefisien Determinasi (R2)  

      Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai R2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen terbatas. Sebaliknya, nilai R2 yang mendekati satu menandakan 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan oleh variabel dependen (Ghozali, 2006). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftardi 

Bursa Efek Indonesia selama 3 tahun pengamatan yaitu tahun 2009 sampai 

dengan 2011. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah data yang lolos 

berdasarkan kriteria-kriteria tertentu seperti yang sudah dinyatakan dalam 

purposive sampling sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi sampel 

penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa annual report 

perbankan nasional tahun 2009 sampai 2011 yang diperoleh dari www.idx.co.id, 

Accounting Corner Universitas Negeri Semarang dan pojok BEI Universitas 

Diponegoro. 

 

Tabel 4.1Proses pemilihan Sampel Penelitian 

No Kriteria 
Tidak Masuk 

Kriteria 

Jumlah 

 

 

1. Total perusahaan perbankan yang listingdan 

menerbitkan annual reportdi BEI tahun 2009 

sampai 2011 

 

 32 

2 Perusahaan perbankan yang menerbitkan 

annual reportselama tahun pengamatan yaitu 

2009-2011 secara kontinyu 

(7) 25 

http://www.idx.co.id/
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No Kriteria 
Tidak Masuk 

Kriteria 

Jumlah 

 

3. Perusahaan perbankan yang menerbitkan 

annual report per 31 Desember, telah diaudit 

dan menggunakan mata uang rupiah 

 

(0) 25 

4. Perusahaan perbankan yang tidak mengalami 

rugi selama periode tahun 2009-2011 

 

(3) 22 

5. Jangka waktu  penelitian  3 

6. Total Unit Penelitian (dikalikan 3 tahun)  66 

Sumber : Data sekunder yang diolah tahun 2013 

 

Populasi dalam penelitian ini diperoleh dengan jumlah perusahaan 

perbankan sebanyak 32 perusahaan.  Sedangkan sampel data yang memenuhi 

kriteria untuk dapat digunakan sebagai sampel penelitian ini sebanyak 22 

perusahaan perbankan dari 32 perusahaan perbankan yang listing di BEI tahun 

2009 sampai dengan 2011.  Sehingga, jumlah keseluruhan unit yang dijadikan 

objek penelitian dari tahun 2009-2011 adalah sejumlah 66 annual report 

perusahaan perbankan.Nama-nama perusahaan perbankan yang dijadikan sampel 

dalam penelitian ini terdapat pada Lampiran 2. 

 

4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara 

statistik atas variabel-variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian 

ini.Variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah temporary difference 

Tabel 4.1 Proses Pemilihan Sampel Penelitian (Lanjutan) 
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dan permanent difference, variabel dependennya adalah pertumbuhan laba 

sedangkan variabel moderating dalam penelitian ini adalah small and large book 

tax difference.Informasi yang terdapat dalam statistik deskriptif berupa nilai mean 

rata-rata (mean), nilai minimum-maksimum dan standar deviasi (standard 

deviation). Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif menggunakan spss 16: 

 

Tabel 4.2Analisis Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistiks 

 N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

TEMP 66 .0778 -.0136 .0642 .1605 .002507 .0137818 

PERM 66 .0819 -.0571 .0248 .2938 .004591 .0109663 

NI 66 1.9334 -.6106 1.3228 28.9512 .452363 .4120299 

Valid N (listwise) 66       

 

Sumber : data sekunder yang diolah tahun 2013  

 

Hasil analisis deskriptif pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa banyaknya unit 

penelitian (N) adalah 66. Jumlah tersebut merupakan total sampel perusahaan 

perbankan selama 3 tahun pengamatan pada penelitian dari tahun 2009 sampai 

2011 dimana setiap tahunnya terdapat 22 perusahaan perbankan yang menjadi 

sampel penelitian.  

Variabel temporary difference(TEMP) merupakan perbedaan laba akuntansi 

dan laba fiskal yang disebabkan oleh perbedaan waktu pengakuan beban dan 

pendapatan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan 

perpajakan. Variabel temporary difference dihitung dengan cara mengalikan 

minus beban pajak tangguhan dibagi dengan tarif pajak kini dikalikan dengan satu 
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dikurangi tarif pajak kini dibagi oleh aktiva rata-rata. Variabel TEMP memiliki 

nilai rata-rata 0,0025dengan standar deviasi sebesar 0,01378 dari rata-rata. dimana 

nilai minimumnya sebesar -0,0136 yang dimiliki oleh Bank Victoria Internasional 

(BVIC 2009) dan nilai maksimumnya sebesar 0,0642 yang dimiliki oleh Bank 

ICB Bumi Putra (BABP 2010). Hal ini berarti perbedaan temporer yang terdapat 

di dalam laba fiskal minimal sebesar -1,36% dan maksimal sebesar 6,42%.  

      Variabel permanent difference(TEMP) merupakan perbedaan laba 

akuntansi dan laba fiskal yang disebabkan olehperbedaan peraturan yang 

mengikat antara SAK dengan peraturan perpajakan yang dihitung dengan 

mengurangkan TEMP terhadap BTD atau mengurangkan book tax difference 

dengan perbedaan temporer. Variabel PERM mempunyai nilai rata-rata sebesar 

0,004591 dengan standar deviasi sebesar 0,10966 dari rata-rata. Dimana nilai 

minimumnya adalah -0,0571 yang dimiliki oleh Bank ICB Bumi Putra (BABP 

2010) dan nilai maksimumnya adalah 0,0248yang dimiliki oleh Bank Tabungan 

Pensiun Negara (BTPN 2009). Hal ini berarti perbedaan permanen yang terdapat 

di dalam laba fiskal minimal sebesar -5,71% dan maksimal sebesar 2,48%.  

Variabel pertumbuhan laba atau Net Income yang disingkat NIsebagai 

variabel dependen merupakan perubahan laba perusahaan perbankan setiap 

tahunnya yang diproksikan dengan presentase. Pertumbuhan laba ini dihitung 

dengan mengurangkan  laba bersih periode saat ini dengan laba bersih tahun 

sebelumnya dibagi dengan laba bersih tahun sebelumnya dikalikan 100%. Hasil 

output SPSS dalam statistik deskriptif menunjukkan bahwa pertumbuhan laba 

atau NI mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,452 dengan standar deviasi sebesar 
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0,412 dari rata-rata. Dimana nilai minimumnya adalah sebesar -0,6106 yang 

merupakan presentase penurunan laba bersih sebesar 61,06% yang dimiliki oleh 

Bank Kesawan (BKSW 2009) karena presentasenya menunjukkan minus dan nilai 

maksimumnya adalah sebesar 1,3228 yang merupakan presentase kenaikan laba 

bersih sebesar lebih dari 100% yaitu 132,28% yang dimiliki oleh Bank CIMB 

Niaga (BNGA 2009). 

Hal ini berarti selama tahun 2009 sampai 2011 terjadi pertumbuhan laba 

yang paling rendah sebesar - 61,06% dan pertumbuhan laba yang paling besar 

adalah 132,28%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan laba perbankan yang terjadi 

selama 3 tahun terakhir ini adalah sebesar 45,2% dengan rentang yang sangat 

besar yaitu 193%. Maka dari itu pertumbuhan laba dikatakan belum stabil 

walaupun pertumbuhan rata-ratanya sangat bagus yaitu jauh diatas 10%, karena 

10% merupakan batasan atau persentase angka minimum dimana pertumbuhan 

laba dikatakan bagus. 

Variabel moderating yang diwakili oleh Small and Large Book Tax 

Difference atau disimbolkan dengan (SLBTD) merupakan perbedaan laba 

akuntansi dan laba fiskal dalam jumlah besar atau kecil yang dilihat berdasarkan 

besar/jumlah pajak tangguhan. SLBTD ini diukur dengan variabel dummy dengan 

memberikan angka 1pada Large Book Tax Difference(LBTD) dan angka 0 pada 

Small Book Tax Difference (SBTD).Large Book Tax Difference terdiri dari 

LPBTD dan LNBTD sedangkan Small Book Tax Difference adalah sisa subsample 

dari LBTD. Berikut adalah Tabel deskriptif dan interval kelas pengelompokan 

SLBTD : 
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Tabel 4.3   Deskriptif dan Interval Pengelompokan Kelas Small And Large 

Book tax Difference 

No Kelas Interval Frekuensi 

1 LPBTD -1.576.470.000.000 s/d -46.860.833.000 13 

2 Small BTD -33.184.000.000 s/d -3.055.000.000 13 

3 Small BTD -2.179.000.000 s/d 612.100.000 14 

4 Small BTD 1.062.360.000 s/d 25.004.283.000 13 

5 LNBTD 40.537.000.000 s/d 486.204.000.000 13 

 

 Minimum -1.576.470.000.000  

 Maksimum 486.204.000.000  

 Rata-rata -48.675.577.606  

 Total (SUM) -3.212.588.121.987  

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2013 

 

 Berdasarkan Tabel 4.3 di atas diketahui bahwa nilai minimum SLBTD 

adalah -1.576.470.000.000 dan nilai maksimum SLBTD adalah 486.204.000.000 

yang masing-masing dimiliki oleh Bank Mandiri periode 2010 dan Bank Rakyat 

Indonesia periode 2010. Hal ini berarti beban pajak tangguhan yang merupakan 

selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal yang besar justru malah dimiliki oleh 

bank-bank besar dan ternama di Indonesia. Rata-rata kelas dan total SLBTD pun 

menunjukkan angka beban pajak tangguhan yang bernilai negatif. Hal ini berarti 

lebih banyak terdapat perbedaan temporer berupa kewajiban pajak tangguhan 

yang dapat dikurangkan atau dilunasi pada periode berjalan sehingga diperlakukan 

sebagai penambah beban pajak kini. Hal ini yang menyebabkan laba bersih dan 

pertumbuhannya menjadi lebih kecil. Terbukti dengan data mengenai 

pertumbuhan laba perbankan nasional melalui Laporan Bank Indonesia tahun 

2011 ditunjukkan oleh besarnya pertumbuhan laba yang hanya naik sebesar 

23,97%. Jumlah ini lebih rendah dari pertumbuhan labaperbankan nasional tahun 

sebelumnya (2009) yaitu mencapai 35,22%. 
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4.1.3 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. 

Dalam penelitian ini uji normalitas diuji menggunakan Kolmogorov 

Smirnov,Skewness-Kurtosis dan juga dilihat dari penyebaran data (titik) pada 

normal P-Plot of Regression Standarized Residual. 

 

Tabel 4.4Uji Statistik Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

   Unstandardized Residual 

N 66 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation .35926711 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .068 

Positive .068 

Negatif -.048 

Kolmogorov-Smirnov Z .547 

Asymp. Sig. (2-tailed) .926 

Test distribution is Normal. 

Sumber : Data sekunder Diolah, 2013 

 

 Hasil uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan hasil bahwa data terdistribusi 

normal. Hal ini dapat dilihat dari Asymp Sig (2-tailed) atau probabilitasnya yang 

menunjukkan angka 0,926, lebih besar dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal. Didukung dengan 

hasil uji Skewness-Kurtosis yang ditunjukkan oleh Tabel 4.5 di bawah ini : 
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Tabel 4.5Uji Statistik Skewness-Kurtosis 

Descriptive Statistiks 

 Skewness Kurtosis 

 Statistik Std. Error Statistik Std. Error 

Unstandardized Residual .329 .299 -.477 .590 

Valid N (listwise)     

Sumber :Data Sekunder Diolah, 2013 

 

       Hasil uji statistik Skewness-Kurtosispada Tabel 4.5 menunjukkan  

bahwa Skewness mempunyai statistik 0.329 dan standar eror 0,299, sedangkan 

Kurtosisnya mempunyai statistik -0,477 dan standar eror 0,590. Skewness dan 

Kurtosis merupakan ukuran untuk melihat data terdistribusi normal atau 

tidak.Skewness mengukur kemencengan dari data sedangkanKurtosis mengukur 

puncak dari distribusi data.Data yang terdistribusi secara normal mempunyai nilai 

Skewness-Kurtosis mendekati 0 dan berada diantara -2 hingga 2 setelah dibentuk 

rasio.Hasil rasio Skewness adalah 1,100 didapat dari 0,329 dibagi 0,299 dan hasil 

rasio Kurtosis adalah -0,808 didapat dari -0,477 dibagi 0,590.Maka dapat 

disimpulkan bahwa data penelitian ini terdistribusi normal. 

 Selain itu dapat juga dilihat melalui P-Plotof Regression Standarized 

Residual seperti pada grafik 4.1 berikut ini. 
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Grafik 4.1Uji statistik P-Plotof Regression Standarized Residual 

Sumber : Data sekunder yang diolah , 2013 

 

Hasil grafik normal plot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di sekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa 

data penelitian mempunyai distribusi yang normal. Sehingga model ini layak 

dipakai untuk analisis selanjutnya. 

 

4.1.4 Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik adalah uji prasyarat sebelum melakukan uji regresi 

berganda.Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah model regresi yang 

diperoleh dapat menghasilkan estimator linier yang BLUE (Best Linear Unbiased 
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Estimator) atau data yang valid, maka dilakukan uji asumsi klasik. Jika model 

tidak lolos uji asumsi klasik, dalam arti terkena salah satu masalah, baik itu 

multikolinearitas, atau heteroskedastisaitas, atau autokorelasi, maka model 

tersebut tidak layak digunakan untuk menggambarkan atau  memprediksi dan 

meramalkan suatu kejadian, karena hasil prediksi tersebut bias atau tidak valid. 

1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.Deteksi 

multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat dimana  nilai Variance Inflation 

Faktor(VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1.Maka 

model tersebut dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. Namun, apabila 

nilai VIF lebih besar dari 10 maka diindikasikan model tersebut memiliki gejala 

multikolinieritas.Berikut ini adalah hasil Uji Multikolonieritas : 

Tabel 4.6Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistiks 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Zscore:TEMP .298 3.352 

Zscore:PERM .477 2.097 

Zscore:SLBTD .772 1.295 

SNM1 .395 2.530 

SNM2 .686 1.457 

a. Dependent Variable: NI       

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2013 
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 Hasil uji multikolinearitas yang terdapat pada Tabel 4.6 menunjukkan 

bahwa model regresi yang dipakai untuk variabel-variabel independen penelitian 

tidak terdapat masalah multikolinearitas. Model tersebut terbebas dari masalah 

multikolinearitas karena semua variabel, baik variabel independen maupun 

variabel moderating yang dihitung dengan uji selisih nilai mutlak menunjukkan 

nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1 dan mempunyai nilai VIF yang tidak lebih 

dari 10. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas dan tidak 

heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan uji Glejser atau dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatterplot.Hasil uji Glejseradalah sebagai berikut :    

Tabel 4.7Hasil Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .363 .092  3.931 .000 

Zscore:  TEMP -.019 .047 -.094 -.408 .685 

Zscore:  PERM -.017 .037 -.084 -.460 .647 

Zscore:  SLBTD .033 .029 .161 1.125 .265 

SNM1 -.033 .060 -.110 -.552 .583 

SNM2 -.023 .033 -.103 -.678 .500 

a. Dependent Variable: Abs_res     

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2013 
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       Hasil uji Glesjer pada Tabel 4.7menunjukkan koefisien parameter 

untuk variabel independen tidak ada yang signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel dependen  nilai absolute (Abs_res). Hal ini terlihat dari 

probabilitas signifikansiyang semuanya di atas tingkat kepercayaan 5% (α = 0,05). 

Jadi dapat disimpulkan model regresi layak dan terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas. Sedangkan hasil dari uji Scatterplotyang juga mendukung 

bahwa model tidak terkena masalah heteroskedastisitas ditunjukkan oleh 

gambarScatterplotberikut : 

 

Gambar 4.2Hasil Uji Scatterplot 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013 
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Hasil Scatterplot pada gambar 4.2 tersebut dapat diketahui bahwa tidak 

ada pola yang jelas. Titik-titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 

pada sumbu Y,maka disimpulkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

3. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada tahun periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Terbebasnya suatu model dari 

autokorelasi dapat dilihat dari angka Dubin Watson pada Tabel 4.7 di bawah ini: 

 

Tabel 4.8Hasil Uji Durbin Watson 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .490
a
 .240 .174 .3744327 2.051 

a. Predictors: (Constant), SNM2, SNM1, Zscore:  SLBTD, Zscore:  PERM, Zscore:  TEMP 

b. Dependent Variable: NI 

 

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2013 

 

  

 Hasil uji autokorelasi pada Tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwanilai 

Durbin Watson adalah 2,051. Dengan signifikansi 5%,  jumlah unit analisis 66 (n)  

dan variabel independen 5 (k=5),didapat nilai dl= 1,438 dan du= 1.767. Nilai DW 

adalah 2,051 dan berada di antara du dan 4-du. Artinya 2,051 lebih dari du (1,767) 

dan kurang dari 4-du (2,233), maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapatmasalahautokorelasi pada model, sehingga model regresi layak dipakai 

untuk analisis selanjutnya. 
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4.1.4 Moderated Regression Analysis (MRA) 

 Moderated Regression Analysis (MRA) dengan uji interaksi merupakan 

aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya 

mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel 

independen).Namun dalam uji interaksi ini rentan sekali terjadi masalah 

multikolinearitas.Untuk menghindari hubungan yang erat tadi, maka diambil 

alternatif lain dengan uji nilai selisih mutlak. Model nilai selisih mutlak dirumus 

persamaan regresi : 

Y    = a + b1X1 + b2X2 + b3 Z + b4 │X1- Z│ + b5 │X2- Z│ + e 

NI= α +β1(PER)+ β2(TEM) +β3SLBTD+ β4│X1-SLBTD│+ β5│X2-SLBTD│+e 

Dimana nilai PER, TEM dan SLBTD adalah standardized (Zscore) dan │X1- Z│ 

merupakan nilai absolut perbedaan antara X1 dan Z, begitu juga  │X2- Z│.  

Keterangan: 

NI : Pertumbuhan Laba (Y) 

TEM : Temporary Difference (X1) 

PER : Permanent Difference (X2) 

SLBTD : Small and Large BTD (Z) 

α : Konstanta 

β1 - β2 : Koefisien Regresi 

e : Error term, yaitu tingkat kesalahan dalam penelitian 

Berikut adalah hasil uji MRA dengan nilai selisih mutlak : 
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Tabel 4.9Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)dengan Uji Selisih 

Nilai Mutlak  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .516 .171  3.014 .004 

Zscore:  TEMP -.228 .086 -.554 -2.645 .011 

Zscore:  PERM -.133 .068 -.323 -1.950 .056 

Zscore:  SLBTD -.046 .054 -.113 -.866 .390 

SNM1 -.048 .111 -.078 -.428 .670 

SNM2 -.004 .062 -.010 -.072 .943 

a. Dependent Variable: NI     

Sumber : data sekunder diolah, 2013 

 

    

NI  =  0,516 – 0,228 TEMP – 0,133 PERM - 0,046 SLBTD –  

0,048 │X1-SLBTD│- 0,004 │X2-SLBTD│ 

Model Regresi ini bermakna sebagai berikut : 

1. Nilai konstanta sebesar 0,516 artinya apabila nilai variabel TEMP, PERM, 

SLBTD, SNM1 dan SNM2 bernilai 0, atau faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi pertumbuhan lain dianggap tetap, maka pertumbuhan laba 

bernilai 0,516 atau bertambah sekitar 51,6%. Pertumbuhan ini tidak jauh dari 

pertumbuhan laba rata-rata sebesar 45,2% seperti yang telah dijelaskan pada 

statistik deskriptif di atas. 

2. Variabel TEMP (temporary difference) menunjukkan terdapat pengaruh 

terhadap pertumbuhan laba yang berpola negatif sehingga semakin bertambah 

nilai TEMP, maka semakin kecil nilai pertumbuhan laba. Nilai koefisien 
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TEMP sebesar (0,228) berarti bahwa setiap TEMP bertambah 1% maka 

pertumbuhan laba akan turun sebesar 22,8%. 

3. Variabel PERM (permanent difference) menunjukkan terdapat pengaruh 

terhadap pertumbuhan laba yang berpola negatif sehingga semakin bertambah 

nilai PERM, maka semakin kecil nilai pertumbuhan laba. Nilai koefisien 

PERM sebesar (0,133) berarti bahwa setiap PERM bertambah 1% maka 

pertumbuhan laba akan turun sebesar 13,3%. 

4. Variabel SLBTD (Small and Large Book Tax Difference) menunjukkan 

terdapat pengaruh terhadap pertumbuhan laba yang berpola negatif sehingga 

semakin bertambah nilai SLBTD, maka semakin kecil nilai pertumbuhan laba. 

Nilai koefisien TEMP sebesar (0,046) berarti bahwa setiap SLBTD bertambah 

1% atau perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal semakin besar 1%, maka 

pertumbuhan laba akan turun sebesar 4,6%. Sebaliknya, jika perbedaan laba 

akuntansi dan laba fiskal semakin kecil 1%, maka pertumbuhan laba akan naik 

sebesar 4,6%. 

5. Variabel moderating SNM1 yang merupakan selisih nilai mutlak SLBTD dan 

TEMPmenunjukkan terdapat pengaruh terhadap pertumbuhan laba yang 

berpola negatif sehingga semakin bertambah nilai SNM1, maka semakin kecil 

nilai pertumbuhan laba. Nilai koefisien SNM1 sebesar (0,048) berarti bahwa 

setiap SNM1 bertambah 1% maka akan memperkuat hubungan TEMP 

terhadap pertumbuhan laba sebesar 4,8%. Jadi variabel TEMP yang tadinya 

berpengaruh atau bisa menurunkan pertumbuhan laba sebesar 22,8%, dengan 
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adanya variabel moderat (SLBTD) ini akan bisa menurunkan pertumbuhan 

laba menjadi 27,6% setiap kenaikan 1% nya. 

6. Variabel moderating SNM2 yang merupakan selisih nilai mutlak SLBTD dan 

PERMmenunjukkan terdapat pengaruh terhadap pertumbuhan laba yang 

berpola negatif sehingga semakin bertambah nilai SNM2, maka semakin kecil 

nilai pertumbuhan laba. Nilai koefisien SNM1 sebesar (0,004) berarti bahwa 

setiap SNM2 bertambah 1% maka akan memperkuat hubungan PERM 

terhadap pertumbuhan laba sebesar 0,4%. Jadi variabel PERM yang tadinya 

berpengaruh atau bisa menurunkan pertumbuhan laba sebesar 13,3%, dengan 

adanya variabel moderat (SLBTD) ini akan bisa menurunkan pertumbuhan 

laba menjadi 13,7% setiap kenaikan 1% nya. 

 

4.1.5 Uji Statistik F (Simultan) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui  sejauh mana variabel-variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil 

Uji Statistik F dapat dilihat dari Tabel berikut ini : 

Tabel 4.10Hasil Uji Statistik F (Simultan) 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.564 5 .513 3.657 .006
a
 

Residual 8.132 60 .140   

Total 10.695 65    

a. Predictors: (Constant), SNM2, SNM1, Zscore:  SBTD, Zscore:  PERM, Zscore:  TEMP 

b. Dependent Variable: NI     

Sumber : Data sekunder Diolah 2013 
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Hasil uji statistik F pada Tabel 4.10di atas untuk menguji pengaruh 

temporary difference dan permanent difference serta SLBTD sebagai variabel 

moderating yang mempunyai F-hitung sebesar 3,657dengan nilai signifikansi 

0,006. Hal ini berarti tingkat nilai signifikan berada di bawah signifikansi  5% 

atau lebih kecil dari 0,05.F-hitung sebesar 3,657> F-Tabel sebesar 2,37 yang 

artinya H3 diterima maka dapat disimpulkan bahwa temporary dan permanent 

difference secara bersama-sama (simultan) signifikan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan laba. 

 

4.1.6 Uji Statistik t (Parsial) 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen.Hasil dari uji parsial data dilihat pada 

Tabel 4.11 berikut ini : 

Tabel 4.11Hasil Uji Statistik t (Parsial) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part 

1 (Constant) .516 .171  3.014 .004    

TEMP -.228 .086 -.554 -2.645 .011 -.418 -.328 -.303 

PERM -.133 .068 -.323 -1.950 .056 .081 -.248 -.223 

SBTD -.046 .054 -.113 -.866 .390 -.047 -.113 -.099 

SNM1 -.048 .111 -.078 -.428 .670 -.363 -.056 -.049 

SNM2 -.004 .062 -.010 -.072 .943 -.019 -.009 -.008 

a. Dependent Variable: NI        

Sumber : data sekunder yang diolah, 2013 
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Dengan tingkat kepercayaan = 95% atau  = 0,05 dan derajat kebebasan (df) = n-

k-1, dimana “n” adalah jumlah sampel, “k” adalah jumlah variabel independen, 

diperoleh df = 60(66 – 5 – 1  = 60). Dengan df = 60 nilai t-Tabel adalah 2,0003 

sebagai hasil pengujian dua sisi. Haditerima bila t hitung > t Tabel dan 

mempunyai signifikansi< 0,05 dan Ha ditolak bila t hitung < t Tabel dan 

mempunyai signifikansi > 0,05. 

Hipotesis 1 menyatakan bahwa temporary difference berpengaruh secara 

negatif terhadap pertumbuhan laba. Pada hasil output SPSS menunjukkan 

koefisien temporary difference sebesar -0,228 dengan nilai t hitung=2,654.Karena  

2,654lebih besar dari 2,0003 diperkuat dengan nilai signifikansi sebesar 

0,011yang lebih kecil dari 0,05 dengan demikian Ha diterima.Hal tersebut 

menunjukkan bahwa temporary differenceberpengaruh secara negatif terhadap 

pertumbuhan laba,sehingga hipotesis 1 diterima. Dan dilihat dari korelasi 

parsialnya perbedaan temporer mempengaruhi pertumbuhan laba sebesar 10,76%. 

 Hipotesis 2 menyatakan bahwa permanent difference berpengaruh secara 

negatifterhadap pertumbuhan laba.Pada hasil output SPSS menunjukkan koefisien 

permanent difference sebesar -0,133. Nilai t hitung =1,950, karena  1,950lebih 

kecil dari 2,0003 diperkuat dengan nilai signifikansi sebesar 0,056 yang lebih 

besar dari 0,05 dengan demikian Ha ditolak.Hal tersebut menunjukkan bahwa 

permanent difference tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.Sehingga 

hipotesis 2 ditolak. 

 Hipotesis 4 menyatakan bahwa temporary difference berpengaruh secara 

negatifterhadap pertumbuhan laba yang dimoderasi oleh Small and Large BTD. 
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Pada hasil output SPSS menunjukkan nilai koefisien selisih nilai mutlak antara 

TEMP dengan SLBTD (SNM1) sebesar -0,048 dengan nilai t hitung 

=0,428.Karena  0,428lebih kecil dari 2,0003. Hal tersebut menunjukkan 

bahwavariabel selisih nilai mutlak SNM1 (tidak signifikan)bukan merupakan 

variabel moderating karena SNM1 mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,670 

lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis 4ditolak karena SNM1 terbukti secara 

statistik gagal menjadi variabel moderating yang berfungsi memperkuat atau 

memperlemah (mempengaruhi) hubungan TEMP ke pertumbuhan laba. 

 Hipotesis 5 menyatakan bahwa permanent difference berpengaruh secara 

negatifterhadap pertumbuhan laba yang dimoderasi oleh Small and Large BTD. 

Pada hasil output SPSS menunjukkan nilai koefisien selisih nilai mutlak antara 

PERM dengan SLBTD (SNM2) sebesar -0,004 dengan nilai t hitung =0,072. 

Karena 0,072lebih kecil dari 2,0003. Hal tersebut menunjukkan bahwavariabel 

selisih nilai mutlak SNM2 bukan merupakan variabel moderating karena SNM2 

mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,943 lebih besar dari 0,05, sehingga 

hipotesis 5 ditolak karena SNM2 terbukti secara statistik gagal menjadi variabel 

moderating yang berfungsi memperkuat atau memperlemah (mempengaruhi) 

hubungan PERM terhadap pertumbuhan laba. 

 

4.1.7 Koefisien Determinan (R2) 

 Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Pertumbuhan laba 
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perusahaan perbankan dapat dijelaskan oleh variabel temporary difference dan 

permanent differencedapat dilihat pada Tabel 4.11 di bawah ini: 

 

Tabel 4.12Hasil Uji Koefisien Determinan (R
2
) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .490
a
 .240 .174 .3744327 

a. Predictors: (Constant), SNM2, SNM1, Zscore:  SBTD, Zscore:  PERM, Zscore:  TEMP 

Sumber : data sekunder diolah 2013 

 Hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan variabel moderat 

(MRA) dapat diketahui koefisien determinasi (Adjusted R Square) adalah sebesar 

0,174. Hal ini berarti 17,4% variabelpertumbuhan laba dapat dijelaskan oleh 

variabel independen yaitu perbedaan temporer dan perbedaan permanen serta 

SLBTD sebagai variabel moderating, sedangkan sisanya, 82,8% dijelaskan oleh 

(variabel-variabel) faktor-faktor lain diluar model penelitian yang tidak diteliti. 

 

4.2 Pembahasan 

 Dalam pembahasan ini akan diungkap tentang pengaruh temporary 

difference dan permanen differenceterhadap pertumbuhan laba yang dimoderasi 

oleh Small and Large Book Tax Difference dengan hipotesis yang telah 

ditetapkan. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

hanya temporary difference yang secara statistik berpengaruh dengan pola negatif 

terhadap pertumbuhan laba. Penjelasan mengenai masing-masing variabel akan 

diuraikan dengan paparan sebagai berikut : 
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4.2.1 Pengaruh Temporary Difference terhadap Pertumbuhan Laba 

Hasil pengujian variabel temporary difference pada Tabel 4.8menunjukkan 

bahwa secara statistik variabel temporary difference berpengaruh secara negatif 

terhadap pertumbuhan laba. Nilai koefisien -0,223 dan nilai signifikansi 0,011. 

Dilihat dari signifikansi yang kurang dari 0,05, maka hipotesis1 diterima.   

Perbedaan temporer (temporary difference) yang berpengaruh negatif secara 

signifikan terhadap pertumbuhan laba merupakan dampak dari jumlah perbedaan 

temporer yang terdapat dalam laba fiskal (penghasilan kena pajak). Statistik 

deskriptif menunjukkan bahwa maksimal perbedaan temporer yang terdapat 

dalam laba fiskal adalah sebesar 6,42% dan  signifikansinya menunjukkan angka 

yang signifikan. Maka alasan pertama yang menyatakan perbedaan temporer 

berpengaruh terhadap pertumbuhan laba dapat dijelaskan oleh analisis deskriptif 

dan didukung dengan hasil uji hipotesis pada nilai koefisiennya. 

Koefisien temporary  difference yang menunjukkan angka negatif yaitu -

0,223 artinya perbedaan temporer itu akan menjadi pengurang dan memberikan 

pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan laba.Hal tersebut sesuai dengan 

telaah teori yang telah dijabarkan. Perbedaan temporer yang menjadi pengurang 

tersebut akan memunculkan koreksi fiskal negatif yang akan mengurangi laba 

kena pajak atau laba fiskal. Koreksi fiskalnegatif ini akan menimbulkan laba 

fiskal yang lebih kecil dari laba akuntansi, sehingga mengakibatkan timbulnya 

kewajiban pajak tangguhan. Laba kena pajak yang berkurang akibat koreksi 

fiskalnegatif pada perbedaan temporer menyebabkan jumlah beban pajak kini 

berkurang sebesar nilai koreksi pada perbedaan temporer yang kemudian 
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dicerminkan pada beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan ini yang 

perlakuan akhirnya adalah akan menambah pajak penghasilan, sehingga 

berpengaruh negatif ke pertumbuhan laba.  

Dalam hasil penelitian Martani dan Persada (2009) variabel temporary 

difference menunjukkan nilai yang signifikan baik terhadap model perubahan laba 

sebelum pajak maupun pada model perubahan laba bersih.Pada perubahan laba 

sebelum pajak perbedaan yang terjadi adalah pada nilai koefisien. Pada model 

perubahan laba sebelum pajak nilai koefisien negatif adalah dampak dari 

pembalikan atas perbedaan temporer dimasa yang akan datang sehingga akan 

mengurangi beban dan berhubungan positif dengan laba di masa depan.Tapi hal 

ini berhubungan negatif dengan laba sebelum pajak pada tahun berjalan karena 

perbedaan temporer menambah beban dan mengurangi laba bersih.Sedangkan 

pada perubahan laba koefisien negatif pada variabel ini menunjukkan adanya 

beban pajak tangguhan. Semakin besar jumlah beban pajak tangguhan maka 

semakin besar pula pajak penghasilan yang dihasilkan, sehigga akan berhubungan 

negatif dengan pertumbuhan laba. 

      Di sisi lain, perbedaan temporer adalah perbedaan yang disebabkan oleh 

perbedaan waktu pengakuan biaya dan pendapatan sesuai dengan metode yang 

dianut oleh wajib pajak (perusahaan atau entitas). Perbedaan temporer itu dapat 

berupa penyisihan piutang tak tertagih, penyusutan aktiva tetap, amortisasi aktiva 

tidak berwujud, imbalan pensiun, dan kompensasi kerugian. Dilihat dari item-item 

penyusun perbedaan temporer, komponen kompensasi kerugian tidak banyak 

mempunyai pengaruh dalam penelitian ini, karena semua sampel yang diambil 
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dalam purposive sampling adalah perusahaan yang bebas dari kerugian selama 

periode pengamatan.Imbalan pensiun biasanya merupakan salah satu item yang 

mempunyai pengaruh paling besar dalam perbedaan temporer terhadap 

pertumbuhan laba, seperti yang dibuktikan oleh Martani dan Persada (2009). 

Penelitian tersebut menyatakan bahwa piutang tak tertagih dan imbalan pensiun 

yang terbukti secara statistik memiliki hubungan dengan perubahan laba bersih 

(pertumbuhan laba). 

Selain itu, untuk komponen-komponen penyusun perbedaan temporer yang 

lain berupa penyisihan piutang tak tertagih, penyusutan aktiva tetap, amortisasi 

aktiva tidak berwujud, imbalan pensiun adalah merupakan kebijakan perusahaan 

untuk memilih menggunakan metode yang mana yang diperbolehkan oleh 

peraturan perpajakan, sehingga dimungkinkan berbeda di setiap perusahaan dan 

mempengaruhi pertumbuhan labanya. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Martani (2009), 

Saputro (2011) dan Jackson (2011). Martini (2009) menyatakan bahwa variabel 

temporer BTD menunjukkan hasil yang signifikan baik terhadap laba sebelum 

pajak maupun terhadap perubahan laba bersih (pertumbuhan laba). Saputro (2011) 

juga mengatakan bahwa perbedaan temporer berpengaruh secara negatif 

signifikan terhadap pertumbuhan laba satu periode kedepan. Sedangkan Jackson 

(2011) juga membuktikan secara empiris jika ―evidence consistent with temporary 

differences (identified with deferred taxes) being negatifly related to growth in 

pretax earnings‖yang artinya kejadian ini konsisten bahwa temporary 

differenceyang diidentifikasi dengan beban pajak tangguhan berhubungan negatif 
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terhadap pertumbuhan laba sebelum pajak.Hasil pengujian yang menyatakan 

variabel temporary difference berpengaruh terhadap peertumbuhan laba ini 

bertentangan dengan penelitian Lev Nissim (2004) dan Lestari (2011). Lev Nissim 

(2004)  menyatakan bahwa temporary difference berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan laba, sedangkan Lestari (2011) mengatakan bahwa perbedaan 

temporer tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

4.2.2 Pengaruh Permanent  Difference terhadap Pertumbuhan Laba 

Hasil pengujian variabel permanent difference pada Tabel 4.7 

menunjukkan bahwa secara statistik variabel permanent differencetidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.Nilai koefisien -0,133 dan nilai 

signifikansi 0,056. Dilihat dari signifikansi yang lebih dari 0,05, maka hipotesis2 

ditolak.  

Perbedaan permanen (permanent difference) yang tidak berpengaruhsecara 

signifikan terhadap pertumbuhan laba merupakan dampak dari jumlah perbedaan 

permanen yang terdapat dalam laba fiskal (penghasilan kena pajak) besarnya tidak 

signifikan.Jumlahnya terlalu kecil yaitu rata-rata hanya 0,45% (kurang dari 1%) 

dan maksimal hanya 2,5% dari total laba fiskal atau penghasilan kena pajak 

keseluruhan. Sedangkan koefisien permanent difference yang menunjukkan angka 

negatif yaitu -0,133 artinya perbedaan permanen itu akanmenjadi pengurang dan 

memberikan pengaruh yang negatifterhadap pertumbuhan laba. 

Perbedaan permanen disebabkan oleh adanya pengaturan yang berbeda 

dalam perolehan dan penghitungan laba fiskal.Contoh dari perbedaan permanen 

itu sendiri adalah penghasilan yang pajaknya final, penghasilan bukan objek 
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pajak, beban yang tidak boleh dikurangkan dan penghasilan dari anak perusahaan. 

Keempat komponen tadi didominasi oleh hal-hal yang  menyebabkan terjadinya 

koreksi fiskal negatif atau sifatnya mengurangi laba fiskal. Namun sesuai teori 

konservatisme yang dianut perusahaan, perusahaan akan menyegerakan 

pengakuan beban daripada pendapatan, maka item-item beban yang tidak boleh 

menjadi pengurang tadi justru ikut mendominasi sebagai pengurang di dalam 

komponen laba akuntansi yang sesuai dengan PSAK, sehingga terjadilah koreksi 

fiskal positif  yang sifatnya menambah laba fiskal. Dua hal yang saling bertolak 

belakang ini yang akhirnya malah membuat hasilnya mendekati seimbang antara 

pengurang dan penambah laba fiskal.Jadi didapatlah koefisien negatif yang 

jumlahnya tidak signifikan tadi di dalam laba fiskal. Karena jumlahnya yang 

begitu kecil dan tidak signifikan di dalam laba fiskal, jadi jumlah itu tidak akan 

terlalu berpengaruh terhadap jumlah perubahan beban pajak kini (pajak kini 

adalah salah satu komponen penyusun pajak penghasilan periode berjalan selain 

pajak tangguhan yang merupakan proksi dari perbedaan temporer), sehingga 

perbedaan permanen pun disimpulkan tidak mempengaruhi pertumbuhan laba. 

      Di sisi lain, salah satu alasan yang mungkin mendasari mengapa 

perbedaan permanen disimpulkan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba 

adalah karena permanent difference atau perbedaan permanen merupakan 

perbedaan yang mutlak yang tidak ada titik temunya atau saldo tandingannya 

(Zain, 2005).Pada dasarnya perbedaan permanen tersebut muncul, disebabkan 

oleh kebijakan ekonomi atau disebabkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang 

menghendaki penghapusan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan yang 
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memberatkan salah satu subsektor dari subsektor perekonomian.Maka dari itu 

dikenal atau terdapat beberapa daerah atau wajib pajak yang diistimewakan 

karena alasan tertentu untuk terbebas dari pajak. Kalau sudah menjadi kebijakan 

ekonomi dan disahkan oleh DPR maka secara otomatis peraturan itu akan dipatuhi 

oleh wajib pajak karena apabila dilanggar tentu akan ada sanksi yang mengikuti. 

Salah satu alasan mengapa perbedaan permanen tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan laba, hal ini disebabkan karena motivasi wajib pajak yang hanya 

untuk menggugurkan kewajibannya dengan mematuhi peraturan yang sudah jelas 

sanksinya dan sudah jelas menjadi kebijakan pemerintah yang telah disahkan 

melalui Undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksananya. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian Lestari (2011) yang menyatakan 

permanent difference tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan Jackson (2011) bahwa ―permanent BTDs are 

not negatifly related to growth in pretax earnings, but positively related to 

changes in tax expense. Permanent BTDs are more relevant in predicting future 

effective tax rates than future core earnings growth‖.Jackson mengatakan bahwa 

penelitiannya mendukung penelitian Lev Nissim (2004) bahwa permanent 

difference tidak berhubungan negatif terhadap pertumbuhan laba sebelum pajak, 

tetapi berhubungan positif terhadap perubahan beban pajak.Permanent 

differencelebih relevan untuk memprediksi rating atau tingkat pajak efektif masa 

depan daripada pertumbuhan laba masa depan, karena berhubungan positif 

terhadap perubahan beban pajak. 
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4.2.3 Pengaruh Temporary Difference dan Permanent Difference terhadap 

Pertumbuhan Laba 

 Hasil pengujian variabel book tax differences (temporary andpermanent 

difference) pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa secara statistik variabel book tax 

differences atau temporary difference dan permanent difference secara bersama-

sama berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Nilai F hitung sebesar 3,657 dan 

nilai signifikansi adalah 0,006. Dilihat dari signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, 

maka hipotesis3 diterima.  

Dalam penelitian ini, yang mengacu pada penelitian book tax difference 

sebelumnya, book tax gap akan dipecah berdasarkankomponen pembentuknya 

yaitu perbedaan temporer dan  perbedaan permanen. Perbedaan temporer yaitu 

berupa penyisihan piutang tak tertagih,penyusutan aktiva tetap, amortisasi aktiva 

tidak berwujud, imbalan pensiun, dan kompensasikerugian sedangkan perbedaan 

permanen terdiri dari penghasilan bersifat final, bukan objek pajak, biayayang 

tidak dapat dikurangkan, dan penghasilan anak perusahaan. 

Pada komponen book tax difference, beban yang tidak dapat dikurangkan 

memiliki kontribusi yang paling besar diantara faktor-faktor yang membentuk 

book tax gapnegatif.Beban-beban yang tidak dapat dikurangkan itu dapat berupa 

imbalan pensiun dan piutang tak tertagih yang merupakan item yang mewakili 

perbedaan temporer. Hal ini dinyatakan oleh Martani (2009) setelah melakukan 

sensitivity test terhadap masing-masing item tersebut. 

      Dalam penelitian ini telah dibuktikan secara statistik bahwa hanya 

perbedaan temporer yang mempunyai  pengaruh yang signifikan dengan arah 
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negatif terhadap pertumbuhan laba, sedangkan perbedaan permanen menyatakan 

hasil statistik yang tidak signifikan.Maka akan dibahas lebih lanjut mengenai 

perbedaan temporer yang berupa imbalan pensiun dan piutang yang tak tertagih 

tadi sebagai  komponen perbedaan temporer yang mendominasi, sehingga 

terbentuk book tax difference yang negatif. 

Didalam perusahaan perbankan salah satu kegiatan utamanya adalah 

menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat. Untuk kegiatan 

menghimpun dana, dapat direalisasikan bank dengan sarana tabungan, giro dan 

deposito. Ketiga rekening ini mendominasi kegiatan operasi bank dan mempunyai 

peran penting terhadap aset bank. Sedangkan untuk kegiatan menyalurkan dana, 

bank merealisasikan kegiatan operasinya tersebut salah satunya melalui 

pemberian kredit kepada nasabah atau masyarakat. 

      Berhubungan dengan kredit yang diberikan bank, tak dipungkiri kalau 

bank juga memperkirakan risiko ke depan mengenai kredit tersebut. Salah satu 

caranya adalah dengan membentuk cadangan kerugian piutang.Cadangan 

kerugian piutang ini dalam kondisi terburuk dapat berubah menjadi piutang yang 

tak tertagih dengan syarat tertentu yang diatur oleh peraturan perpajakan. 

Penghapusan cadangan kerugian piutang yang telah menjadi piutang tak tertagih 

tadi akan menjadi pengurang bagi beban, maka hal tersebut menyebabkan koreksi 

fiskal positif. Beban berkurang maka akan menambah penghasilan kena pajak 

(laba fiskal) sejalan dengan koreksi positif tadi. Jadi semakin bertambah nilai 

book tax difference semakin berkurang pula beban pajak penghasilan yang 
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tersebut malah akan menambah laba fiskal dengan asumsi faktor yang lain 

(penghasilan sebelum pajak) tetap.  

Hubungan ini berkebalikan, sehingga dikatakan book tax difference 

berhubungan negatif terhadap pertumbuhan laba. Dibuktikan dengan hasil 

pengujian statistik uji simultan pada Tabel ANOVA yang menunjukkan nilai 

signifikansi 0,006, signifikan di bawah 0,05 sebagai alphanya (toleransi kesalahan 

maksimal yang diperbolehkan dengan tingkat kepercayaan 95%). 

Hasil ini sejalan dan mendukung penelitian Lev Nissim (2004), Hanlon 

(2005), Wijayanti (2006) dan Jackson (2011). Dimana, Lev Nissim (2004) dan 

Hanlon (2005) didukung dan diperkuat dengan Jackson  (2011) mengatakan 

bahwa temporary difference berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba dan  

permanent difference berpengaruh negatif pula terhadap pertumbuhan laba karena 

permanent differenceberpengaruh positif terhadap perubahan beban pajak. 

Sedangkan hasil penelitian Wijayanti (2006) khususnya poin pertama mengatakan 

bahwa book tax differences berpengaruh secara negatif signifikan secara statistik 

terhadap pertumbuhan laba satu periode ke depan. 

      Bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiryandari 

(2008), Djamaludin (2008) dan Guenther (2011). Wiryandari (2008) menyatakan 

bahwa beban pajak tangguhan dan akrual tidak terbukti dapat digunakan 

untukmendeteksi manajemen laba yang diwakili oleh income-increasing. 

Djamaludin (2008) mengatakan pula bahwa baik perusahaan dengan book tax 

differences besar maupun perusahaan dengan book taxdifferences kecil tidak 

terbukti mempunyai hubungan dengan persistensi laba. Dengan kata lain, berarti 
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book tax difference tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba secara statistik. 

Begitu pula Guenther (2011) yang hasil penelitiannya mengatakan tidak ada 

hubungan yang signifikan antara perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal yang 

besar dengan pertumbuhan laba yang lebih rendah. 

4.2.4 Pengaruh Temporary Difference terhadap Pertumbuhan Laba yang 

Dimoderasi oleh Small and Large Book Tax Differences 

 Hasil pengujian variabel Selisih Nilai Mutlak 1 pada Tabel 

4.8menunjukkan bahwavariabel selisih nilai mutlak SNM1 (tidak signifikan) 

bukan merupakan variabel moderating. Memiliki nilai koefisien selisih nilai 

mutlak antara TEMP dengan SLBTD (SNM1) sebesar -0,048. Nilai t Hitung yang 

lebih kecil dari t Tabel(0,428 <2,0003).  SNM1 mempunyai nilai signifikansi 

sebesar 0,670 lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis 4ditolak. Dengan kata lain, 

SNM1 terbukti secara statistik gagal menjadi variabel moderating yang berfungsi 

memperkuat atau memperlemah (mempengaruhi) hubungan TEMP ke 

pertumbuhan laba. 

       Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa Small and 

Large Book Tax Differencetidak mempunyai hubungan atau pengaruh terhadap 

pertumbuhan laba, diantaranya adalah dipandang dari sisi eksternal yang merujuk 

ke teori sinyal bahwa perusahaan diharapkan dapat memberikan sinyal positif 

terhadap stakeholder melalui informasi keuangan yang dicerminkan dalam 

laporan keuangan terutama laba untuk menarik investor. Informasi keuangan 

tersebut akan menjadi pertimbangan yang penting bagi investor dalam mengambil 

keputusan atau untuk menempatkan dananya di perusahaan itu atau tidak. Investor 
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akan menganalisis keberlangsungan hidup perusahaan melalui rasio-rasio 

keuangan yang bisa mencerminkan dan memprediksi jaminan keuntungannya di 

masa depan dari investasi yang ditanamkannya. 

Analisis tersebut tidak lepas dari laba dan pertumbuhannya dari tahun ke 

tahun yang mencerminkan kinerja perusahaan.Mengingat peran laba yang begitu 

penting untuk keputusan investasi. Menurut teori sinyal tindak lanjut dari 

informasi laba yang diharapkan memberikan sinyal positif adalah saat laba 

perusahaan bagus maka harga saham juga akan naik dan investor akan tertarik 

untuk menanamkan dananya dengan imbalan deviden yang menarik atas kinerja 

perusahaan berdasarkan informasi laba tersebut.Investor seringkali hanya 

memusatkan analisisnya dengan cukup memandang rasio-rasio keuangan tadi dan 

laba perusahaan untuk menggambarkan kondisi perusahaan saat ini dan masa 

depan. Investor belum memperhatikan faktor-faktor pembentuk laba dari dalam 

yang lebih detil seperti book tax difference yang sebenarnya juga mempunyai 

pengaruh walaupun pengaruhnya amat kecil.  

Sesuai dengan teori agensi untuk memenuhi kepentingan investor terkait 

deviden tersebut, maka investor lebih memusatkan pada perkembangan laba yang 

menjamin kelangsungan hidup perusahaan dan devidennya tanpa memperhatikan 

book tax difference (temporary and permanent difference) sebagai komponen 

pembentuk laba. Selain itu investor juga meyakini bahwa informasi keuangan 

yang tertuang di dalam annual report perusahaan juga telah dilakukan rekonsiliasi 

atau disesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku bahkan telah diaudit oleh 

audit professional. Sehingga tidak ada keraguan di dalamnya. 
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Alasan lain yang memperkuat bahwa perbedaan antara laba akuntansi dan 

laba fiskal yang besar atau kecil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba 

dan terbukti secara statistik bukan merupakan variabel moderating, salah satunya 

karena analisis ini luput dari perhatian investor untuk dijadikan salah satu 

pertimbangan untuk memperkuat dasar pengambilan keputusan investasinya. 

Hasil ini sejalan dengan hasil dari penelitian Djamaludin (2008). Peneliti ini 

membuktikan secara empiris bahwa Small and Large Book Tax Difference tidak 

signifikan atau tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Sehingga dengan 

kata lain SLBTD tidak mempengaruhi (memperkuat atau memperluas) hubungan 

variabel temporary difference terhadap pertumbuhan laba atau SLBTD bukan 

sebagai varriabel moderating. 

      Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian Hanlon (2005), Wijayanti 

(2006) dan Wiryandari (2008). Ketiga peneliti ini mengatakan bahwa Small and 

Large Book Tax difference signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. 

Dimana Small Book Tax Differencesignifikan secara positif terhadap pertumbuhan 

laba, sedangkan Large Book Tax Differencemempunyai hubungan yang negatif 

terhadap pertumbuhan laba.  

  

 

4.2.5 Pengaruh Permanent Difference terhadap Pertumbuhan Laba yang 

Dimoderasi oleh Small and Large Book Tax Differences 

Hasil pengujian variabel Selisih Nilai Mutlak 2 pada Tabel 4.7 menunjukkan 

bahwavariabel selisih nilai mutlak SNM2 (tidak signifikan) bukan merupakan 
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variabel moderating karena SNM1 mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,943 

lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis 5 ditolak. memiliki nilai koefisien selisih 

nilai mutlak antara PERM dengan SLBTD (SNM2) sebesar -0,002 dengan nilai t 

hitung =0,072. Didukung dengant hitung yang lebih kecil dari t Tabel (0,072< 

2,0003). Maka, dengan kata lain, SNM2 terbukti secara statistik gagal menjadi 

variabel moderating yang berfungsi memperkuat atau memperlemah 

(mempengaruhi) hubungan PERM ke pertumbuhan laba. 

       Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa Small and 

Large Book Tax Differencetidak mempunyai hubungan atau pengaruh terhadap 

pertumbuhan laba, diantaranya adalah berdasarkan bukti secara statistik yang 

pertama menyatakan bahwa permanent difference tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan laba ditambah dengan variabel moderating yang diwakili oleh Small 

and Large Book Tax Difference yang dihitung dengan selisih nilai mutlak (SNM2) 

juga tidak berpengaruh,  dengan asumsi faktor-faktor yang lain tetap.Jelas bahwa 

tidak signifikan (H2) ditambah dengan tidak signifikan (H5) maka hasilnya 

menunjukkan semakin kuat bahwa hubungan antara masing-masing variabel 

independen dengan variabel dependen tidak signifikan atau tidak terdapat 

hubungan yang menyatakan pengaruh SLBTD terhadap hubungan antara 

perbedaan permanen dan pertumbuhan laba.Maka hipotesis 5 ditolak. 

Alasan lain adalah tidak jauh dari ditolaknya hipotesis 4 yang juga 

menyatakan bahwa small and large book tax difference bukan merupakan variabel 

moderating.Alasan ini dipandang dari sisi teori sinyal yang membahas pentingnya 

keberlanjutan laba dan pertumbuhannya untuk memberikan sinyal positif terhadap 
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pasar saham. Laba tak akan pernah luput dari perhatian investor untuk mengambil 

keputusan investasinya. Deviden yang diharapkan akan diterima investor atas 

keuntungan investasinya sangat berhubungan dengan keberlangsungan hidup 

perusahaan dengan laba perusahaan yang berkelanjutan juga.  

Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan agen dan prinsipal 

mempunyai kepentingan yang berbeda masing-masing. Dalam kepentingannya 

mendapatkan deviden atau laba per saham yang dimiliki, investor jarang atau 

kurang memperhatikan faktor-faktor pembentuk laba perusahaan seperti book tax 

differenceyang terdiri dari temporary difference dan  permanent difference. 

Apalagi jelas dinyatakan di dalam teori bahwa perbedaan permanen tidak dapat 

ditemukan titik tandingnya karena perbedaan ini bersumber dari perbedaan 

pengaturan yang berbeda antara SAK dan peraturan perpajakan.Sehingga dalam 

mempublikasikan laporan keuangan, pasti investor memiliki kepercayaan bahwa 

perusahaan telah melaksanakan peraturan tersebut dengan baik.Apalagi laporan 

keuangan yang dipublikasikan adalah hasil laporan auditan yang telah diaudit oleh 

auditor eksternal dimana tidak diragukan tingkat profesionalitasnya. 

Inverstor tidak begitu memperhatikan faktor-faktor kecil seperti perbedaan 

laba akuntansi dan laba fiskal yang besar atau kecil (small and large book tax 

difference)untuk meyakini laba perusahaan dan menjatuhkan keputusan 

investasinya yang dampaknya terhadap deviden yang akan diterimanya nanti. 

Sesuai dengan teori agensi untuk memenuhi kepentingan tersebut, maka investor 

lebih memusatkan pada perkembangan laba yang menjamin kelangsungan hidup 

perusahaan dan devidennya tanpa memperhatikan book tax difference (temporary 



 

 

120 

and permanent difference) sebagai komponen pembentuk laba.Dengan demikian 

hal tersebut dapat menjelaskan small and large book difference menjadi tidak 

signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. 

Hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa Small ang Large Book tax 

Difference tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Hasil ini sejalan dengan 

hasil dari penelitian Djamaludin dan Rahmawati (2008).Namun, Hasil ini juga 

bertentangan dengan hasil penelitian Hanlon (2005), Wijayanti (2006) dan 

Wiryandari (2008). Ketiga peneliti ini mengatakan bahwa Small and Large Book 

Tax Difference signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Dimana Small 

Book Tax Differencesignifikan secara positif terhadap pertumbuhan laba, 

sedangkan Large Book Tax Differencemempunyai hubungan yang negatif 

terhadap pertumbuhan laba. Jadi semakin besar perbedaan laba akuntansi dan laba 

fiskal suatu entitas bisnis, semakin kurang pertumbuhan labanya sehingga 

semakin kurang baik pula persistensi laba entitas tersebut. Begitu juga sebaliknya. 

Namun hal ini luput dari perhatian investor, sehingga SLBTD tidak berpengaruh 

dan bukan sebagai variabel moderating. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Simpulan yang dapat diambil berdasarkan analisis data penelitian dan 

pembahasan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Variabel temporary difference berpengaruh negatif secara signifikan 

terhadap pertumbuhan laba. 

2. Variabel permanent difference tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap pertumbuhan laba. 

3. Variabel temporary difference dan  permanent difference bersama-sama 

berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

4. Variabel temporary difference tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap pertumbuhan laba yang dimoderasi oleh small and large book tax 

differences.  Maka dapat disimpulkan bahwa variabel small and large book 

tax difference bukan merupakan variabel moderating. 

5. Variabel permanent difference tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap pertumbuhan laba yang dimoderasi oleh small and large book tax 

differences. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel small and large book 

tax difference bukan merupakan variabel moderating. 
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5.2 Saran 

      Saran yang dapat direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya 

berdasarkan keterbatasan serta alasan  banyaknya hipotesis yang ditolak dan tidak 

signifikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini (temporary dan 

permanen difference serta small and large BTD yang merupakan 

komponen perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal sebagai akibat 

rekonsiliasi) juga mempunyai peran penting untuk menentukan kualitas 

dan keberlanjutan hidup perusahaan melalui pertumbuhan laba 

walaupun dalam jumlah kecil. Sebaiknya investor tetap memperhatikan 

hal tersebut untuk keandalan informasi sebagai dasar pengambilan 

keputusan investasinya agar lebih menjamin deviden yang diharapkan di 

masa depan.  

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel yang 

berbeda (memperluas sampel). Beberapa alternatif yang bisa diambil 

misalnya dengan meneliti seluruh perusahaan finance seperti perusahaan 

asuransi dan leasing yang listing di BEI, bukan hanya perbankan. 

Karena kalau hanya satu jenis perusahaan saja kurang bisa 

mengeneralisasi hasil penelitian. Alternatif lain adalah dengan 

mengambil perusahaan perbankan di luar negeri atau negara lain di 

seluruh dunia (bukan hanya Indonesia) karena dipengaruhi oleh 

kebijakan dan peraturan tarif pajak yang berbeda di masing-masing 

negara . 
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3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan periode 

pengamatan yang berbeda dari penelitian ini untuk menghasilkan 

penelitian yang lebih baik. Karena kalau hanya 3 tahun pengamatan 

seperti penelitian ini, kurang bisa menggambarkan secara tegas dan 

general mengenai fenomena pertumbuhan laba itu sendiri. 
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Lampiran 1.  

 

PROSES PEMILIHAN SAMPEL PENELITIAN 

 

Keterangan : 
S1  = Syarat 1 

S2  = Syarat 2 

S3  = Syarat 3 

S   = Sampel 

BS  = Bukan sampel 

Syarat 1 : Bank yang menerbitkan laporan keuangannya setiap tahun berturut-turut tahun 

2009-2011 

Syarat 2 : Laporan keuangan berakhir tgl 31 Desember, menggunakan mata uang rupiah, 

sudah diaudit 

Syarat 3 : Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan 

 

NO BANK 2009 2010 2011 S / BS Keterangan 

S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

1 AGRO   -       BS Bank Agroniaga 

2 BABP          S Bank ICB Bumi Putra 

3 BACA          S Bank Capital Indonesia 

4 BAEK          S Bank Ekonomi Raharja 

5 BBCA          S Bank Central Asia 

6 BBKP       - - - BS Bank Bukopin 

7 BBNI          S Bank Negara Indonesia 

8 BBNP          S Bank Nusantara Parahyangan 

9 BBRI          S Bank Rakyat Indonesia 

10 BBTN    - - -    BS Bank Tabungan Negara 

11 BCIC - - -    - - - BS Bank Mutiara 

12 BCIP - - - - - -    BS Bank Bumi Citra Permai 

13 BDMN          S Bank Danamon Indonesia 

14 BEKS   -   -   - BS Bank Eksekutif Internasional 

15 BJBR - - - - - -    BS Bank Jawa Barat 

16 BKSW          S Bank Kesawan 

17 BMRI          S Bank Mandiri 

18 BNBA          S Bank Bumi Arta 

19 BNGA          S Bank CIMB Niaga 

20 BNII   -   -   - BS Bank Internasional Indonesia 

21 BNLI          S Bank Permata 

22 BSIM - - - - - -    BS Bank Sinarmas 

23 BSWD          S Bank Swadesi 

24 BTPN          S Bank Tabungan Pensiun 
Nasional 

25 BVIC          S Bank Victoria Internasional 

26 INPC          S Bank Artha Graha Investama 

27 MAYA          S Bank Mayapada Internasional 

28 MCOR          S Bank Windu Kentjana 
Internasional 

29 MEGA          S Bank Mega 

30 NISP       - - - BS Bank OCBC NISP 

31 PNBN          S Bank Pan Indonesia 

32 SDRA          S Bank Himpunan Saudara 1906 
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Lampiran 2 

DAFTAR BANK YANG MASUK SAMPEL 

 

No BANK Keterangan 

1 BABP Bank ICB Bumi Putra 

2 BACA Bank Capital Indonesia 

3 BAEK Bank Ekonomi Raharja 

4 BBCA Bank Central Asia 

5 BBNI Bank Negara Indonesia 

6 BBNP Bank Nusantara Parahyangan 

7 BBRI Bank Rakyat Indonesia 

8 BDMN Bank Danamon Indonesia 

9 BKSW Bank Kesawan 

10 BMRI Bank Mandiri 

11 BNBA Bank Bumi Arta 

12 BNGA Bank CIMB Niaga 

13 BNLI Bank Permata 

14 BSWD Bank Swadesi 

15 BTPN Bank Tabungan Pensiun Nasional 

16 BVIC Bank Victoria Internasional 

17 INPC Bank Artha Graha Investama 

18 MAYA Bank Mayapada Internasional 

19 MCOR Bank Windu Kentjana Internasional 

20 MEGA Bank Mega 

21 PNBN Bank Pan Indonesia 

22 SDRA Bank Himpunan Saudara 1905 

Sumber : www.idx.co.id 
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Lampiran 3 

 

DAFTAR PERHITUNGAN PERTUMBUHAN LABA PERBANKAN  

TAHUN 2009-2011 

No BANK Keterangan Pertumbuhan Laba   

2008/2009 2009/2010 2010/2011   

1 BABP Bank ICB Bumi Putra 1,01896 1,21276 0,49989 
 2 BACA Bank Capital Indonesia 0,85446 0,03241 0,20032 
 3 BAEK Bank Ekonomi Raharja 0,26651 -0,10716 -0,18057 
 4 BBCA Bank Central Asia 0,17851 0,24563 0,27605 
 5 BBNI Bank Negara Indonesia 1,03192 0,65185 0,41553 
 6 BBNP Bank Nusantara 

Parahyangan 0,03648 0,73761 0,33398 
 7 BBRI Bank Rakyat Indonesia 0,22656 0,56978 0,31516 
 8 BDMN Bank Danamon Indonesia 0,00164 0,94695 0,15593 
 9 BKSW Bank Kesawan -0,61067 1,29071 0,55002 
 10 BMRI Bank Mandiri 0,34683 0,30938 0,35506 
 11 BNBA Bank Bumi Arta 0,02145 -0,00356 0,51618 
 12 BNGA Bank CIMB Niaga 1,32285 0,62668 0,23976 
 13 BNLI Bank Permata 0,06133 1,10575 0,14419 
 14 BSWD Bank Swadesi 0,92235 -0,05029 0,36989 
 15 BTPN Bank Tabungan Pensiun 

Nasional 0,10963 0,99042 0,67308 
 16 BVIC Bank Victoria Internasional 0,31133 1,30975 0,75467 
 17 INPC Bank Artha Graha 

Investama 0,91357 0,99890 0,20033 
 18 MAYA Bank Mayapada 

Internasional 0,00327 0,87241 1,22568 
 19 MCOR Bank Windu Kentjana 

Internasional 0,40126 0,76072 0,27996 
 20 MEGA Bank Mega 0,07132 0,77092 0,12771 
 21 PNBN Bank Pan Indonesia 0,53963 0,34182 0,41698 
 22 SDRA Bank Himpunan Saudara 

1905 -0,05344 0,68161 0,50219 
 Sumber : Data Sekunder, 2013 (diolah) 
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Lampiran 4 

 

DAFTAR PERHITUNGAN TEMPORARY DIFFERENCE 

NO BANK Keterangan 

 
TEMPORARY DIFFERENCE 

2009 2010 2011 

1 BABP Bank ICB Bumi Putra 0,00178 0,00240 0,00202 

2 BACA Bank Capital Indonesia (0,00024) 0,00037 (0,00022) 

3 BAEK Bank Ekonomi Raharja (0,00079) (0,00088) (0,00210) 

4 BBCA Bank Central Asia (0,00457) (0,00080) 0,00146 

5 BBNI Bank Negara Indonesia 0,00134 0,00177 0,00273 

6 BBNP Bank Nusantara 
Parahyangan 

(0,00048) (0,00029) 0,00066 

7 BBRI Bank Rakyat Indonesia (0,00054) (0,00404) (0,00280) 

8 BDMN Bank Danamon Indonesia (0,00638) (0,00838) (0,00931) 

9 BKSW Bank Kesawan 0,04561 (0,00049) (0,00016) 

10 BMRI Bank Mandiri 0,00026 0,01120 0,00386 

11 BNBA Bank Bumi Arta (0,00410) (0,00521) (0,00429) 

12 BNGA Bank CIMB Niaga 0,03466 0,01979 0,01141 

13 BNLI Bank Permata (0,00013) (0,00187) 0,00273 

14 BSWD Bank Swadesi (0,00307) (0,00925) (0,01148) 

15 BTPN Bank Tabungan Pensiun 
Nasional 

(0,00078) (0,01279) (0,00526) 

16 BVIC Bank Victoria Internasional (0,01359) (0,00849) 0,00780 

17 INPC Bank Artha Graha 
Investama 

(0,00003) 0,00093 (0,00130) 

18 MAYA Bank Mayapada 
Internasional 

(0,00048) (0,00019) 0,00313 

19 MCOR Bank Windu Kentjana 
Internasional 

0,00267 0,00256 0,00232 

20 MEGA Bank Mega 0,00219 0,00462 0,00175 

21 PNBN Bank Pan Indonesia 0,00007 0,00078 0,00025 

22 SDRA Bank Himpunan Saudara 
1905 

0,06418 (0,00200) 0,00541 

Sumber : Data Sekunder, 2013 (diolah) 
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Lampiran 5 

 

DAFTAR PERHITUNGAN PERMANENT DIFFERENCE 

NO BANK Keterangan 
PERMANENT DIFFERENCE 

2009 2010 2011 

1 BABP Bank ICB Bumi Putra (0,00084) 0,00101 (0,01996) 

2 BACA Bank Capital Indonesia 0,00288 0,00112 0,00165 

3 BAEK Bank Ekonomi Raharja 0,00684 0,00230 0,00885 

4 BBCA Bank Central Asia 0,01267 0,00797 0,00646 

5 BBNI Bank Negara Indonesia 0,00314 0,00404 0,00331 

6 BBNP Bank Nusantara 
Parahyangan 

0,00358 0,00401 0,00332 

7 BBRI Bank Rakyat Indonesia (0,02069) 0,01357 0,01119 

8 BDMN Bank Danamon Indonesia 0,01452 0,01777 0,01824 

9 BKSW Bank Kesawan (0,03041) (0,00046) 0,00319 

10 BMRI Bank Mandiri 0,00204 (0,00030) 0,00376 

11 BNBA Bank Bumi Arta 0,00992 0,00898 0,00940 

12 BNGA Bank CIMB Niaga (0,02905) (0,00898) (0,00940) 

13 BNLI Bank Permata 0,00149 0,00551 0,00186 

14 BSWD Bank Swadesi 0,00828 0,01760 0,02051 

15 BTPN Bank Tabungan Pensiun 
Nasional 

0,01023 0,02302 0,01442 

16 BVIC Bank Victoria 
Internasional 

0,02481 0,01131 (0,00311) 

17 INPC Bank Artha Graha 
Investama 

0,00163 0,00116 0,00270 

18 MAYA Bank Mayapada 
Internasional 

0,00332 0,00344 0,00201 

19 MCOR Bank Windu Kentjana 
Internasional 

0,00019 0,00010 (0,00007) 

20 MEGA Bank Mega 0,00058 (0,00266) 0,00032 

21 PNBN Bank Pan Indonesia 0,00537 0,00452 0,00560 

22 SDRA Bank Himpunan Saudara 
1905 

(0,05712) 0,00967 0,00222 

Sumber : Data Sekunder, 2013 (diolah) 
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Lampiran 6 

 

DAFTAR DUMMY SMALL AND LARGE BOOK TAX DIFFERENCE 

NO BANK Keterangan 
Small and Large BTD 

2009 2010 2011 

1 BABP Bank ICB Bumi Putra 0 0 0 

2 BACA Bank Capital Indonesia 0 0 0 

3 BAEK Bank Ekonomi Raharja 0 0 0 

4 BBCA Bank Central Asia 1 1 1 

5 BBNI Bank Negara Indonesia 1 1 1 

6 BBNP Bank Nusantara Parahyangan 0 0 0 

7 BBRI Bank Rakyat Indonesia 1 1 1 

8 BDMN Bank Danamon Indonesia 1 1 1 

9 BKSW Bank Kesawan 0 0 0 

10 BMRI Bank Mandiri 1 1 1 

11 BNBA Bank Bumi Arta 0 0 0 

12 BNGA Bank CIMB Niaga 1 1 1 

13 BNLI Bank Permata 1 1 1 

14 BSWD Bank Swadesi 0 0 0 

15 BTPN 
Bank Tabungan Pensiun 
Nasional 

1 1 1 

16 BVIC Bank Victoria Internasional 0 0 0 

17 INPC Bank Artha Graha Investama 0 0 0 

18 MAYA Bank Mayapada Internasional 0 0 0 

19 MCOR 
Bank Windu Kentjana 
Internasional 

0 0 0 

20 MEGA Bank Mega 0 1 0 

21 PNBN Bank Pan Indonesia 0 0 0 

22 SDRA Bank Himpunan Saudara 1905 1 0 0 

Sumber : Data Sekunder, 2013 (diolah) 

Keterangan : 

1 = Large BTD ; 0 = Small BTD 
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Lampiran 7 

 

Tabel Pengelompokan Small And Large Book Tax Difference 

No Kode tahun dan 
Kode Bank 

Besar pajak tangguhan 
(urut) 

Keterangan 
kelompok 

Kode 
dummy 

1 2BMRI -1.576.470.000.000 LPBTD 1 

2 1BNGA -1.214.822.000.000 LPBTD 1 

3 2BNGA -826.951.000.000 LPBTD 1 

4 3BMRI -643.610.000.000 LPBTD 1 

5 3BNGA -590.259.000.000 LPBTD 1 

6 3BBNI -248.871.000.000 LPBTD 1 

7 3BBCA -172.179.000.000 LPBTD 1 

8 1BMRI -145.719.000.000 LPBTD 1 

9 2BBNI -140.198.000.000 LPBTD 1 

10 1BBNI -95.665.000.000 LPBTD 1 

11 3BNLI -79.606.000.000 LPBTD 1 

12 2MEGA -70.241.000.000 LPBTD 1 

13 1SDRA -46.860.833.000 LPBTD 1 

14 3MEGA -33.184.000.000 Small BTD 0 

15 3BVIC -28.729.767.000 Small BTD 0 

16 1MEGA -27.262.000.000 Small BTD 0 

17 2PNBN -24.136.000.000 Small BTD 0 

18 3MAYA -12.012.745.000 Small BTD 0 

19 3PNBN -9.672.000.000 Small BTD 0 

20 3SDRA -7.508.000.000 Small BTD 0 

21 2BABP -6.280.842.000 Small BTD 0 

22 3BABP -5.366.499.000 Small BTD 0 

23 2INPC -5.023.790.561 Small BTD 0 

24 3MCOR -4.177.000.000 Small BTD 0 

25 1BABP -3.944.609.000 Small BTD 0 

26 2MCOR -3055000000 Small BTD 0 

27 1MCOR -2.179.000.000 Small BTD 0 

28 1PNBN -1.567.000.000 Small BTD 0 

29 3BBNP -1.307.172.000 Small BTD 0 

30 2BACA -486.128.000 Small BTD 0 

31 2BKSW -400.533.917 Small BTD 0 

32 1BKSW -192.796.647 Small BTD 0 
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No Kode tahun dan 
Kode Bank 

Besar pajak tangguhan 
(urut) 

Keterangan 
kelompok 

Kode 
dummy 

33 1INPC 152.074.755 Small BTD 0 

34 3BKSW 164.210.782 Small BTD 0 

35 1BACA 205.756.000 Small BTD 0 

36 3BACA 338.760.000 Small BTD 0 

37 1BSWD 375.521.140 Small BTD 0 

38 2BBNP 448.891.000 Small BTD 0 

39 2MAYA 559.050.000 Small BTD 0 

40 1BBNP 612.100.000 Small BTD 0 

41 1MAYA 1.062.360.000 Small BTD 0 

42 2SDRA 1.882.000.000 Small BTD 0 

43 1BVIC 2.233.089.000 Small BTD 0 

44 1BNBA 3.039.322.137 Small BTD 0 

45 3BNBA 4.019.156.908 Small BTD 0 

46 2BNBA 4.395.533.668 Small BTD 0 

47 2BSWD 4.792.220.401 Small BTD 0 

48 1BAEK 5.241.892.600 Small BTD 0 

49 2BAEK 6.332.000.000 Small BTD 0 

50 3BSWD 6.987.092.837 Small BTD 0 

51 3INPC 7.848.279.910 Small BTD 0 

52 3BAEK 15.989.000.000 Small BTD 0 

53 2BVIC 25.004.283.000 Small BTD 0 

54 2BNLI 40.537.000.000 LNBTD 1 

55 1BBRI 50.944.000.000 LNBTD 1 

56 1BNLI 56.353.000.000 LNBTD 1 

57 3BTPN 71.181.900.000 LNBTD 1 

58 2BBCA 81.248.000.000 LNBTD 1 

59 1BTPN 81.454.500.000 LNBTD 1 

60 2BTPN 121.083.600.000 LNBTD 1 

61 1BDMN      218.984.000.000  LNBTD 1 

62 2BDMN      302.802.000.000  LNBTD 1 

63 1BBCA 402.080.000.000 LNBTD 1 

64 3BDMN      403.474.000.000  LNBTD 1 

65 3BBRI 407.320.000.000 LNBTD 1 

66 2BBRI 486.204.000.000 LNBTD 1 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2013 

  

Lampiran 7 (Lanjutan) 
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Lampiran 8 

 

Daftar Bank yang Termasuk dalam Large Book Tax Difference 

No Kode tahun 
dan Kode Bank 

Nama Bank Tahun 

Keterangan 
kelompok 

LBTD 

1 2BMRI Bank Mandiri 2010 LPBTD 

2 1BNGA Bank CIMB Niaga 2009 LPBTD 

3 2BNGA Bank CIMB Niaga 2010 LPBTD 

4 3BMRI Bank Mandiri 2011 LPBTD 

5 3BNGA Bank CIMB Niaga 2011 LPBTD 

6 3BBNI Bank Negara Indonesia 2011 LPBTD 

7 3BBCA Bank Central Asia 2011 LPBTD 

8 1BMRI Bank Mandiri 2009 LPBTD 

9 2BBNI Bank Negara Indonesia 2010 LPBTD 

10 1BBNI Bank Negara Indonesia 2009 LPBTD 

11 3BNLI Bank Permata 2011 LPBTD 

12 2MEGA Bank Mega 2010 LPBTD 

13 1SDRA Bank Himpunan Saudara 1905 2009 LPBTD 

14 2BNLI Bank Permata 2010 LNBTD 

15 1BBRI Bank Rakyat Indonesia 2009 LNBTD 

16 1BNLI Bank Permata 2009 LNBTD 

17 3BTPN Bank Tabungan Pensiun Nasional 2011 LNBTD 

18 2BBCA Bank Central Asia 2010 LNBTD 

19 1BTPN Bank Tabungan Pensiun Nasional 2009 LNBTD 

20 2BTPN Bank Tabungan Pensiun Nasional 2010 LNBTD 

21 1BDMN Bank Danamon Indonesia 2009 LNBTD 

22 2BDMN Bank Danamon Indonesia 2010 LNBTD 

23 1BBCA Bank Central Asia 2009 LNBTD 

24 3BDMN Bank Danamon Indonesia 2011 LNBTD 

25 3BBRI Bank Rakyat Indonesia 2011 LNBTD 

26 2BBRI Bank Rakyat Indonesia 2010 LNBTD 

Sumber : data Sekunder yang Diolah, 2013 
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Lampiran 9 

 

Daftar Bank yang Termasuk dalam Small Book Tax Difference 

 

No Kode tahun 
dan Kode 

Bank Nama bank 
Kode 
tahun 

Keterangan 
kelompok 

1 3MEGA Bank Mega 2011 Small BTD 

2 3BVIC Bank Victoria Internasional 2011 Small BTD 

3 1MEGA Bank Mega 2009 Small BTD 

4 2PNBN Bank Pan Indonesia 2010 Small BTD 

5 3MAYA Bank Mayapada Internasional 2011 Small BTD 

6 3PNBN Bank Pan Indonesia 2011 Small BTD 

7 3SDRA Bank Himpunan Saudara 1905 2011 Small BTD 

8 2BABP Bank ICB Bumi Putra 2010 Small BTD 

9 3BABP Bank ICB Bumi Putra 2011 Small BTD 

10 2INPC Bank Artha Graha Investama 2010 Small BTD 

11 3MCOR Bank Windu Kentjana Internasional 2011 Small BTD 

12 1BABP Bank ICB Bumi Putra 2009 Small BTD 

13 2MCOR Bank Windu Kentjana Internasional 2010 Small BTD 

14 1MCOR Bank Windu Kentjana Internasional 2009 Small BTD 

15 1PNBN Bank Pan Indonesia 2009 Small BTD 

16 3BBNP Bank Nusantara Parahyangan 2011 Small BTD 

17 2BACA Bank Capital Indonesia 2010 Small BTD 

18 2BKSW Bank Kesawan 2010 Small BTD 

19 1BKSW Bank Kesawan 2009 Small BTD 

20 1INPC Bank Artha Graha Investama 2009 Small BTD 

21 3BKSW Bank Kesawan 2011 Small BTD 

22 1BACA Bank Capital Indonesia 2009 Small BTD 

23 3BACA Bank Capital Indonesia 2011 Small BTD 

24 1BSWD Bank Swadesi 2009 Small BTD 

25 2BBNP Bank Nusantara Parahyangan 2010 Small BTD 

26 2MAYA Bank Mayapada Internasional 2010 Small BTD 

27 1BBNP Bank Nusantara Parahyangan 2009 Small BTD 

28 1MAYA Bank Mayapada Internasional 2009 Small BTD 

29 2SDRA Bank Himpunan Saudara 1905 2010 Small BTD 

30 1BVIC Bank Victoria Internasional 2009 Small BTD 

31 1BNBA Bank Bumi Arta 2009 Small BTD 

32 3BNBA Bank Bumi Arta 2011 Small BTD 
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No Kode tahun 
dan Kode 

Bank Nama Bank Tahun 

Keterangan 
kelompok 

33 2BNBA Bank Bumi Arta 2010 Small BTD 

34 2BSWD Bank Swadesi 2010 Small BTD 

35 1BAEK Bank Ekonomi Raharja 2009 Small BTD 

36 2BAEK Bank Ekonomi Raharja 2010 Small BTD 

37 3BSWD Bank Swadesi 2011 Small BTD 

38 3INPC Bank Artha Graha Investama 2011 Small BTD 

39 3BAEK Bank Ekonomi Raharja 2011 Small BTD 

40 2BVIC Bank Victoria Internasional 2010 Small BTD 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 10 

Analisis Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

TEMP 66 .0778 -.0136 .0642 .1605 .002507 .0137818 

PERM 66 .0819 -.0571 .0248 .2938 .004591 .0109663 

NI 66 1.9335 -.6106 1.3228 28.9512 .452363 .4120299 

Valid N (listwise) 66       

Sumber : data sekunder yang diolah tahun 2013  

 

  

Daftar Bank yang Termasuk dalam Small Book Tax Difference (Lanjutan) 
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Lampiran 11 

Uji Statistik Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

   Unstandardized Residual 

N 66 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation .35926711 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .068 

Positive .068 

Negative -.048 

Kolmogorov-Smirnov Z .547 

Asymp. Sig. (2-tailed) .926 

Test distribution is Normal. 

Sumber : Data sekunder Diolah, 2013 

 

 

 

 

 

Lampiran 12 

 

Uji Statistik Skewness-Kurtosis 

 Descriptive Statistics 

 N Skewness Kurtosis 

 Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Unstandardized Residual 66 .329 .299 -.477 .590 

Valid N (listwise) 66     

Sumber :Data Sekunder Diolah, 2013 
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Lampiran 13 

 

 

Uji statistik P-Plotof Regression Standarized Residual 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013 
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Lampiran 14 

 

Sumber : data sekunder yang diolah, 2013 
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Lampiran 15 

Hasil Uji Durbin Watson 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .490
a
 .240 .174 .3744327 2.051 

a. Predictors: (Constant), SNM2, SNM1, Zscore:  SBTD, Zscore:  PERM, Zscore:  TEMP 

b. Dependent Variable: NI 

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2013 

 

  

 

 

Lampiran 16    

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Zscore:TEMP .298 3.352 

Zscore:PERM .477 2.097 

Zscore:SLBTD .772 1.295 

SNM1 .395 2.530 

SNM2 .686 1.457 

a. Dependent Variable: NI       

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2013 
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Lampiran 17 

Hasil Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .363 .092  3.931 .000 

Zscore:  TEMP -.019 .047 -.094 -.408 .685 

Zscore:  PERM -.017 .037 -.084 -.460 .647 

Zscore:  SLBTD .033 .029 .161 1.125 .265 

SNM1 -.033 .060 -.110 -.552 .583 

SNM2 -.023 .033 -.103 -.678 .500 

a. Dependent Variable: Abs_res     

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2013 

Lampiran 18

 

Hasil Uji Scatterplot 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013 
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Lampiran 19 

 

Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)dengan Uji Selisih Nilai 

Mutlak  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .516 .171  3.014 .004 

Zscore:  TEMP -.228 .086 -.554 -2.645 .011 

Zscore:  PERM -.133 .068 -.323 -1.950 .056 

Zscore:  SLBTD -.046 .054 -.113 -.866 .390 

SNM1 -.048 .111 -.078 -.428 .670 

SNM2 -.004 .062 -.010 -.072 .943 

a. Dependent Variable: NI     

Sumber : Data sekunder Diolah 2013     

  

 

 

Lampiran 20 

Hasil Uji Statistik F (Simultan) 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.564 5 .513 3.657 .006
a
 

Residual 8.132 60 .140   

Total 10.695 65    

a. Predictors: (Constant), SNM2, SNM1, Zscore:  SBTD, Zscore:  PERM, Zscore:  TEMP 

b. Dependent Variable: NI     

Sumber : Data sekunder Diolah 2013 
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Lampiran 21 

 

Hasil Uji Statistik t (Parsial) dan Determinasi parsial 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta Zero-order 

Partia

l Part 

1 (Constant) .516 .171  3.014 .004    

TEMP -.228 .086 -.554 -2.645 .011 -.418 -.328 -.303 

PERM -.133 .068 -.323 -1.950 .056 .081 -.248 -.223 

SBTD -.046 .054 -.113 -.866 .390 -.047 -.113 -.099 

SNM1 -.048 .111 -.078 -.428 .670 -.363 -.056 -.049 

SNM2 -.004 .062 -.010 -.072 .943 -.019 -.009 -.008 

a. Dependent Variable: NI        

Sumber : Data sekunder Diolah 2013 

 

 

 

Lampiran 22 

 

Hasil Uji Koefisien Determinan (R
2
) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .490
a
 .240 .174 .3744327 

a. Predictors: (Constant), SNM2, SNM1, Zscore:  SBTD, Zscore:  PERM, Zscore:  TEMP 

Sumber : data sekunder diolah 2013 

 

 


