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ABSTRACT 

 
This study aims to examine the effect of deferred tax assets and liabilities 

for future current tax over a two-year period (t+1, t+2). Deferred tax assets and 

liabilities arising from timing differences in the recognition of revenues and 

expenses based on financial accounting standards and tax laws. Deferred tax 

assets and deferred tax liabilities are recognized in the financial statements 

because it can lead to future tax payments to be larger or smaller. 

Sample of this study consists of 38 companies from manufacturing sectors 

listed on Indonesia Stock Exchange in 2011-2014. Multiple regression analysis is 

used to determine the effect of each component of deferred tax assets and 

liabilities for future current tax. Data components of deferred tax assets and 

liabilities are taken from the Notes to the Financial Statements of the company. 

           The results show that deferred tax assets of post-employment benefits has 

negatively significant and deferred tax liabilities of accelerated depreciation has 

negatively significant to future tax. This is due to the possibility of some 

companies samples to defer tax payments.While the results for the deferred tax 

assets of accrued expenses do not affect future tax. Future taxes paid related to 

the time reversal of deferred tax assets and liabilities. Accrued expenses may not 

be realized over a three-year period, so the deferred tax assets do not reverse. 

 

Keywords: income tax, current tax, deferred tax assets and liabilities, PSAK  46. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komponen aset dan 

kewajiban pajak tangguhan terhadap beban pajak kini masa depan selama periode 

2 tahun ke depan (t+1, t+2). Aset dan kewajiban pajak tangguhan timbul karena 

perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya berdasarkan standar akuntansi 

keuangan dan peraturan perpajakan. Aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak 

tangguhan harus diakui dalam laporan keuangan karena dapat menyebabkan 

pembayaran pajak masa depan menjadi lebih besar atau lebih kecil. 

Sampel penelitian terdiri atas 38 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. Analisis regresi berganda digunakan 

untuk mengetahui pengaruh masing-masing komponen aset dan kewajiban pajak 

tangguhan terhadap beban pajak kini masa depan. Data komponen aset dan 

kewajiban pajak tangguhan diambil dari Catatan Atas Laporan Keuangan 

perusahaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan dari imbalan 

pasca kerja berpengaruh negatif signifikan dan kewajiban pajak tangguhan dari 

depresiasi dipercepat berpengaruh negatif signifikan terhadap beban pajak masa 

depan. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan beberapa perusahaan sampel 

yang melakukan penundaan pembayaran pajak. Sedangkan hasil untuk aset pajak 

tangguhan dari biaya yang masih harus dibayar tidak berpengaruh terhadap beban 

pajak kini masa depan. Beban pajak yang dibayar masa depan berkaitan dengan 

waktu pembalikan aset dan kewajiban pajak tangguhan. Biaya yang masih harus 

dibayar kemungkinan tidak terealisasi selama periode 2 tahun, sehingga aset pajak 

tangguhan tidak membalik. 

 

Kata kunci : Pajak Penghasilan, beban pajak kini, aset dan kewajiban pajak 

tangguhan, PSAK 46. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Penelitian dalam akuntansi untuk pajak penghasilan banyak memeriksa 

apakah akrual pajak yang berkaitan dengan pengungkapan laporan keuangan 

memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditur. Misalnya, 

Phillips et al. (2003) menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan mungkin 

digunakan untuk membantu mendeteksi manajemen laba. Selanjutnya, Lev dan 

Nissim (2004) dan Hanlon (2005) menunjukkan bukti yang fundamental bahwa 

pajak memberikan informasi tentang pertumbuhan pendapatan dan kegigihan laba. 

Namun, pertanyaan mendasar apakah aset dan kewajiban pajak tangguhan 

memberikan informasi tambahan tentang beban pajak masa depan tidak terjawab. 

Menurut Laux, 2013, pertanyaan mengenai hubungan antara asset dan 

kewajiban pajak tangguhan dengan beban pajak masa depan menarik untuk 

setidaknya tiga alasan. Pertama, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk 

memberikan informasi yang relevan atau mampu membuat perbedaan dalam 

keputusan dibuat oleh pengguna. Kedua, aset dan kewajiban pajak tangguhan 

memiliki nilai yang besar bagi banyak perusahaan. Penelitian Poeterba et.al. 

(2011)  membuktikan  bahwa 35% dari perusahaan-perusahaan sampel dalam 

penelitiannya melaporkan posisi pajak tangguhan bersih di lebih dari 5%  dari 

total aset dan hampir 10% laporan posisi pajak tangguhan bersih memiliki nilai 

lebih dari 10%  dari total aset. 
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Ketiga, penelitian teoritis baru-baru ini menantang kebijaksanaan 

konvensional yang menunjukkan asosiasi antara pajak tangguhan dan beban pajak 

masa depan tergantung pada apakah dan ketika aset dan kewajiban pajak 

tangguhan membalik.  

Dotan (2003) membagi  perbedaan temporer menjadi dua kelompok, yaitu 

pendapatan atau biaya yang lebih dahulu diakui dalam penghasilan komersial 

daripada fiskal dan pendapatan atau biaya yang lebih dahulu diakui dalam 

penghasilan fiskal daripada komersial. Berdasarkan pengelompokan tersebut, pada 

tahun 2013 Laux meneliti hubungan antara aset dan kewajiban pajak tangguhan  

terhadap beban pajak masa depan. Hasil penelitian Laux menunjukkan adanya 

hubungan asimetris antara asset dan kewajiban pajak tangguhan terhadap 

pembayaran masa depan. 

Komponen dari akrual pajak tangguhan dari penghasilan komersial yang 

sesuai dengan GAAP diakui lebih dulu daripada penghasilan fiskal dapat 

memberikan informasi tentang beban pajak masa depan. Sedangkan komponen 

yang diakui dalam penghasilan fiskal lebih dulu daripada komersial yang sesuai 

dengan GAAP tidak memberikan informasi mengenai beban pajak masa depan. 

Penelitian yang menjelaskan tentang pengaruh aset dan kewajiban pajak 

tangguhan terhadap beban pajak masa depan penting dilakukan untuk memberikan 

hasil empiris adanya hubungan antara kedua variabel. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah beban pajak masa depan yang diproksi menggunakan beban 

pajak kini periode masa depan yang tercatat dalam laporan laba rugi. Beban pajak 

kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada 
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satu periode yang akan dibayarkan perusahaan pada tahun tersebut. Variabel 

independen diproksi menggunakan beban pajak kini  tahun berjalan dan beberapa 

komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan yang terdiri atas imbalan pasca 

kerja, biaya yang masih harus dibayar, dan penyusutan. Tujuan dari penggunaan 

komponen asset dan kewajiban pajak tangguhan tersebut adalah untuk 

memperjelas pengaruh dari setiap komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan 

terhadap beban pajak masa depan. Amir et al. (1997) menyatakan bahwa 

komponen-komponen dari pajak tangguhan  dapat memberikan nilai relevan 

informasi. 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian Laux (2013), yang 

menggunakan sampel perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di S&P 500 

Amerika Serikat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

penggunakan informasi aset dan kewajiban pajak tangguhan untuk memprediksi 

beban pajak masa depan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yaitu pada penelitian ini menghilangkan beberapa komponen aset dan 

kewajiban pajak tangguhan yang digunakan oleh Laux (2013). Komponen yang 

dihilangkan antara lain pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih 

harus diterima, dan aset dan kewajiban pajak tangguhan lainnya. Komponen-

komponen dari aset dan kewajiban pajak tangguhan ini dihilangkan karena banyak 

laporan keuangan perusahaan yang tidak menyediakan informasi tersebut. Selain 

itu, penelitian ini berfokus pada pengujian hubungan aset dan kewajiban pajak 

tangguhan terhadap beban masa depan.  
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Objek dalam penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada 

penelitian sebelumnya menggunakan data laporan keuangan dari perusahaan-

perusahaan di S&P 500 dari berbagai industri, sedangkan obyek penelitian pada 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Perusahaan manufaktur digunakan sebagai obyek penelitian karena 

sebagian besar perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah 

perusahaan manufaktur, sehingga data yang tersedia lebih banyak dan lebih 

mudah didapatkan. Selain itu perusahaan manufaktur juga menyajikan aset dan 

kewajiban pajak tangguhan, sedangkan perusahaan dalam industri lainnya seperti 

perbankan dan asuransi belum tentu menyajikan aset dan kewajiban pajak 

tangguhan dalam laporan keuangan perusahaannya. 

Karena kompleksitas akuntansi untuk pajak tangguhan, topik tentang pajak 

tangguhan cukup menarik untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Hasil dari 

penelitian akan memberikan bukti pengaruh aset dan kewajiban pajak tangguhan 

terhadap beban pajak masa depan, yang dapat bermanfaat bagi para pengguna 

laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu penulis tertarik 

untuk meneliti pengaruh aset dan kewajiban pajak tangguhan terhadap beban 

pajak masa depan. Penelitian ini akan diberi judul “Pengaruh Aset dan Kewajiban 

Pajak Tangguhan terhadap Beban pajak Masa Depan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat perbedaan antara standar 

akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan dalam menentukan pajak 
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penghasilan. Perbedaan pengakuan atas pendapatan dan biaya antara laporan 

komersial dan laporan fiskal disebabkan oleh perbedaan permanen dan perbedaan 

temporer. Perbedaan permanen disebabkan oleh perbedaan dari standar akuntansi 

dan peraturan perpajakan, sehinga tidak memiliki dampak di masa depan. 

Sedangkan perbedaan temporer adalah perbedaan waktu pengakuan atas 

pendapatan dan biaya berdasarkan standar akuntansi keuangan dan peraturan 

perpajakan yang berdampak di masa depan.  Perbedaan temporer inilah yang 

menyebabkan adanya aset dan kewajiban pajak tangguhan. Komponen aset dan 

kewajiban pajak tangguhan diantaranya meliputi imbalan pasca kerja, biaya yang 

masih harus dibayar, dan penyusutan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan akan 

membalik di masa depan, sehingga mengakibatkan beban pajak periode masa 

depan menjadi lebih besar atau lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa aset dan 

kewajiban pajak tangguhan dapat memberikan informasi tentang beban pajak 

masa depan. 

Beban pajak masa depan adalah sejumlah beban pajak kini pada periode 

masa depan. Beban pajak kini merupakan pajak penghasilan yang terutang dan 

dihitung dengan mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak.  

Beban pajak kini pada tahun berjalan adalah jumlah pajak yang harus 

dibayarkan wajib pajak pada tahun tersebut. Beban pajak kini baru diketahui pada 

akhir tahun pajak,  jumlah beban pajak yang dibayar setiap bulannya didasarkan 

pada beban pajak kini tahun sebelumnya. Oleh karena itu, beban pajak kini pada 

tahun berjalan dan perbedaan temporer yang menyebabkan aset dan kewajiban 
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pajak tangguhan dapat memberikan dampak pada beban pajak masa depan. Hal ini 

memunculkan pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh beban pajak kini tahun berjalan terhadap beban 

pajak masa depan? 

2. Bagaimana pengaruh aset pajak tangguhan dari imbalan pasca kerja 

terhadap beban pajak masa depan? 

3. Bagaimana pengaruh aset pajak tangguhan dari biaya yang masih harus 

dibayar terhadap beban pajak masa depan? 

4. Bagaimana pengaruh kewajiban pajak tangguhan dari penyusutan 

terhadap beban pajak di masa depan? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menguji pengaruh beban pajak kini tahun berjalan terhadap beban pajak  

masa depan. 

2. Menguji pengaruh masing-masing aset dan kewajiban pajak tangguhan 

yang terdiri atas imbalan pasca kerja, biaya yang masih harus dibayar, dan 

penyusutan terhadap beban pajak masa depan. 

3. Menyajikan hasil uji empiris pengaruh aset dan kewajiban pajak 

tangguhan terhadap beban pajak masa depan. 

4. Memberikan bukti empiris aset dan kewajiban pajak tangguhan terhadap 

beban pajak masa depan. 
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1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris adanya 

pengaruh aset dan kewajiban pajak tangguhan terhadap beban pajak masa 

depan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti 

sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemajuan 

pendidikan khususnya di bidang akuntansi perpajakan. 

1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

1. Memberikan informasi tambahan bagi para pengguna laporan keuangan, 

khususnya investor untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

pasar modal. 

2. Memberikan informasi tentang beban pajak yang dibayar masa depan 

dengan data aset dan kewajiban pajak tangguhan. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika dibuat untuk memberikan gambaran secara garis besar 

mengenai struktur penulisan yang terdiri atas lima bab. Sistematika penulisan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan latar 

belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

serta sistematika penulisan. 
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BAB 2 TELAAH PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang teori yang menjadi landasan dalam 

penelitian, konsep yang terkait dengan variabel penelitian, beberapa 

penelitian- penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis 

penelitian. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan variabel yang digunakan dalam penelitian, definisi 

operasional masing-masing variabel, populasi dan sampel penelitian, 

jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data yang 

digunakan, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian. 

BAB 4 HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian, pembahasan hasil 

analisis, dan interpretasi hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 

BAB 5  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang berisi 

kesimpulan dari hasil analisis, keterbatasan penelitian, dan saran bagi 

penelitian selanjutnya. 


