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ABSTRACT 

 

This study is aimed to investigate  the factors that can influence the deferred tax assets 
valuation. PSAK No 46 states that the deferred tax assets  should be valued in the year end. This 
study used seven variabels that are used to predict the deferred tax assets. 21  manufacturing  
companies  listed in the Jakarta Indonesia Stocks Exchange were used as samples with their five 
years  financial reporting. Data were analyzed by multiple regressions. The results showed that four 
variables significantly affected the deferred tax assets. They were  the future reversal of existing 
taxable temporary difference, earning of prior years, temporary differences from post employment 
benefit, and temporary difference from loss carryforward and other post employment benenefit, 
whereas the three other variables are not significant. They are tax strategy, cash flow, and market 
value. The conclusion, limitation,  and implication of the research are discussed. 
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PENDAHULUAN 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(PSAK) No : 46 tentang Akuntansi Pajak 

Penghasilan, yang diberlakukan untuk tahun 
buku  2001,  antara lain mengatur bahwa 

perusahaan diwajibkan untuk mengakui aktiva 

pajak tangguhan  dengan besaran penuh yang 
diakibatkan oleh  seluruh perbedaan  

sementara yang   dapat dikurangkan dari 
penghasilan dan  mengevaluasi besaran saldo 

akun tersebut setiap tanggal neraca  

berdasarkan judgment  atas dasar pengujian,  
bahwa laba periode mendatang cukup untuk 

menutup  pembebanan  saldo akun tersebut. 
Hal ini dapat memberikan kebebasan 

manajemen dalam  menentukan pilihan 
kebijakan akuntansi dalam  menentukan 

besarnya aktiva pajak tangguhan. Hal ini telah 

diteliti beberapa penelitian sebelumnya seperti 
Miller and Skinner (1998), Visvanathan (1998), 

Schrand and Wong (2003), Burgstahler, Elliot 
and Halon (2002), Yuliati (2004). 

Sebagai sebuah standar praktek 

akuntansi yang membawa konsekuensi 
ekonomi,  penelitian Miller dan Skinner (1998); 

dan penelitian Behn, Eaton, and  Williams 
(1998)  mengeksplorasi  determinan  atas 

besaran  aktiva pajak tangguhan, namun 

masih menjadikan argumentasi diantara 
mereka.  Penelitian Miller dan Skinner (1998) 

serta penelitian Behn et al. (998) tersebut  
perlu dikembangkan untuk mendapatkan 

sebuah model  pengukuran yang memadai  

untuk aktiva pajak tangguhan sehingga   tidak 
mudah digunakan untuk  sebagai instrumen 

earning management. Secara empiris,  
penilaian yang memadai atas aktiva pajak 

tangguhan  belum ada pedoman yang 

mengaturnya; dan  bukti empiris yang  
menunjukkan  bahwa bagaimana sebenarnya  

suatu perusahaan  seharusnya 
mengimplementasikan  standar  akuntansi 

keuangan untuk pajak penghasilan di 

Indonesia belum diatur.  
Penelitian Behn et al. (1998) menguji 

keterkaitan aktiva pajak tangguhan dengan 
variabel-variabel  yang menjadi sumber 

pembentukan besaran aktiva pajak tangguhan 
antara lain : hutang pajak tangguhan 

(deferred tax liabilities), adanya disclosure 

kontrak dengan customer, backlog order, 
sejarah laba operasi (operating income 
history), besaran beban pajak  dalam tahun 
berjalan (tax expenses),  besaran aktiva pajak 

tangguhan akibat dari perbedaan temporer 

selain dari rugi dan other Post-employment 
Benefit, other post-employment benefit 
temporary differrence, market value of the 
firm, faktor kontinjensi perusahaan, finacial 
distress of the firm. Hasil penelitian Behn et al. 

( 1998) tersebut  menunjukan bahwa hanya 
disclosure kontrak dengan customer dan 

pesanan yang belum dipenuhi (backlog order) 
yang tidak berpengaruh terhadap deferred tax 
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allowance  valuation (penilaian cadangan 

pajak tangguhan).  
Positive Accounting Theory  (Watts & 

Zimmerman 1986), yang mengacu pada teori 
agensi yang dikembangkan oleh Jensen and 

Meckling  (1976), menjelaskan  perilaku 

manajer dalam memilih  metode akuntansi,   
dan  mengidentifikasi  ada tidaknya  motif  

earning  management.  Dalam literatur 
akuntansi, earning management   didefinisikan  

kedalam berbagai  pandangan. Namun, untuk 
penelitian ini digunakan pengertian bahwa 

earning management  sebagai suatu proses  

pembuatan sebuah kebijakan  akuntansi 
dalam konstrain  prinsip akuntansi yang 

berlaku  umum  dalam menentukan besarnya 
earning tertentu yang  dikehendakinya, Chao  

et al.  (2004). 

 Definisi diatas memfokuskan  pada 
pelaporan keuangan eksternal  dan  

memposisikan manajer memiliki insentif  untuk 
melaporkan  laba pada besaran tertentu. 

Literatur  earning management  banyak 
menawarkan  berbagai alat untuk  

menentukan  besaran earning pada level yang 

dikehendaki. Beberapa penelitian  telah 
menunjukkan adanya potensi earning 
management  melalui rekayasa akun  
aktiva/hutang  pajak tangguhan atau 

beban/penghasilan  pajak tangguhan, 

misalnya  penelitian yang dilakukan oleh  
Philip et al. (2003), Miller and Skinner (1998),  

Visvanatan  (1998), dan Yulianti (2004).  
 Philip et al. (2003) menemukan bahwa 

beban pajak tangguhan dapat digunakan 

untuk  memprediksi praktik manajemen laba 
oleh manajemen dengan dua tujuan yaitu  

untuk menghindari  penurunan laba dan untuk 
menghindari kerugian. Sedangkan penelitian 

Miller and Skinner (1998)  menemukan  
bentuk atau cara penilaian akun cadangan 

untuk aktiva pajak tangguhan sesuai dengan 
Statements of Financial Accounting   
Standards  (SFAS) No 109, yang diberlakukan 

pada tahun buku 1992,  dikaitkan dengan 
income  smoothing  tanpa mengeksplorasi  

mengapa suatu perusahaan  berperilaku 

demikian. Penelitian Visvanatan  (1998) juga 
menguji adanya rekayasa beban pajak 

tangguhan dan  earning management dalam 
bentuk Income smoothing. Hasil penelitian 

menunjukkan  bahwa   income smoothing  
dapat digunakan untuk menjelaskan   

kebijakan  manajerial yang dilakukan melalui 

rekayasa  cadangan  untuk penilaian 
(valuation allowance) akun pajak tangguhan. 

Penelitian lain, Chao et al. (2004), 

memberikan bukti empiris  atas pengujian  

variabel pemilihan kebijakan akuntansi yang 
secara signifikan  mempengaruhi cadangan 

penilaian  untuk aktiva pajak tangguhan 
sebagaimana diatur dalam SFAS 109 yaitu 

tentang “Accounting for Income Taxes”.. 
 Penelitian-penelitian diatas 
memberikan bukti empiris bahwa beban pajak 

tangguhan  dapat digunakan  untuk 
memprediksi  manajemen laba yang dilakukan 

perusahaan dengan berbagai  motif 
sebagaimana dijelaskan dalam PAT, namun  

penelitian–penelitian tersebut dilakukan dan 

didasarkan atas  peraturan pajak  dan regulasi  
lainnya di Amerika Serikat, sedangkan 

perlakuan akuntansi pajaknya  tunduk pada 
SFAS 109.   

 Di Indonesia, beban/penghasilan  

pajak tangguhan  yang dicadangkan  dalam 
aktiva/kewajiban  pajak tangguhan diatur 

dalam  Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) No : 46 tentang Akuntansi 

Pajak Penghasilan, yang diberlakukan untuk 
tahun buku yang dimulai atau sesudah 

tangggal 1 Januari 2001 bagi semua 

perusahaan. Peraturan  PSAK tersebut  dapat 
memberikan kebebasan manajemen dalam  

menentukan pilihan kebijakan akuntansi dalam  
menentukan besarnya pencadangan 

beban/penghasilan pajak tangguhan atas 

adanya perbedaan antara standar akuntansi 
dengan  peraturan perpajakan. Implikasi PSAK 

No: 46  yang dikaitkannya dengan isu earning 
management sebagaimana dijelaskan dalam 

teori agensi belum banyak diuji  secara empiris 

di Indonesia.  
 

Perumusan Masalah 
 Peranyataan Standar Akuntansi 

Keuangan  (PSAK) No : 46 tentang  Akuntansi 
Pajak Penghasilan  yang mengatur perlakuan 

akuntansi konsekuensi pajak penghasilan  

pada periode berjalan dan periode yang akan 
datang, membawa implikasi bahwa 

manajemen dapat  memiliki insentif diskresi 
terhadap beban pajak tangguhan untuk 

melakukan manajemen laba dengan tujuan 

tertentu.  Hal telah dibuktikan secara empiris 
adanya  penggunaan instrumen akun pajak 

tangguhan yang digunakan sebagai instrumen 
pendeteksi earning management sebagaimana  

diteliti  oleh Miller and Skinner (1998), 
Visvanathan (1998),  Chao et al. (2004), dan 

Yuliati (2004). Penelitian  Miller and Skinner 

(1998), Visvanathan (1998),  Chao et al. 
(2004) dilakukan di luar negeri, sehingga 

pengukuran-pengukuran  instrumen pajak  
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akan tunduk pada peraturan perundangan 

perapajakan di negara yang bersangkutan. 
Sedangkan penelitian Yuliati (2004) yang 

dilakukan  di Indonesia, sebagaimana 
sarannya,  perlu dikembangkan  dengan 

mengkaitkannya dengan  tujuan manajemen 

laba yang lain sebagai perilaku oportunistik 
managemen. 

 Untuk mendeteksi  seberapa  wajar 
pengakuan  aktiva pajak tangguhan diperlukan   

faktor-faktor apa yang dapat dipertimbangkan 
untuk  mengakui keberadaan dan penilaiannya 

Behn et al (1998). Behn et al. (1998) telah 

mengeksplorasi  faktor-faktor tersebut 
sebagaimana dijelaskan pada latar belakang 

masalah di atas.  Faktor-faktor tersebut  perlu 
diji ulang  dalam praktek  akuntansi 

perpajakan di Indonesia. Mengacu pada 

penelitian Behn  et al. (1998) tersebut maka 
pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut : 
1. Apakah  perbedaan temporer  kena pajak 

yang dapat dipulihkan pada periode 
mendatang yang diproksikan dengan 

hutang pajak tangguhan (deferred tax 
liabilities) berpengaruh terhadap  aktiva 
pajak tangguhan 

2. Apakah sejarah laba operasi (operating 
income history) berpengaruh terhadap 

aktiva pajak tangguhan 

3. Apakah besaran beban pajak  dalam tahun 
berjalan (tax expenses) sebagai proksi 

hasil dari implementasi strategi pajak 
berpengaruh terhadapa aktiva pajak 

tangguhan 

4. Apakah  besaran aktiva pajak tangguhan 
akibat dari perbedaan temporer selain dari 

rugi dan other Post-employment Benefit, 
berpengaruh terhadap  aktiva pajak 

tangguhan 
5. Apakah  other post-employment benefit 

temporary differrence berpengaruh 

terhadap aktiva pajak tangguhan  
6. Apakah market value of the firm 

berpengaruh terhadap aktiva pajak 
tangguhan  

7. Apakah  finacial distress of the firm yang 

diproksikan dengan aliran kas operasi 
bersih berpengaruh terhadap aktiva pajak 

tangguhan. 
 

TINJUAUAN PUSTAKA 
Aktiva  Pajak Tangguhan 

 Di Indonesia,  Akuntansi  Pajak 

Penghasilan diatur dalam Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK)  No 46 tentang 

Akuntansi Pajak Penghasilan yang 

diberlakukan dimulai tahun 1999 untuk 

perusahaan yang menerbitkan  surat-surat 
berharga yang diperdagangkan pada publik,  

sedang bagi  perusahaan lainnya  dimulai 
pada  atau setelah  1 Januari 2001. Masalah 

utama  perlakuan akuntansi ini  adalah 

bagaimana  mempertanggung jawabkan  
kosekuensi  pajak pada periode berjalan  dan 

periode mendatang sebagai akibat adanya 
perbedaan sementara perlakukan atas suatu 

transaksi menurut akuntansi keuangan dan 
perpajakan. Konsekuensi tersebut menjadikan 

adanya pengakuan terhadap beberapa akun 

antara lain aktiva pajak tangguhan, di samping 
akun lain yang terkait seperti hutang pajak 

kini, hutang pajak tangguhan, aktiva pajak 
kini, beban pajak kini, dan beban pajak 

tangguhan.  

Dalam paragraf 07 PSAK tersebut, 
Aktiva pajak tangguhan  didefinisikan sebagai  

jumlah pajak  penghasilan terpulihkan  pada 
periode mendatang sebagai akibat : 1) 

perbedaan temporer  yang boleh dikurangkan, 
yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan  

suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam 

penghitungan laba fiskal periode mendatang 
pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau 

nilai tercatat kewajiban tersebut  dilunasi; dan 
2)  sisa kompensasi kerugian yaitu saldo rugi 

fiskal  yang dapat dikompensasi pada periode 

yang akan datang (PSAK No 46, 2007).   
 Dari aspek pengukuran,   besarnya  

nilai  tercatat aktiva pajak tangguhan  harus 
ditinjau  kembali  pada tanggal neraca. 

Paragraf ini  mempunyai implikasi  bahwa    

pernyataan ini dapat dimanfaatkan oleh 
manajemen untuk malakukan manajemen laba 

dengan melakukan pengukuran subyektif  dan 
bebas  atas   kememadaian  suatu aktiva 

pajak tangguhan  dan prediksi laba fiskal yang 
akan datang. 

 Dari paragraf tersebut  atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pembentukan 
cadangan dengan penurunan atau kenaikan 

aktiva atau kewajiban pajak tangguhan  bisa 
dipengaruhi judgment  untuk menentukan   

pembentukan cadangan dan  besarnya  

penghasilan kena pajak  yang diperkirakan 
pada periode fiskal mendatang yang  

bervariasi  secara signifikan  tergantung  pada 
lingkungan individual perusahaan. Judgment 
untuk mempertimbangkan  kondisi-kondisi 
yang bisa bersifat subyektif di atas  

memungkinkan   manajemen untuk  

melakukan manajemen laba dengan instrumen 
akun aktiva  pajak tangguhan untuk  beberapa 

motif. Oleh karena angka-angka dalam 
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laporan keuangan dapat memberikan 

konsekuensi ekonomi, maka  tindakan 
manajemen laba dapat memberikan gambaran  

yang tidak fair atas laporan keuangan (Scott, 
2000). 

Beberapa penelitian telah memberikan  

bukti empiris tentang  beban/penghasilan 
pajak tangguhan yang dapat digunakan 

sebagai menjadi instrumen manajemen laba  
antara lain penelitian yang dilakukan oleh : 

Visvanathan (1998),  Schrand  ( 2003); 
Burgstahler et al. (2002), dan  Guenther and 

Shansing (2000), Sedangkan penelitian Miller 

and Skinnner (1998), Chao et al. (2004) dan 
Gordon an Joos (2004)  tidak menemukan 

bukti empiris bahwa manajemen 
menggunakan saldo akun aktiva pajak 

tangguhan untuk instrumen manajemen laba. 

Gordon an Joos (2004) menemukan bahwa 
akun aktiva pajak tangguhan tidak digunakan 

untuk merekayasa laba namun untuk 
mempertahankan rasio hutang dan ekuitas. 

Penelitian-penelitian di atas  merupakan 
penelitian yang dilakukan di Amerika. 

Sedangkan di Indonesia, penelitian yang 

menguji dampak atau konsekuensi ekonomi  
dari ditetapkan suatu standar akuntansi 

keuangan  terhadap informasi laporan 
keuangan yang berkaitan dengan akuntansi 

pajak penghasilan masih sedikit.  

Di Indonesia penelitian dilakukan oleh 
Yuliati (2004) yang menguji beban pajak 

tangguhan sebagai instrumen manajemen 
laba, hasilnya signifikan terbukti. Menurut 

Zulaikha (2006), penggunaan beban pajak 

tangguhan untuk memprediksi adanya 
manajemen laba kurang tepat; hal ini 

dikarenakan beban pajak tangguhan 
mengandung dua bentuk akrual yaitu 

discretionary accrual dan non-dicretionary 
accrual.  Penggunaan  non-dicretionary accrual 
sebagai instrumen manajemen laba dapat 

mempengaruhi opini auditor independen 
karena menyimpang dari standar. Oleh karena 

itu penelitian Zulaikha (2006)  meneliti akun 
aktiva pajak tangguhan sebagai indikator 

untuk mendeteksi manajemen laba; namun, 

hasilnya tidak terbukti bahwa manajemen 
melakukan manajemen laba dengan instrumen 

aktiva pajak tangguhan. 
 Pengaturan akuntanasi pajak 

penghasilan khususnya dalam menilai saldo 
akun aktiva pajak tangguhan diatur dalam 

PSAK No 46, dan   penghitungan  penghasilan 

kena pajak (taxable income)  tunduk pada 
Undang-undang (UU) Pajak Penghasilan yaitu 

UU Nomor 7 Tahun 1983 jo UU Nomor 7 

Tahun 1991 jo UU Nomor 10 Tahun 1994 dan 

jo UU Nomor 17 Tahun 2000, yang 
selanjutnya  dalam penelitian ini disebut 

dengan UU  Pajak Penghasilan.  Dalam UU 
Pajak Penghasilan, taxable income diperoleh 

dengan melakukan  koreksi fiskal baik koreksi 

positif (menambah taxable income) maupun  
koreksi negatif (mengurangi taxable income) 

baik yang bersifat sementara maupun bersifat 
tetap.  Sedangkan dalam PSAK No. 46,  

taxable income diperoleh dari  laba akuntansi 
setelah dilakukan koreksi fiskal yang bersifat 

permanen, tidak termasuk  koreksi fiskal 

sementara. Dengan demikian, maka ada 
perbedaan, dampak perbedaan tersebut  

diatur dalam PSAK nomor 46.    
Dari banyak Penelitian sebagaimana 

dijelaskan di atas,  hasilnya menunjukkan 

bahwa  potensi manajemen laba dapat terjadi 
dalam menentukan dan mengubah penilaian  

aktiva  pajak tangguhan yang tercermin dalam 
kenaikan atau penurunan aktiva pajak 

tangguhan sebagai cadangan, oleh karena itu  
perlu diperoleh bukti empiris bagaimana 

perusahaan  publik mengimplementasikan 

PSAK No 46  dan  sebuah pedoman yang 
diperoleh dari fakta empiris variabel-variabel 

apa yang seharusnya dipertimbangkan dalam 
melakukan estimasi saldo akun aktiva pajak 

tangguhan yang memadai sesuai dengan yang 

diamanahkan dalam PSAK No 46. 
 

Faktor-faktor  yang Membentuk Besaran 
Aktiva Pajak Tangguhan 

 Dalam PSAK No 46 diatur bahwa  

pengakuan aktiva pajak tangguhan untuk 
saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan 

apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal  
pada masa yang akan datang  memadai untuk  

dikompensasi (paragraf 26). Sedangkan  hal-
hal yang harus dipertimbangkan  dalam 

menentukan apakah penghasilan  kena pajak  

akan tersedia  dalam jumlah memadai  untuk 
dikompensasikan adalah sebagai berikut 

(paragraph 27): 
a. Apakah perusahaan  mempunyai 

perbedaan temporer kena pajak dalam 

jumlah yang memadai yang 
memungkinkan sisa kompensasi 

kerugian  dapat digunakan sebelum 
masa berlakunya kadaluwarsa  

b. Apakah perusahaan mungkin 
memperoleh laba fiskal agar saldo rugi 

fiskal yang dapat dikompensasi dapat 

digunakan sebelum masa berlakunya 
daluwarsa 
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c. Apakah saldo rugi fiskal  yang dapat 

dikompensasi timbul dari kasus-kasus 
tertentu yang hampir tidak mungkin 

berulang. 
Apabila laba fiskal tidak mungkin tersedia 

dalam jumlah yang memadai untuk dapat 

dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang 
dapat  dikompensasi, maka aktiva  pajak 

tangguhan tidak diakui.   
 Read and Bartsch (1992) menyatakan 

bahwa  dalam standar akuntansi pajak 
penghasilan,  aktiva pajak tangguhan diakui  

untuk perbedaan temporer saldo yang 

dikompensasikan pada laba periode 
mendatang dengan asumsi  aktiva pajak 

tangguhan tersebut dapat direalisasikan. 
Standar untuk pengakuan aktiva didasarkan 

atas one-event theory, sehingga kejadian atas 

perbedaan sementara dan kompensasi 
kerugian tersebut menjadi kejadian penting 

yang digunakan sebagai dasar  untuk 
pengakuan aktiva pajak tangguhan. 

Untuk melakukan pengakuan aktiva 
pajak tangguhan, PSAK  No 46 telah mengatur 

praktek akutansi pajak penghasilan di 

Indonesia, namun formula yang jelas untuk 
mengukur berapa besaran atau jumlah yang 

layak atau wajar saldo akun aktiva pajak 
tangguhan dalam neraca masih belum diatur 

secara  jelas. Di Amerika, Miller and Skinner 

(1998), serta Behn et al. (1998)  juga 
menyatakan  bahwa betapa pentingnya  

mengeksplorasi determinan aktiva pajak 
tangguhan. Hasil penelitian Miller and Skinner 

(1998) menyatakan bahwa tingkat atau 

besarnya kredit pajak dan  kerugian yang 
dapat dikompensasikan merupakan variabel 

yang  menjelaskan  aktiva pajak tangguhan; 
namun  mereka mendapatkan bukti empiris 

tentang kecilnya bukti  adanya penggunaan 
aktiva pajak tangguhan  untuk  melakukan 

manajemen laba. 

 Sedangkan penelitian Behn et al. 
(1998) berhasil menawarkan  determinan 

deferred tax allowance  account under SFAS 
109. Determinan tersebut merupakna trade-off 
antar  informasi yang obyektif dengan  

relevansinya. Atas dasar SFAS 109, Behn et al. 
(1998)  mengeksplorasi  10 variabel  sebagai 

prediktor akun aktiva pajak tangguhan, dan 
terbukti  8 variabel yang secara signifikan 

berpengaruh.  Ke delapan  variabel yang 
berpengaruh tersebut adalah : future reversal 
of Existing taxable temporary,   average 
operating income (loss), tax strategy,  
deferred tax assets  other from loss 
carryforward and other post-employment  

benefit, other post-employment  benefit 
temporary difference, market value ot the 
firms, financial distress,  potencial  material 
contingency facing  the firms. 

Penelitian ini menggunakan  variabel 

indikator  yang bersumber dari   PSAK No 46 

dan juga memperhatikan penelitian Behn et al. 
(1998) untuk mengeksplorasi dan 

menjabarkan  apa yang diamanahkan oleh 
PSAK No 46  yaitu  faktor-faktor yang   dapat 

digunakan sebagai prediktor  saldo akun 
aktiva pajak tangguhan. Berikut penjelasan 

bagaimana variabel tersebut dapat digunakan 

sebagai prediktor aktiva pajak tangguhan. 
 
The future reversal of Existing taxable 
temporary 

Menurut Behn et al. 1998,  perbedaan  

temporer kena pajak  harus dipertimbangkan  
sebagai sumber  pendapatan yang tersedia 

untuk merealisasikan  aktiva pajak tangguhan 
pada periode mendatang. Perbedaan temporer 

kena pajak merupakan perbedaan yang 
memerlukan  pengakuan hutang pajak 

tangguhan  dan akan menyebabkan adanya  

penghasilan kena pajak pada periode 
mendatang  (Martin, 1992). Perbedaan 

temporer kena pajak  ini terjadi dikarenakan 
adanya  pendapatan atau keuntungan  yang 

dicatat sebagai pendapatan atau keuntungan  

periode pembukuan akan tetapi dipajaki pada 
periode mendatang seperti adanya transaksi  

penjualan angsuran atau installment sale ( 
Dutzinsky, 1993). Dalam PSAK No 46 (par. 27) 

perbedaaan temporer kena pajak juga harus 

dipertimbangkan  untuk menilai  kemungkinan  
laba pada tahun mendatang untuk digunakan 

sebagai judgment  untuk mengakui aktiva 
pajak tangguhan.  

 
The average operating income 
(loss)/operating income history 

Adanya penghasilan kena pajak tahun-
tahun lalu yang dibawa ke periode sesudahnya 

merupakan  sumber potensial  penghasilan  
kena pajak yang tersedia untuk merealisasikan  

aktiva pajak tangguhan. SFAS No: 109 para.24 

menyatakan bahwa “a strong earnings  history 
exclusive of the loss that created the future  
deductible  amount, coupled  with evidence  
indicating  that the loss is an  aberration not a 
continuing condition”  is a source of positive  
evidence supporting  a position  that valuation 
allowance  is not required, Behn et al. 1998.  

Dalam PSAK No: 46 dinyatakan dalam 
par. 27 bahwa salah satu hal yang 

dipertimbangkan  dalam menentukan apakah 
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penghasilan kena pajak akan tersedia  dalam 

jumlah memadai untuk dikompensasikan  
adalah: apakah  perusahaan  mempunyai 

perbedaan temporer kena pajak  dalam jumlah 
yang memadai  yang  memungkinkan  sisa 

kompensasi  dapat digunakan sebelum masa 

berlakunya kadaluarsa. Apabila  laba fiskal 
tidak mungkin  tersedia  dalam jumlah yang 

memadai  untuk dapat dikompensasikan  
dengan saldo rugi fiskal  yang dapat 

dikompensasi, maka aktiva pajak tangguhan  
tidak diakui. Dari pernyataan di atas dapat 

ditarik sebuah pengertian bahwa   sejarah 

atau riwayat  penghasilan atau earnings 
periode lalu merupakan proksi  untuk 

penghasilan kena pajak periode mendatang 
sebagaimana digunakan oleh Omer, Molloy, 

dan Ziebart, 1990. Dengan demikian variabel  

laba pada periode-periode tahun lalu 
digunakan sebagai prediktor untuk menilai 

besaran aktiva pajak tangguhan. 
 

Tax strategy  
Beban pajak penghasilan dapat 

dipengaruhi oleh strategi perencanaan pajak 

yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena 
itu strategi  perencanaan pajak dapat 

dipertimbangkan  sebagai sumber  
penghasilan yang dapat menjadi obyek pajak 

penghasilan. Hal ini konsisten dengan  apa 

yang dinyatakan Behn et al. 1998 yang 
mengacu pada apa yang digunakan oleh Omer 

et al. 1990. Beban pajak tahun berjalan dapat 
dipertimbangkan sebagai prediktor  aktiva 

pajak tangguhan. Dengan strategi pajak maka  

beban pajak yang dilaporkan  dalam laporan 
keuangan berjalan akan dapat  mempengaruhi  

besaran  laba operasi perusahaan, yang dapat 
digunakan untuk memulihkan  nilai tercatat 

aktiva pajak tangguhan. 
 

Cash flow   

Dalam literatur auditing, Chen and 
Church 1992 menyatakan bahwa, ada tiga 

indikator financial distress yaitu negative 
operating cash flow, negative  operating 
income, atau net loss. Ketiga indikator ini 

dapat dipertimbangkan apakah potensi yang 
akan datang sebuah perusahaan dapat  

mendapatkan laba atau tidak, sehingga  
kondisi tersebut juga dapat digunakan sebagai 

indikator apakah laba yang akan datang cukup 
memadai untuk memulihkan aktiva pajak 

tangguhan yang diakui pada periode fiskal 

berjalan, Behn et al. 1998.  Penelitian ini  
menggunakan aliran kas dari operasi sebagai 

proksi kondisi yang digunakan sebagai  

indikator apakah  sebuah perusahaan 

diprediksikan mendapatkan laba pada periode 
berikutnya untuk mengakui aktiva pajak 

tangguhan periode fiskal berjalan.  
 

Tax assets  other from loss carryforward 
and other post-employment  benefit  

PSAK No: 46  menghendaki 

pengakuan atas aktiva pajak tangguhan  
untuk semua perbedaan temporer yang boleh 

dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat 
dikompensasikan sepanjang besar 

kemungkinan perbedaan temporer tersebut 

dapat dimanfaatkan  untuk mengurangi  laba 
fiskal pada masa yang akan datang, kecuali 

aktiva pajak tangguhan yang timbul hal 
tertentu yang diatur dalam parargraf 66 (PSAK 

No 46, 2007).  Read dan Bartsch (1992) 

menyatakan bahwa  aktiva pajak tangguhan 
yang terbentuk dari  rugi yang dapat 

dikompensasikan kurang memiliki kepastian 
dibanding dengan dengan  aktiva pajak 

tangguhan yang terbentuk  dari  perbedaan 
temporer yang lain. Meskipun ada perbedaan  

potensi realiasasi  perbedaan temporer  yang 

dapat dikurangkan dengan  rugi yang dapat 
dikompensasikan; sulit untuk memisahkan 

semua komponen individual dari terbentuknya  
aktiva pajak tangguhan. Dengan demikian, 

pengguna laporan keuangan perlu 

memperhatikan luasnya pengungkapan akun 
ini dalam laporan keuangan. Penelitian ini 

memisahkan  komponen terbentuknya aktiva 
pajak tangguhan tidak termasuk aktiva pajak 

tangguhan yang berasal dari  other post-
employment benefit (OPEB)  dan  saldo rugi 
fiskal yang dapat dikurangkan. Saldo  aktiva 

pajak tangguhan yang terbentuk dari saldo 
rugi dan perbedaan akibat atas imbalan pasca 

kerja dipertimbangkan untuk menentukan  
penilaian aktiva pajak tangguhan.   

 

Other post-employment benefit 
termporary difference  

Dalam kaitan dengan  perbedaan 
sementara yang dapat dikurangkan dari Other 
Post-Employment Benefit ini, Behn et al. 1998 

memberikan  pernyataan bahwa  perusahaan  
diharuskan  untuk mencatat  sebagai beban 

dan hutang untuk biaya  imbalan pasca kerja 
yang akan datang  (the future cost of post-
employment  benefit) untuk  karyawan  pada 
periode berjalan. Dengan demikian akan 

terbentuk  aktiva pajak tangguhan  karena 

biaya yang demikian diakui sebagai beban 
dalam laporan keuangan, sedangkan untuk 

laporan pajak, biaya tersebut tidak dapat 
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dibebankan (non deductible expenses) sampai 

biaya tersebut benar-benar dibayarkan. Oleh 
karena itu perbedaaan temporer yang dapat 

dikurangkan akibat adanya manfaat atas 
imbalan kerja periode mendatang tersebut  

dapat   menjadikan faktor  yang dapat 

digunakan pertimbangan untuk menentukan 
nilai aktiva pajak tangguhan. 

 
Market value of the firm (nilai pasar  

perusahaan). 
Disamping  mengukur penghasilan 

yang akan datang,  seorang investor atau 

analis pasar modal  dapat mengembangkan  
harapan-harapannya  terhadap future income 

(pendapatan yang akan datang) atas. Di 
dalam pasar yang efisien,  harga saham  

perusahaan seharusnya mencerminkan  

konsesus  atas harapan-harapan tersebut.  
Oleh karena itu harga saham dapat  

memproksikan  income perusahaan yang akan 
datang. Langkah teoritis yang telah dilakukan 

oleh Feltham dan Ohlson (1995)  
menggambarkan  bahwa nilai pasar 

perusahaan  sebagai fungsi dari  nilai buku 

saham  dan  pendapatan abnormal yang 
diharapakan pada periode yang akan datang. 

Oleh karena  aktiva pajak tangguhan dapat 
diakui  apabila  penghasilan yang akan datang 

cukup memadai untuk  dapat dikompensasikan 

dengan saldo rugi, maka  memprediksi  
penghasilan yang datang menjadi  penting 

untuk menilai aktiva pajak tangguhan dalam 
laporan keuangan. Penelitian ini  

menggunakan nilai pasar perusahaan untuk 

memproksikan  penghasilan yang datang yang 
dapat dipertimbangkan  untuk menentukan 

aktiva pajak tangguhan. 
 

Model Penelitian dan Hipotesis 
Model penelitian  

Model penelitian  digambarkan pada 

Gambar 1 berikut. Gambar  tersebut 
menunjukkan  bahwa aktiva pajak tangguhan 

diprediksi oleh 8 variabel yang merupakan  
determinan  variabel  aktiva pajak tangguhan 

(sebagai variabel dependen). Variabel-variabel  

tersebut dinotasikan sebagai berikut : 
Future  =  the future reversal of existing 

taxable  temporary difference ( 
Pemulihan atas perbedaan 

temporer kena pajak pada 
periode mendatang) diproksi 

dengan hutang pajak tangguhan 

Tax-stra  = hasil dari tax strategi yang 
diproksikan dengan besaran 

pajak kini  
Op-Inc  =   rata-rata laba tahun-tahun 

sebelumnya 

Cah flow = sebagai proksi kondisi keuangan 
likuid untuk mendapatkan laba. 

Dalam hal ini cash flow 
memproksikan apakah 

perusahaan dalam kondisi 
financial distress  yang 

tercerminkan dalam aliran cash 
flow operasi 

Origin = Deferred Tax Assets from Loss 
and  OEPB  yaitu  aktiva pajak 
tangguhan yang terbentuk dari 

rugi tahun lalu dan dari  

perbedaan temporer atas 
imbalan pasca kerja 

OPEB  = imbalan pasca kerja dapat 
menimbulkan  aktiva pajak 

tangguhan yang terbentuk dari 

perbedaan sebagai akibat 
adanya pengakuan hutang atas 

imbalan pasca kerja karyawan 
perusahaan 

MV   = Nilai pasar  ekuitas  
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Gambar 1 :  

 Model  Penelitian 

 
Hipotesis Penelitian: 

Dengan  penjelasan latar belakang 
masalah, dan telaah teori  sebagaimana 

dijelaskan di atas,  maka dari langkah  
pertama (sebagai eksplorasi model), 

dirumuskan pernyataan dalam sebuah model 

indikator apa saja yang  dipat 
dipertimbangkan sebagai variabel yang dapat 

mempengaruhi  aktiva pajak tangguhan, 
dengan kerangka pikir dan  hipotesis alternatif 

sebagaimana dijelaskan di bawah ini. 

 
Pengaruh The future reversal of existing 
taxable  temporary difference terhadap 
aktiva pajak tangguhan  

Menurut Behn et al. 1998,  perbedaan  
temporer kena pajak pada periode berjalan 

dapat mengakibatkan kewajiban pajak 

tangguhan  periode yang bersangkutan  dan 
adanya pendapatan pajak tangguhan pada 

periode yang akan datang. Hal ini dapat 
dipertimbangkan  sebagai sumber  

pendapatan yang tersedia untuk 

merealisasikan  aktiva pajak tangguhan pada 

periode mendatang. Perbedaan temporer kena 

pajak  ini terjadi dikarenakan adanya  
pendapatan atau keuntungan  yang dicatat 

sebagai pendapatan atau keuntungan  periode 
pembukuan akan tetapi dipajaki pada periode 

mendatang seperti adanya transaksi  

penjualan angsuran atau installment sale ( 
Dutzinsky, 1993).  

Dalam PSAK No 46 (par. 14) 
perbedaaan temporer kena pajak diakui 

sebagai hutang pajak tangguhan kecuali  

perbedaan temporer kena pajak dari goodwill 
yang amortisasiknya  tidak dapat dikurangkan 

untuk tujuan fiskal atau pada saat  
pengakuran asset awal atau kewajiban  dari 

suatu transaksi yang bukan transaksi 
penggabungan usaha dan pada saat transaski  

tidak mempengaruhi  laba akuntansi dan laba 

fiskal pada periode sekarang, dan  pada saat 
perusahaan  memulihkan  nilai tercatat aktiva, 

perbedaan temporer kena pajak akan 
terealisasi menjadi laba fiskal. Oleh karena 

adanya pengakuan laba fiskal tersebut maka  

ada harapan akan ketersediaan dana  dalam 

Future 

Tax-stra  

AKTIVA PAJAK 

TANGGUHAN 

(APT)  

Op-Inc 

Cash flow 

 

Origin  

OPEB 

MV 
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memberikan kontribusi  laba untuk dapat 

dikompensasikan  dengan saldo rugi  yang 
dapat dikompensasi, sehingga informasi ini 

digunakan sebagai judgment  untuk mengakui 
aktiva pajak tangguhan.  

Dari pemikiran di atas maka 

dirumuskan hipotesis alternatif  yang pertama 
sebagai berikut: 

H1:  pemulihan atas perbedaan temporer 
yang dapat dipajaki pada periode 

mendatang (the future reversal of 
existing taxable  temporary difference) 
berpengaruh terhadap  penilaian  

aktiva pajak tangguhan  
 

Pengaruh  Tax strategy terhadap   aktiva 
pajak tangguhan 

Strategi perencanaan pajak yang 

dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk 
mendapatkan beban pajak yang paling 

optimal. Oleh karena itu strategi  perencanaan 
pajak dapat tercermin dalam besaran 

bebanpajak kini, sehingga beban pajak 
tersebut dapat dipertimbangkan  sebagai 

sumber  penghasilan yang dapat menjadi 

obyek pajak penghasilan. Hal ini konsisten 
dengan  apa yang dinyatakan Behn et al. 1998 

yang mengacu pada apa yang digunakan oleh 
Omer et al. 1990. Beban pajak tahun berjalan 

dapat dipertimbangkan sebagai prediktor  

aktiva pajak tangguhan. Dari pemikiran ini 
dirumuskan hipotesis alternatif yang ke dua: 

H2:  Tax strategi   yang diproksikan beban 
pajak kini berpengaruh terhadap   

besaran  aktiva pajak tangguhan 

 
Pengaruh   the average operating income 
(loss)/operating income history  
terhadap   aktiva pajak tangguhan 

Sejarah penghasilan kena pajak 
tahun-tahun lalu  diharapkan dapat digunakan 

untuk memprediksi adanya  laba yang akan 

datang, sehingga laba tahun-tahunn lalu 
tersebut merupakan  sumber potensial  

penghasilan  kena pajak yang tersedia untuk 
merealisasikan  aktiva pajak tangguhan. SFAS 

No: 109 para.24 menyatakan bahwa “a strong 
earnings  history exclusive of the loss that 
created the future  deductible  amount, 
coupled  with evidence  indicating  that the 
loss is an  aberration not a continuing 
condition”  is a source of positive  evidence 
supporting  a position  that valuation 
allowance  is not required, Behn et al.(1998).  

Dalam PSAK No: 46 dinyatakan dalam 
par. 27 bahwa salah satu hal yang 

dipertimbangkan  dalam menentukan apakah 

penghasilan kena pajak akan tersedia  dalam 

jumlah memadai untuk dikompensasikan  
adalah: apakah  perusahaan  mempunyai 

perbedaan temporer kena pajak  dalam jumlah 
yang memadai  yang  memungkinkan  sisa 

kompensasi  dapat digunakan sebelum masa 

berlakunya kadaluarsa. Apabila  laba fiskal 
tidak mungkin  tersedia  dalam jumlah yang 

memadai  untuk dapat dikompensasikan  
dengan saldo rugi fiskal  yang dapat 

dikompensasi, maka aktiva pajak tangguhan  
tidak diakui. Dari pernyataan di atas dapat 

ditarik sebuah pengertian bahwa   sejarah 

atau riwayat  penghasilan atau earnings 
periode lalu merupakan proksi  untuk 

penghasilan kena pajak periode mendatang 
sebagaimana digunakan oleh Omer, Molloy, 

dan Ziebart, 1990. Dengan demikian variabel  

laba pada periode-periode tahun lalu 
digunakan sebagai prediktor untuk menilai 

besaran aktiva pajak tangguhan. Dari 
pemikiran tersebut dirumuskan hipotesis 

alternatif yang ke tiga sebagai berikut : 
H3: rata-rata laba operasi tahun-tahun 

sebelumnya berpengaruh terhadap 

besaran aktiva pajak tangguhan 
 

Pengaruh  Cash flow terhadap aktiva 
pajak tangguhan  

Cash flow negatif menurut Chen and 

Church 1992  dapat dijadikan  indikator 
financial distress selain  negative  operating 
income, atau net loss. Indikator ini dapat 
dipertimbangkan sebagai potensi sebuah 

perusahaan untuk mendapatkan laba periode 

mendatang. Hal ini dikutip oleh Behn et al. 
1998 bahwa cash flow negatif sebagai variabel 

bukti negatif  untuk mendapatkan laba yang 
akan datang, sehingga dapat mempengaruhi 

judgment apakah laba yang akan datang  
cukup memadai untuk memulihkan aktiva 

pajak tangguhan yang diakui pada periode 

fiskal berjalan. Dari pemikiran di atas maka 
indikator cash flow  perusahaan dapat 

dipertimbangkan untuk mempengaruhi  untuk 
mengakui adanya aktiva pajak tangguhan, 

sehingga dirumuskan hipotesis ke empat 

sebagai berikut : 
H4 : Aliran cash flow berpengaruh terhadap 

aktiva pajak tangguhan  
 

Pengarauh loss carryforward and other 
post-employment  benefit  terhadap 

Aktiva pajak tangguhan  
Saldo  aktiva pajak tangguhan 

terbentuk dari saldo rugi dan perbedaan 

sementara yang dapat dikurangkan pada 
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periode yang akan datang. Perbedaan 

sementara ini dapat terjadi misalnya biaya 
dicatat dalam laporan akuntansi keuangan 

akan tetapi tidak diperkenankan untuk tujuan 
perpajakan sampai biaya tersebut benar-benar 

terjadi dan dibayarkan oleh kas.  Perbedaan 

temporer sebagai akibat atas imbalan pasca 
kerja merupakan perbedaan yang diakibatkan 

adanya kewajiban perusahaan untuk mencatat 
biaya sebagai hutang  sebagai biaya atas 

imbalan pasca kerja karyawan pada masa 
yang akan datang. Perbedaan ini dapat 

menimbulkan adanya  penguuran aktiva pajak 

tangguhan, Behn et al 1998.  
PSAK No: 46  menghendaki 

pengakuan atas aktiva pajak tangguhan  
untuk semua perbedaan temporer yang boleh 

dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat 

dikompensasikan sepanjang besar 
kemungkinan perbedaan temporer tersebut 

dapat dimanfaatkan  untuk mengurangi  laba 
fiskal pada masa yang akan datang, kecuali 

aktiva pajak tangguhan yang timbul hal 
tertentu yang diatur dalam parargraf 66 (PSAK 

No 46, 2007).  Read dan Bartsch (1992) 

menyatakan bahwa  aktiva pajak tangguhan 
yang terbentuk dari  rugi yang dapat 

dikompensasikan kurang memiliki kepastian 
dibanding dengan dengan  aktiva pajak 

tangguhan yang terbentuk  dari  perbedaan 

temporer yang lain. Dengan demikian, 
pengguna laporan keuangan perlu 

memperhatikan luasnya pengungkapan akun 
ini dalam laporan keuangan.  

Penelitian ini memisahkan  komponen 

terbentuknya aktiva pajak tangguhan tidak 
termasuk aktiva pajak tangguhan yang berasal 

dari  other post-employment benefit (OPEB)  
dan  saldo rugi fiskal yang dapat dikurangkan. 

Saldo  aktiva pajak tangguhan yang terbentuk 
dari saldo rugi dan perbedaan akibat atas 

imbalan pasca kerja dipertimbangkan untuk 

menentukan  penilaian aktiva pajak 
tangguhan.  Dari pemikiran di atas diusulkan 

rumusan hipotesis ke lima berikut : 
H5:  aktiva pajak tangguhan yang terbentuk 

sebagai  akibat selain hutang atas 

imbalan pasca kerja dan rugi fiskal  
berpengaruh terhadap  besaran aktiva 

pajak tangguhan 
 

Pengaruh  other post-employment 
benefit termporary difference terhadap 

aktiva pajak tangguhan 

Dalam kaitan dengan  perbedaan 
sementara dari Other Post-Employment 
Benefit yang dapat dikurangkan, Behn et al. 

1998 memberikan  pernyataan bahwa  

perusahaan  diharuskan  untuk mencatat  
sebagai beban dan hutang untuk biaya  

imbalan pasca kerja yang akan datang  (the 
future cost of post-employment  benefit) pada 

periode berjalan. Dengan demikian akan 

terbentuk  aktiva pajak tangguhan  karena 
biaya yang demikian diakui sebagai beban 

dalam laporan keuangan, sedangkan untuk 
laporan pajak, biaya tersebut tidak dapat 

dibebankan (non deductible expenses) sampai 
biaya tersebut benar-benar dibayarkan. 

Imbalan pasca kerja ini diharuskan untuk 

diakui pada periode berjalan sebagai beban 
dan sebagai hutang atas imbalan pasca kerja. 

Perlakuan ini dapat menciptakan aktiva pajak 
tangguhan karena  menurut  peraturan 

perpajakan, biaya tersebut termasuk biaya 

yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan 
pada periode fiskal berjalan. Dengan  

pemikiran di atas maka hipotesis ke enam 
yang diajukan dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 
H6:   Beban pajak tangguhan atas hutang 

atas imbalan pasca kerja berpengaruh 

terhadap aktiva pajak tangguhan 
 

Pengaruh  Market value of the firm (nilai 
pasar  perusahaan) terhadap aktiva 

pajak tangguhan . 

Feltham dan Ohlson (1995)  
menggambarkan  bahwa nilai pasar 

perusahaan  sebagai fungsi dari  nilai buku 
saham  dan  pendapatan abnormal yang 

diharapakan pada periode yang akan datang. 

Dalam pasar yang efisien, harga pasar pasar 
saham dapat merefleksikan harapan-harapan 

tersebut, oleh karena itu harga pasar saham 
dapat menjadi proksi sumber income periode 

mendatang. Dalam  PSAK Nomor 46 par 27 
dinyatakan perlunya menentukan apakah 

penghasilan kena pajak akan tersedia dalam 

jumlah yang memadai untuk dikompensasikan. 
Untuk itu salah satu pertimbangan apakah 

laba yang akan datang cukup memadai untuk 
mengkompensasikan aktiva pajak tangguhan 

maka digunakan indikator market value 
perusahaan. Dalam hal ini, nilai pasar 
digunakan ukuran harga pasar saham 

dibanding dengan nilai buku perusahaan 
sebagai sumber  dari income, sebagai sumber 

penghasilan kena pajak yang memadai untuk 
memulihkan aktiva pajak tangguhan. Dengan 

demikian hipotesis ke tujuh yang diusulkan 

adalah :  
H7:  Nilai pasar  perusahaan yang diproksikan 

dengan Prive to book value peruahaan 
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berpengaruh terhadap besaran aktiva 

pajak tangguhan 
 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : 

faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan/ 
atau/berpengaruh (prediktor) terhadap saldo 

akun aktiva pajak tangguhan. Dengan 
pengujian ini diharapkan dapat diperoleh bukti    

empiris variabel yang  menjadi determinan  
(prediktor)  aktiva pajak tangguhan sebagai 

implementasi  Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan Nomor  46 tentang Akuntansi Pajak 
Penghasilan 

 
Manfaat atau Urgensi Penelitian  

 Penelitian mempunyai urgensi atau 

keutamaan  dalam  beberapa hal: 
1) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

bukti empiris tentang variabel yang 
berpengaruh dalam membentuk besaran 

aktiva pajak tangguhan yang memadai 
sebagai implementasi PSAK No: 46  

tentang Akuntansi Pajak Penghasilan yang 

diberlakukan mulai tahun buku 1999 untuk 
perusahaan publik di Indonesia. Pengujian  

atas hubungan saldo akun aktiva pajak 
tangguhan dengan variabel-variabel  

penentunya penting dipahami agar dapat 

diperoleh estimasi yang memadai sebagai 
kriteria untuk mengevaluasi  saldo akun 

aktiva pajak tangguhan. Hal ini untuk 
menghindari adanya praktek manajemen 

laba  yang kadang memberikan informasi 

yang menyesatkan bagi pengguna laporan 
keuangan. 

2) Bagi auditor, memahami bagaimana 
implementasi PSAK No 46 secara empiris,  

dan mengetahui  faktor-faktor yang 
mempengaruhi  saldo akun aktiva pajak 

tangguhan, merupakan hal yang dapat 

memberikan pedoman dalam menilai atau 
memberi opini atas  saldo akun aktiva 

pajak tangguhan apakah sesuai dengan 
yang diamanahkan dalam PSAK No 46 

3) Oleh karena implementasi  PSAK No 46 

mengandung trade-off antara relevance 
dan obyektivitas, maka  hasil penelitian ini 

dapat digunakan oleh manajemen untuk 
memperhatikan faktor-faktor tersebut 

dalam  melakukan pengakuan terhadap 
aktiva pajak tangguhan.  

4) Bagi para peneliti khususnya dalam bidang 

akuntansi perpajakan, penelitian ini  dapat 
memberikan bukti empiris dalam 

mendapatkan proksi yang lebih baik atau 

metode untuk mengevaluasi  penilaian 

aktiva pajak tangguhan.  
5) Penelitian ini diharapkan dapat  menjadi 

masukan bagi BAPEPAM dan IAI sebagai 
pihak regulator dalam menentukan 

luasnya pengungkapan (disclosure)  
laporan keuangan khususnya yang terkait 
dengan saldo akun aktiva pajak 

tangguhan. 
 

METODE  PENELITIAN 
Jenis dan metode pengumpulan data 

 Data yang digunakan dalam penelitian 

adalah data sekunder  yang dikumpulkan 
dengan metode dokumentasi tentang hal-hal 

dan dokumen yang  berkaitan dengan variabel 
penelitian. Data berupa  implementasi 

disclosure akuntansi pajak penghasilan dan  

data yang terkait dengan aktiva pajak 
tangguhan dan variabel prediktornya.  Sumber 

data  yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah  annual financial report  dari Bursa Efek 

Jakarta (sejak tahun 2007 menjadi Bursa Efek 
Indonesia)  sejak 1999 (sejak 

diimplementasikan  untuk pelaporan keuangan 

perusahaan publik) sampai dengan 2006  
tahun terakhir  data yang tersedia dari Pusat 

Data di  Bursa Efek Indonesia.  
 

Populasi  dan Sampling    
 Obyek penelitian ini  adalah  
perusahaan publik manufakatur  di Indonesia 

yang terdaftar di Bursa Efek  Indonesia (BEI) 
dan menjadi populasi  penelitian.  Penelitian 

ini menggunakan sampel laporan keuangan  

sejak 1999 sampai dengan 2006 dengan 
teknik proportional purposive sampling dengan 

kriteria sebagai berikut : 
1. Laporan keuangan perusahaan tersedia 

sejak 1999 sampai dengan 2006  
2. Perusahaan menerapkan kebijakan 

akuntansi yang berbeda dengan peraturan 

perundangan perpajakan  yang bersifat 
sementara yang mengakibatkan adanya 

aktiva pajak tangguhan, dan hal ini akan 
tercermin  perusahaan  memiliki akun 

aktiva pajak  tangguhan dalam laporan 

keuangannya.  
3. Setiap jenis jenis industri manufaktur 

diambil secara proporsional dan random 
sebagai sampling 

 
Definisi Operasional and Pengukuran 

Variabel  

 Variabel dependen dan variabel 
independen  didefinisikan dan diukur sebagai 

berikut : 
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a. Variabel dependen  penelitian ini  adalah  

aktiva pajak tangguhan.  
Aktiva pajak tangguhan adalah  jumlah 

pajak penghasilan terpulihkan  
(recoverabel) pada periode mendatang 

sebagai akibat  perbedaan temporer yang 

boleh dikurangkan dan sisa kompensasi 
kerugaian. Aktiva pajak tangguhan ini 

disajikan dalam neraca sebagai aktiva lain-
lain. Variabel ini diukur dengan jumlah 

rupiah saldo akun yang disajikan dalam 
neraca pada periode pengamatan  t  oleh 

perusahaan i dibagi dengan total aktiva 

perusahan yang bersangkutan. 
b. Variabel independen penelitian ini dijelaskan 

sebagai berikut : 
1).   pemulihan atas perbedaan temporer 

yang dapat dipajaki pada periode 

mendatang (the future reversal of 
existing taxable  temporary difference) 
(dinotasikan dengan Future) 
diproksikan dengan adanya Hutang 

Pajak Tangguhan (HPT) didefinisikan 
sebagai saldo akun  yang 

menunjukkan konsekuensi pajak 

karena adanya manfaat pajak pada 
tahun berikutnya. Variabel ini diukur 

dengan saldo hutang pajak tangguhan 
dibanding dengan aktiva pajak 

tangguhan pada tahun pengamatan t  

pada perusahaan i  
2). Tax strategy (dinotasikan dengan Tax-

stra) yang tercermin hasilnya sebagai 
besaran beban pajak kini merupakan 

variabel yang menunjukkan  potensi 

beban pajak total yang  dikehendaki 
oleh PSAK No 46. Variabel ini diukur 

dengan  beban pajak kini pada tahun 
pengamatan t perusahaan i  dibagi 

dengan  laba setelah pajak 
3)  Operating income (dinotasikan dengan 

OP-Inc)  merupakan laba usaha pada 

tahun-tahun sebelumnya adalah rata-
rata laba dengan dua tahun sebelum 

tahun pengamatan (pada tahun t, t-1, 
t-2) yang menunjukkan potensi 

informasi untuk prediksi  laba tahun 

mendatang. Variabel ini diukur dengan 
rata-rata laba operasi  tiga tahun 

sebelumnya dibagi dengan total aktiva 
4)  Cash flow (dinotasikan dengan cash 

flo) menunjukkan kondisi apakah 
perusahaan mengalami financial 
distress (FD). Variabel ini diproksikan 

dengan  aliran cash flow operasi, 
variabel ini menunjukkan seberapa 

jauh perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan. Variabel ini diperlakukan 

sebagai variabel dummy, dan diukur 
dengan nilai = 1 apabila peruasahaan 

mempunyai nilai cash flow operasi  
positif,  dan nilai = 0 apabila 

mempunyai nilai cash flow negatif. 

5) Jumlah aktiva pajak tangguhan yang 
terbentuk dari rugi yang dapat 

dikompensasikan dan dari dari  
imbalan pasca kerja (dinotasikan 

dengan origin) Variabel ini merupakan 
aktiva pajak yang  murni  yang akan 

dievaluasi  potensinya dapat 

direalisasikan pada periode yang akan 
datang. Variabel ini diukur dengan  

saldo akun aktiva pajak tangguhanan 
total dikurangi dengan nilai aktiva 

pajak tangguhan yang berasal dari 

imbalan pasca kerja dan saldo rugi 
yang dapat dikompensasikan dibagi 

dengan  aktiva pajak tangguhan total 
pada tahun t pada perusahaan i. 

6). Beda temporer  selain yang terbentuk 
dari  imbalan pasca kerja (dinotasikan 

dengan OPEB),  variabel merupakan 

perbedaan  temporer yang  pasti yang 
bersifat sementara yang berasal 

imlplementasi hutang atas imbalan 
pasca kerja. Variabel ini diukur dengan 

jumlah beda temporer karena adanya 

imbalan pasca kerja yang diungkapkan 
ke dalam laporan keuangan dibagi 

dengan total aktiva pajak tangguhan 
pada tahun t perusahaan i. 

7)  Nilai pasar  ekuitas (dinotasikan 

dengan MV ). Variabel ini 
menunjukkan  nilai pasar perusahaan, 

nilai yang diberikan oleh pasar kepada 
perusahaan yang dapat 

mempengaruhi   potensi adanya 
pendapatan pada periode masa yang 

akan datang.  Variabel ini diukur 

dengan Price to book ratio(PBR)  
perusahaan i pada periode t  

 
Alat analisis 

Uji Statistik Deskripif  

 Uji Statistik deskriptif  digunakan 
untuk memberikan gambaran  variabel-

variabel yang diteliti, yang mencakup  nilai 
minimum, nilai maksimum,  mean,  dan 

standar deviasi, dan  distribusi frekuensi, serta  
uji  komparasi. 

 

Uji Asumsi Klasik   
 Oleh karena  model penelitian ini 

menggunakan alat analisis regresi maka data 
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diuji apakah memenuhi  uji asumsi klasik  

guna memenuhi BLUE (the best linier unbiased  
estimator). Uji asumsi klasik tersebut 

mencakup (Imam Ghozali, 2007): 
a) Uji Multikolonieritas 

Ujian multikolinieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan  
adanya korelasi  antar variabel 

independen. Model regresi  yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi  di antara 

variabel independen. Jika variabel 
independen  saling berkorelasi, maka 

variabel –variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel 
independen  yang nilai korelasi antar 

sesama  variabel  independen yang nilai 
korelasi antar sesama variabel  

independen sama dengan nol. Untuk 

mendeteksi  ada atau tidaknya 
multikolinieritas  di dalam model dalam 

penelitian ini digunakan indikator nilai 
tolerance atau nilai  variance  inflation 
factor (VIF). Nilai cutoff yang umum  
dipakai  untuk menunjukkan  adanya 

multikolinieritas adalah nilai  tolerance= 

0,1 atau sama dengan  nilai VIF . 10.  
b) Uji autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah 
dalam model regresi  linier ada korelasi  

anara kesalahan  pengganggu  pada 

periode  t dengan  kesalahan  pengganggu  
pada periode t-1 (sebelumnya).  Jika 

terjadi korelasi, maka dinamakan  ada 
problem autokorelasi. Autokorelasi muncul 

karena  observasi  yang berurutan  

sepanjang wakatu  berkaitan  satu sama 
lainnya.  Untuk uji autokorelasi, penelitian 

ini menggunakan  uji Durbin-Watson (DW 
Test). Uji  Durbin – Watson  hanya 

digunakan  untuk autokorelasi  tingkat 
satu dan mensyaratkan  adanya intercept 

dalam model regresi dan tidak ada 

variabel lab diantara variabel independen. 
Hipotesis yang akan diuji adalah :  

H0 :  Tidak ada autokorelai 
HA :  ada autokorelasi 

Pengambilan keputusan ada tidaknya 

autokorelasi adalah  disajikan pada Tabel 
1 berikut :  

Tabel  1 :   

kriteria diterimanya hipotesis ada 
tidaknya  autokorelasi 

Hipotesis nol  Keputusan Jika  

Tidak ada 
autokorelasi  

positif 

Tolak 0<d< dl 

Tidak ada 
autokorelasi 

positif  

No 
decision 

dl < d <  du 

Tidak ada 
korelasi 

negatif 

Tolak  4- dl < d < 4 

Tidak ada 

korelasi 

negatif 

No 

decision 

4- du < d < 

4-dl 

Tidak ada 

korelasi 

negatif, positif 
atau negatif 

No 

decision 

du < d < 4-dl 

Sumber : Imam Ghozali (2007) 
 
c) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas  bertujuan untuk 
menguji apakah  dalam model regresi  

terjadi ketidak samaan  variance dari 
residual  satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance  dari residual  satu 

ke  pengamatan  tetap, maka  disebut 
homoskedastisitas  dan jika  berbeda 

disebut  heteroskedastisitas. Model regresi 
yang baik  adalah yang homoskedastisitas 

atau tidak terjadi  heteroskedastisitas.  

Kebanyakan data cross section  
mengandung situasi heteroskedastisitas 

karena data ini  menghimpun data yang 
mewakili  berbagai ukuran (kecil, sedang, 

dan besar).  
Untuk mendeteksi ada tidaknya situasi 

heteroskedastisitas  dalam model 

penelitian ini dilakukan dengan cara 
melihat grafik plot antara nilai prediksi  

variabel dependen yaitu ZPRED dengan 
residualnya SRESID.  Deteksi ada tidaknya  

heteroskedastisitas  dapat dilakukan  

dengan melihat  ada tidaknya  pola 
tertentu  pada grafik scatterplot antara  

SRESID dan ZPRED dimana  sumbu Y 
adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu 

X adalah residual (Y prediksi -  Y 
sesungguhnya) yang telah distudentized.  

Dasar analisis : 

a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik 
yang ada membentuk pola tertentu  yang 

teratur (bergelombang, melebur kemudian 
menyempit)  maka mengindikasikan  telah 

terjadi heterokedastisitas. 
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b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-

titik  menyebar  diatas dan di bawah nilai 
angka nol pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi  heteroskedastisitas. 
 

Uji Hipotesis 

Untuk menguji determinan aktiva pajak 
tangaguhan digunakan analisis regresi 

berganda dengan persamaan statistik sebagai 
berikut : 

APT = β1 future + β2 Tax stra+β3 Op 

inc+β1Cash flo + β5 Origin + β6 OPEB+ β7 

MV 

Hipotesis diterima dengan tingkat signfikansi p 
value sebesar 0,05.   

 

Bagan Alir penelitian 
Bagan alir penelitian dapat digambarkan pada 

Gambar 2 berikut. 

 

 
Gambar 2 : 

Bagan Alir penelitian  

 

 
 

Fenomena implementasi PSAK no 46 yang memunculkan masalah penelitian  

Tujuan penelitian 

Telaah Pustaka  untuk pengembangan model dan hipotesis 

Perancangan Metode Penelitian : 

1. Menentukan obyek penelitian (Bursa Efek Indonesia) 

2. Menentukan populasi dan sampling 

3. Mengidentifikasi, dan  mengumpulkan data penelitian dari annual report 

perusahaan sampel yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia  

4. Mengolah dan menganalisis data  

Laporan Penelitian 

1. Melaporkan hasil penelitian dari hasi analisis data yang telah dikumpulkan 

dan pembahasannya 

2. Memberikan  saran dan implikasi penelitian terhadap pihak-pihak yang  

terkait dengan hasil penelitian 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Deskripsi Obyek Penelitian 
Penelitian dilakukan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonsia dengan data annual report  pada 

tahun 1999 sampai dengan 2006. Dari metode 

purposive sampling diperoleh 21 perusahaan 
dengan  jumlah pengamatan 105. Adapun 

daftar perusahan yang dijadikan sampel 
disajikan pada Tabel 4.1. sebagai berikut :  

 

Tabel 2 : 
Daftar perusahaan yang menjadi sampel 

1. PT Aneka Kimia Raya Tbk Chemical and allied products 

2. PT Colorpack Tbk Chemical and allied products 

3. PT Lautan Luas  Tbk Chemical and allied products 

4. PT Asra Graphia Tbk Electronic and Office Equipment 

5 PT Multipolar Tbk Electronic and Office Equipment 

6 PT Delta Djakarta Tbk Food and beverages 

7 PT Barito Pacific Timber Tbk Lumber and wood products 

8 PT Alakasa Industrindo Tbk Metal and Allied products 

9 PT Beton Jaya Manunggal Tbk Metal and Allied products 

10 PT Tira Austenite Tbk Metal and Allied products 

11 PT Astra Internasional Tbk Otomotive &allied Products 

12 PT Astra Otoparts Tbk Otomotive and allied products 

13 PT Branta Mulia Tbk Otomotive and allied products 

14 PT Hexindo Adiperkasa  Tbk Otomotive and allied products 

15 PT Interaco Penta Tbk Otomotive and allied products 

16 PT Darya Varia Laboratoria Tbk Pharmaceuticals 

17 PT Modern Photo Film Tbk Photographic  equipment 

18 PT Asahimas Flat Glass Tbk Plastics and glass products 

19 PT Argo Pantes Tbk Textile Mill Products 

20 PT BAT Indonesia Tbk Tobaco Manufactures 

21 PT Bentoel Internasional Investama 
Tbk 

Tobaco Manufactures 

 

Screening Data  
Terhadap data yang telah dikumpulkan 

dilakukan screening apakah data berdistribusi 

normal.  Hal ini diperlukan untuk memenuhi 
asumsi penggunaan uji statistik parametrik 

yaiatu multivariate normality. Hasil  pengujan 
normalitas data dengan  one-Sample 

Kolmogorov Smirnov Test disajikan pada Tabel 

3 berikut :  
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Tabel 3 : 

  Hasil pengujian data yang  diperoleh sebelum transformasi 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

   APT FUTURE TAX_STR

A 

OP_INC APT-

OPEB 

OPEB MV   

N  105 105 105 105 105 105 105   

Normal 
Parameters 

Mean 2,13898E-
02 

5,811511 ,298005 9,64952E-
02 

,457485 ,617678 1,123755   

  Std. 
Deviation 

2,17437E-
02 

38,273006 ,253489 ,181399 ,445258 1,781520 1,272521   

Most 

Extreme 
Differences 

Absolute ,179 ,440 ,087 ,264 ,102 ,364 ,208   

  Positive ,179 ,396 ,065 ,264 ,102 ,348 ,208   
  Negative -,164 -,440 -,087 -,223 -,084 -,364 -,199   

Kolmogoro

v-Smirnov 
Z 

  1,833 4,505 ,890 2,700 1,045 3,734 2,135   

Asymp. 
Sig. (2-

tailed) 

  ,002 ,000 ,407 ,000 ,225 ,000 ,000   

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

 
Dari hasil screening data diperoleh data  yang 

tidak terdistribusi normal yaitu variabel Aktiva 

pajak tangguhan (APT), Future reversal of 
taxable temporary difference (future), Laba 

usaha (Op-Inc), Aktiva pajak tangguhan dari 
imbalan pasca kerja (OPEB), dan dan nilai 

pasar  saham (MV).  Hasil Pengujian statistik 
dengan one-Sample Kolmogorov Smirnov Test 

dan  dengan grafik dapat dilihat pada 

Lampiran 1.  

 Data yang tidak terdistribusi normal di 
atas perlu ditranformasikan  ke dalam bentuk 

SQRT(x) atau Ln (X)  agar terdistri busi normal 
(Imam Ghozali 2007). Hasil transformasi data 

disajikan pada tabel  4 berikut : 

 

Tabel 4 :  
Hasil  pengujian normalitas data setelah tranformasi bagi data yang tidak normal 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

    LAPT LFUTURE TAX_STRA LOPINC APT-OPEB LOPEB LMV   

N   105 79 105 96 105 103 100   

Normal 

Parameters 

Mean ,1305 -,4354 ,298005 ,2964 ,457485 -,6519 -1,6876E-

02 

  

  Std. 

Deviation 

6,632E-02 2,1533 ,253489 ,1447 ,445258 ,6436 ,6500   

Most 

Extreme 
Differences 

Absolute ,083 ,057 ,087 ,124 ,102 ,110 ,074   

  Positive ,083 ,046 ,065 ,124 ,102 ,088 ,074   

  Negative -,049 -,057 -,087 -,118 -,084 -,110 -,068   
Kolmogorov-

Smirnov Z 

  ,855 ,510 ,890 1,213 1,045 1,118 ,740   

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

  ,457 ,957 ,407 ,106 ,225 ,164 ,644   

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
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Data yang telah ditransformasikan 

sebagaimana disajikan dalam Tabel 3  telah 
menunjukkan data terdistribusi normal karena 

nilai Asymp Sign diatas 0,05. Data di atas yang 
digunakan untuk analisis hasil penelitian. 

Statistik Deskripif 

Hasil uji statistik deskriptif data  yang  
disajikan dalam Tabel 4 di atas disajikan pada 

Tabel 5 berikut :   

 

Tabel 5 :   
Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

  

LAPT 105 ,01 ,33 ,1305 6,632E-02   

LFUTURE 79 -5,50 5,97 -,4354 2,1533   
TAX_STRA 105 -,6347 ,9597 ,298005 ,253489   

LOPINC 96 ,01 1,35 ,2964 ,1447   

APT-OPEB 105 -1,1800 1,8200 ,457485 ,445258   
LOPEB 103 -2,26 1,45 -,6519 ,6436   

LMV 100 -1,77 2,31 -1,6876E-02 ,6500   
Valid N (listwise) 70           

 

Dari data statistik  deskriptif di atas 
diperoleh informasi bahwa nilai minimum 

aktiva pajak tangguhan dalam log natural 
sebesar 0.01 dari total aktiva, sedangkan nilai 

maksimumnya sebesar 0.33.  Untuk variabel  

perbedaan temporer kena pajak yang dapat 
dipulihkan pada periode yang akan datang 

(future) mempunyai nilai minimum dalm log 
natural  -5.50 dari total aktiva pajak 

tangguhan dan mempunyai nilai maksimum 
sebesar   5,97 kalinya.  

Untuk variabel  beban pajak kini 

dibanding dengan total laba setelah pajak 
(tax-stra) mempunyai nilai minimum -0,6347  

dan nilai maksimum 0,9597, dan variabel  laba 
usaha (lopin)  mempunyai nilai minimum 

dalam log natural 0.01 juta rupiah dan nilai 

maksimum 1.35 juta rupiah. Sedangkan 
variabel aktiva pajak tangguhan selain yang 

terbentuk dari rugi dan  imbalan pasca kerja  
(APT-OPEB) dibanding dengan total aktiva 

pajak tangguhan  mempunyai nilai minimum 

0.418373, dan mempunyai nilai maksimum 
0.502591. 

Selanjutnya untuk variabel  aktiva pajak 
tangguhan yang terbentuk dari imbalan pasca 

kerja diperoleh nilai minimum -2,26 dan nilai 

maksimum 1,45, dan  rasio market  dibanding 
dengan nilai buku dengan nilai mimim -1,77 

dan nilai maksimum 2,31. 
 

Uji Asumsi Klasik 
Uji Multikolinieritas 

Hasi uji multikolinieritas dilakukan 

dengan melihat nilai tolerance dan lawannya 
variance inflationa Factor (VIF). Dari hasil  

analisis coefficient correlation dapat dilihat 
bahwa  di antara variabel independen tidak 

ada yang mempunyai nilai korelasi di atas 

0,95, sehingga tidak terdapat korelasi antar 
variabel independen (lihat Tabel 4.5) . Berikut 

adalah tabel yang menunjukkan koefisien 
korelasi dan   koefisien  tolerance atau VIF  

semua variabel penelitian:  
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Tabel 6 : 

Coefficient Correlations 
Model   LMV Cash 

flow 
TAX_STR

A 
LOPINC LOPEB LFUTURE APT-

OPEB 
  

1 Correlatio
ns 

LMV 1,000 -,101 -,093 -,164 -,128 ,241 -,335   

    Cash flow -,101 1,000 ,041 -,042 -,030 ,004 ,163   
    TAX_STRA -,093 ,041 1,000 -,141 -,195 ,016 -,049   
    LOPINC -,164 -,042 -,141 1,000 ,005 -,199 ,168   
    LOPEB -,128 -,030 -,195 ,005 1,000 -,381 ,485   
    LFUTURE ,241 ,004 ,016 -,199 -,381 1,000 -,014   
    APT-OPEB -,335 ,163 -,049 ,168 ,485 -,014 1,000   
  Covarianc

es 
LMV 8,937E-05 -1,902E-

05 
-1,736E-

05 
-4,851E-

05 
-1,054E-

05 
5,570E-06 -3,783E-

05 
  

    Cash flow -1,902E-
05 

3,981E-04 1,619E-05 -2,630E-
05 

-5,164E-
06 

2,100E-07 3,883E-05   

    TAX_STRA -1,736E-
05 

1,619E-05 3,865E-04 -8,673E-
05 

-3,322E-
05 

7,625E-07 -1,142E-
05 

  

    LOPINC -4,851E-
05 

-2,630E-
05 

-8,673E-
05 

9,841E-04 1,273E-06 -1,521E-
05 

6,296E-05   

    LOPEB -1,054E-
05 

-5,164E-
06 

-3,322E-
05 

1,273E-06 7,534E-05 -8,082E-
06 

5,020E-05   

    LFUTURE 5,570E-06 2,100E-07 7,625E-07 -1,521E-
05 

-8,082E-
06 

5,960E-06 -3,957E-
07 

  

    APT-OPEB -3,783E-
05 

3,883E-05 -1,142E-
05 

6,296E-05 5,020E-05 -3,957E-
07 

1,424E-04   

a  Dependent Variable: LAPT 

 

Tabel 7 : 
Coefficients 

  Unstandardiz
ed 

Coefficients 

 Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

    

Model   B Std. Error Beta   Tolerance VIF   
1 (Constant) 5,248E-02 ,024  2,147 ,036     
  LFUTURE -1,897E-02 ,002 -,653 -7,770 ,000 ,691 1,447   
  TAX_STRA -3,423E-02 ,020 -,127 -1,741 ,087 ,912 1,096   
  Cash flow 5,650E-03 ,020 ,020 ,283 ,778 ,944 1,059   
  APT-OPEB -3,666E-02 ,012 -,284 -3,072 ,003 ,571 1,751   
  LOPINC ,199 ,031 ,479 6,351 ,000 ,856 1,169   
  LOPEB -3,337E-02 ,009 -,364 -3,845 ,000 ,544 1,839   
  LMV -2,113E-03 ,009 -,017 -,223 ,824 ,797 1,254   

a  Dependent Variable: LAPT 
 

Sedangkan untuk melihat ada tidaknya  
mulitkolinieritas  data dapat dilihat pada Tabel  

4.6 dengan melihat  nilai  tolerance dan 
lawannya variance inflationa Factor (VIF)  nya. 

Dilihat dari nilai  tolerance nya maka semua 

variabel tidak ada yang mempunyai nilai  <  
0,10 atau dilihat nilai VIF nya yang tidak ada 

yang lebih besar dari 10. Dengan  melihat nilai 
tolerance atau VIF tersebut dapat dinyatakan 

bahwa tidak ada multikolinieritas  data dalam 

model. 

Uji autokorelasi 
Untuk menguji ada tidaknya 

autokorelasi  antar variabel  dalam kurun 
waktu, maka digunakan uji Durbin Watson. 

Hasil uji Durbin Watson  meperoleh nilai 

1,676. Nilai ini  di bawah nilai Du dengan 
sampel sebanyak 70 pengamatan dan jumlah 

variabel 7 yaitu 1,837. Hasil uji Durbin Watson 
menunjukkan model tidak dapat disimpulkan 

ada tidaknya korelasi.  Hasil uji Durbin – 

Watson disajikan pada Tabel 8 berikut: 
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Tabel  8 :   

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson   

 

1 

 

,835 

 

,698 

 

,663 
 

 

3,765E-02 

 

1,676 

  

a  Predictors: (Constant), LMV, Cash flow, TAX_STRA, LOPINC, LOPEB, LFUTURE, APT-OPEB 

b  Dependent Variable: LAPT 
 

Uji normality probabiliby plot  
Uji normality probability plot  untuk 

melihat apakah distribusi standardized residual 
merupakan distribusi normal. Hasil  uji 
normality probability plot disajikan ke dalam 

Gambar 3 dan gambar 4 berikut. Dari gambar-

gambar  tersebut dapat dilihat bahwa  kurve 
distribusi standardized  residual berdistribusi 

normal.  Hal ini dapat dilihat   gambar lonceng 

yang simetris (Gambar 5)  dan titik-titik yang 
berada pada garis diagonal kurve pada 

Gambar 3.  
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Gambar 3 : 

Histogram  normalitas standardized  residual 
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: LAPT
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Gambar 4 :  

Grafik normal probability –polot standardized residual 
 

Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas disajikan pada Gambar  5 berikut : 

Scatterplot
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Gambar 5 :  

Scatterplot untuk uji heteroskedastisitas 
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Gambar 5 menunjukkan bahwa  titik-titik tidak menggambarkan pola tertentu yang teratur,  dan 

menyebar secara acak di atas dan di bawah nilai 0. Hal ini menunjukkan bahwa model tidak  terjadi 
heteroskedastisitas. 

  
Uji Hipotesis  

 Hipotesis diuji dengan regresi 

berganda dengan model statistik sebagai 
berikut : 

APT = β1 future + β2 Tax stra+β3 Op 
inc+β1Cash flo + β5 Origin + β6 OPEB+ β7 

MV 
Dari hasil uji regresi dapat dijelaskan bahwa  

model regresi memiliki nilai F =  20,34 dengan  

tingkat Sig 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa  

model cukup fit karena nilai F = 20,434 dan 

Sig lebih kecil dari pada 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa model pengaruh variabel 

independen  terhadap  variabel dependen 
adalah fi. Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 

4.8 berikut : 

 
Tabel 9 :  

Hasil Uji  ANOVA 

 
Model 

  
Sum of Squares 

 
Df 

 
Mean Square 

 
F 

 
Sig. 

 

  

1 Regression ,203 7 2,897E-02 20,434 ,000   

 Residual 8,790E-02 62 1,418E-03     

 Total ,291 69      

a  Predictors: (Constant), LMV, Cash flow, TAX_STRA, LOPINC, LOPEB, LFUTURE, APT-OPEB 

b  Dependent Variable: LAPT 

 
Sedangkan  koefisien determinasi 

diperoleh angka 0,698 (lihat Tabel 9) di atas, 
hal ini dapat diinterpretasikan bahwa  model 

dapat menjelaskan  bahwa variabilitas 
pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen sebesar  69,8%, sedangkan 

sisanya 30.2% dijelaskan oleh variabel lain. 
Dari uji regresi berganda diperoleh data 

seperti  disajikan dalam Tabel 10 berikut : 

 

Tabel 10 :  
Coefficients Hasil Uji Regresi berganda   

    Unstandardiz

ed 
Coefficients 

 Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearit

y 
Statistics 

   

Model  B Std. 

Error 

Beta   Tolerance VIF   

1 (Constant) 5,248E-02 ,024  2,147 ,036     

  LFUTURE -1,897E-02 ,002 -,653 -7,770 ,000 ,691 1,447   
  TAX_STRA -3,423E-02 ,020 -,127 -1,741 ,087 ,912 1,096   

  Cash flow 5,650E-03 ,020 ,020 ,283 ,778 ,944 1,059   

  APT-OPEB -3,666E-02 ,012 -,284 -3,072 ,003 ,571 1,751   
  LOPINC ,199 ,031 ,479 6,351 ,000 ,856 1,169   

  LOPEB -3,337E-02 ,009 -,364 -3,845 ,000 ,544 1,839   
  LMV -2,113E-03 ,009 -,017 -,223 ,824 ,797 1,254   

a  Dependent Variable: LAPT 

 
Dari tabel 10 di atas dapat dijelaskan hasil uji 

hipotesis sebagaimana berikut:  
 

Hasil Uji Pengaruh The future reversal of 
existing taxable  temporary difference 
terhadap aktiva pajak tangguhan  

Dari uji regresi berganda sebagaimana 
disajikan pada Tabel4.9 di atas diperoleh hasil 

bahwa pengaruh temporer kena pajak  yang 

dapat dipulihkan pada masa yang akan datang 

(FUTURE) signifikan negatif pada besaran 
aktiva pajak tangguhan dengan niliai t= -7,77 

dengan tingkat sig 0.000, dengan 

Unstandardized Coefficients -1,897E-2 atau 
Standardized Coefficients = -0,653. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar 
perbedaan temporer kena pajak maka 

semakin kecil valuation allowance untuk aktiva 
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pajak tangguhan, dan semakin besar aktiva 

pajak tangguhan dapat dipulihkan  oleh 
perbedaan temporer kena pajak pada masa 

yang akan datang. Hal ini konsisten dengan 
apa yang dinyatakan oleh Behn et al. 1998. 

Hasil uji tersebut dapat menerima hipotesis 

pertama yang menyatakan bahwa  pemulihan 
atas perbedaan temporer kena pajak periode 

mendatang (the future reversal of existing 
taxable  temporary difference) berpengaruh 

terhadap  penilaian  aktiva pajak tangguhan. 
 

Hasil uji   Pengaruh   the average 
operating income terhadap   penilaian 
aktiva pajak tangguhan 

Dari uji regresi berganda pada 
Tabel4.9 di atas diperoleh hasil bahwa rata-

rata laba operasi tahun-tahun sebelumnya (L 

opinc) berpengaruh positif signifikan terhadap 
besaran aktiva pajak tangguhan dengan niliai t 

= 6,531 dengan tingkat sig 0.000, dengan 
Unstandardized Coefficients 0,199  atau 

Standardized Coefficients =  0,1479.  Hal ini 
menunjukkan bahwa riwayat penghasilan  laba 

operasi perusahaan berpengaruh positif 

terhadap  besaran aktiva pajak tangguhan. 
Semakin besar  penghasilan kena pajak tahun-

tahun lalu  dapat  digunakan untuk 
memprediksi adanya  laba yang akan datang, 

sehingga laba tahun-tahun lalu tersebut 

merupakan  sumber potensial  penghasilan  
kena pajak yang tersedia untuk merealisasikan  

aktiva pajak tangguhan. Hal ini juga konsisten 
dengan penelitian  Behn et al.(1998). Hasi uji 

ini juga dapat diperoleh bukti empiris bahwa 

riwayat  penghasilan atau earnings periode 
lalu merupakan proksi  untuk penghasilan 

kena pajak periode mendatang sebagaimana 
digunakan oleh Omer, Molloy, dan Ziebart, 

1990. Dengan demikian variabel  laba pada 
periode-periode tahun lalu digunakan sebagai 

prediktor untuk menilai besaran aktiva pajak 

tangguhan, sehingga hipotesis kedua yang 
menyatakan bahwa  rata-rata laba operasi 

tahun-tahun sebelumnya berpengaruh 
terhadap besaran aktiva pajak tangguhan 

tidak dapat ditolak. 

 
Hasil Uji  Pengaruh  Tax strategy 

terhadap   aktiva pajak tangguhan 
Dari uji regresi berganda pada Tabel 

4.9 di atas diperoleh hasil bahwa tax strategy 
(Tax-stra) tidak berpengaruh secara signifikan 

dengan tingkat 0,05 terhadap   aktiva pajak 

tangguhan dengan niliai t = -1,741 dengan 
tingkat sig 0.087, dengan Unstandardized 

Coefficients -3,423E-2  atau Standardized 

Coefficients =  -0,127.  Hal ini menunjukkan 

bahwa strategi perencanaan pajak yang 
dilakukan oleh perusahaan yang diproksikan 

dengan beban pajak kini tidak berpengaruh 
terhadap besaran aktiva pajak tangguhan. Hal 

ini tidak konsisten dengan  apa yang 

dinyatakan Behn et al. 1998 yang mengacu 
pada apa yang digunakan oleh Omer et al. 

1990. Dengan demikian bBeban pajak tahun 
berjalan kurang dapat dipertimbangkan 

sebagai prediktor  aktiva pajak tangguhan, 
dan hasil uji tersebut tidak dapat menerima 

hipotesis ketiga bahwa tax strategi   yang 

diproksikan beban pajak kini berpengaruh 
terhadap   besaran  aktiva pajak tangguhan 

 
Hasi Uji  Pengaruh  Cash flow terhadap 

aktiva pajak tangguhan  

Dari uji regresi berganda pada Tabel 
4.9 di atas diperoleh hasil bahwa cash flow 
yang merupakan proksi kondisi keuangan 
peruahaan (financial distress) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap aktiva 
pajak tangguhan  dengan tingkat signifikansi 

= 0,05. Dari analisis tersebut diperoleh nilai t 

= 0,283 dan tingkat sig 0.778, dengan 
Unstandardized Coefficients 5,650-3  atau 

Standardized Coefficients = 0,020.  Hal ini 
menunjukkan bahwa  Cash flow sebagai 

variabel Dummy, tidak dapat dijadikan 

prediktor  besaran aktiva pajak tangguhan. 
Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian 

Behn et ala. 1998 dan Chen and Church 1992, 
yang menunjukkan bahwa aliran kas flow 

operasi   dapat dijadikan  indikator financial 
distress, selain  negative  operating income, 
atau net loss. Hasil uji penelitian ini 

menunjukkan bahwa cash flow  perusahaan 
tidak  dapat dipertimbangkan untuk mengakui 

adanya aktiva pajak tangguhan, sehingga 
hipotesis ke empat yang menyatakan bahwa  

aliran cash flow operasi  berpengaruh 

terhadap aktiva pajak tangguhan tidak dapat 
diterima. 

 
Hasil uji  Pengarauh loss carryforward 
and other post-employment  benefit  
terhadap Aktiva pajak tangguhan  

Dari uji regresi berganda pada Tabel 

4.9 di atas diperoleh hasil bahwa aktiva pajak 
tangguhan yang terbentuk selain dari  

kerugian fiskal periode sebelumnya dan dari 
imbalan pasca kerja (Origin) berpengaruh 

secara signifikan dengan tingkat 0,05 terhadap   

aktiva pajak tangguhan dengan niliai t = -
3,072 dengan tingkat sig 0.003, dan  dengan 

Unstandardized Coefficients -3,666E-2 atau 
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Standardized Coefficients = -0,284.  Hal ini 

menunjukkan bahwa  Saldo  aktiva pajak 
tangguhan yang  terbentuk dari selain saldo 

rugi dan perbedaan temporer kena pajak atas 
imbalan pasca kerja berpengaruh negatif 

terhadap saldo aktiva pajak tangguhan.  

Hasil penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa semakin besar variabel original  maka 

semakin  kecil aktiva pajak tangguhan, hal ini 
berarti besaran aktiva pajak tangguhan yang 

terbentuk selain  dari imbalan pasca kerja dan 
dari  saldo rugi berhubungan negatif dengan 

aktiva pajak tangguhan. Hal ini konsisten 

dengan  hasil penelitian Behn et al. 1998, dan 
Read and Bartsch 1992. Dengan demikian,  

hipotesi ke lima yang menyatakan bahwa  
aktiva pajak tangguhan yang terbentuk 

sebagai  akibat selain hutang atas imbalan 

pasca kerja dan rugi fiskal  berpengaruh 
terhadap  besaran aktiva pajak tangguhan 

tidak dapat ditolak. 
 

Hasi Uji Pengaruh  other post-
employment benefit termporary 
difference terhadap aktiva pajak 

tangguhan 
Dari uji regresi berganda pada Tabel 

4.9 di atas diperoleh hasil bahwa aktiva pajak 
tangguhan yang terbentuk dari timbulnya 

kewajiban atas imbalan pasca kerja 

merupakan proksi kondisi keuangan 
perusahaan (OPEB) berpengaruh secara 

signifikan dengan tingkat 0,05 terhadap   
aktiva pajak tangguhan dengan niliai t = -

3,845 dengan tingkat sig 0.000, dan  dengan 

Unstandardized Coefficients -3,3376E-2 atau 
Standardized Coefficients = -0,364.  Hal ini 

menunjukkan bahwa  saldo aktiva pajak 
tangguhan yang terbentuk dari Post-
Employment Benefit berpengaruh negatif 
terhadap saldo aktiva pajak tangguhan. Hal ini 

konsisten dengan penelitian Behn et al. 1998 

memberikan  pernyataan bahwa  perusahaan  
diharuskan  untuk mencatat  sebagai beban 

dan hutang untuk biaya  imbalan pasca kerja 
yang akan datang  (the future cost of post-
employment  benefit) pada periode berjalan. 

Dengan demikian akan terbentuk  aktiva pajak 
tangguhan  karena biaya yang demikian diakui 

sebagai beban dalam laporan keuangan, 
sedangkan untuk laporan pajak, biaya tersebut 

tidak dapat dibebankan (non deductible 
expenses) sampai biaya tersebut benar-benar 

dibayarkan. Imbalan pasca kerja ini 

diharuskan untuk diakui pada periode berjalan 
sebagai beban dan sebagai hutang atas 

imbalan pasca kerja. Perlakuan ini dapat 

menciptakan aktiva pajak tangguhan karena  

menurut  peraturan perpajakan, biaya 
tersebut termasuk biaya yang tidak dapat 

dikurangkan dari penghasilan pada periode 
fiskal berjalan. Dengan  demikian maka 

hipotesis ke enam yang diajukan bahwa beban 

pajak tangguhan atas hutang atas imbalan 
pasca kerja berpengaruh terhadap aktiva 

pajak tangguhan dapat diterima. 
 

Pengaruh  Market value of the firm (nilai 
pasar  perusahaan) terhadap aktiva 

pajak tangguhan 

Dari uji regresi berganda pada Tabel 
4.9 di atas diperoleh hasil bahwa Market value 

(MV) tidak  berpengaruh secara signifikan  
terhadap   aktiva pajak tangguhan dengan 

niliai t = -0,223 dengan tingkat sig 0,824, dan  

dengan Unstandardized Coefficients -2,11E-03 
atau Standardized Coefficients = -0,017.  Hal 

ini menunjukkan bahwa  market value tidak 
berpengaruh secara signfikan terhadap saldo 

aktiva pajak tangguhan.  Feltham dan Ohlson 
(1995)  menggambarkan  bahwa nilai pasar 

perusahaan  sebagai fungsi dari  nilai buku 

saham  dan  pendapatan abnormal yang 
diharapakan pada periode yang akan datang. 

Dalam pasar yang efisien, harga pasar pasar 
saham dapat merefleksikan harapan-harapan 

tersebut. Dari hasi pengujian ini diperoleh 

informasi bahwa market value (MV) dalam hal 
diproksikan dengan Price to Book Value  tidak  

berpengaruh signifikan terhadap aktiva pajak 
tangguhan, hal dapat diartikan bahwa MV 

tidak dapat dijadikan indicator  untuk 

dipertimbangkan sebagai sumber income 
untuk mengakui aktiva pajak tangguhan.oleh 

karena itu harga pasar saham dapat menjadi 
proksi sumber income periode mendatang. 

Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian 
Behn et al. 1998. Dengan demikian hipotesis 

yang ketujuh yang menyatakan bahwa  Nilai 

pasar  perusahaan yang diproksikan dengan 
Prise to book value perusahaan berpengaruh 

terhadap besaran aktiva pajak tangguhan 
tidak dapat diterima. 

 

Pembahasan dan Implikasi Penelitian  
Penelitian ini dilatar belakangi bahwa 

akuntansi pajak penghasilan sebagaimana 
diatur dalam PSAK nomor 46  yang mengatur 

tentang adanya pengakuan  aktiva pajak 
tangguhan  dapat membawa implikasi adanya  

perilaku manajemen laba. Oleh karena itu  

memahami  saldo akun aktiva pajak 
tangguhan  dan  determinan apa yang 
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menjadi pertimbangan untuk mengakuinya 

perlu diuji secara empiris.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dari  8 variabel yang diduga menjadi 
determinan  aktiva pajak tangguhan  hanya  4 

variabel yang terbukti secara signifikan  

mempengaruhi  aktiva pajak tangguhan. 
Variabel tersebut adalah   hutang pajak 

tangguhan,  aktiva  pajak tangguhaan selain 
dari  imbalan pasca kerja dan rugi fiskal tahun 

lalu, rata-rata laba usaha tahun lalu,  dan 
aktiva pajak tangguhan yang terbentuk dari   

imblan pasca kerja.  Empat variabel yang lain 

tidak signifikan berpengaruh terhadap aktiva 
pajak tangguhan. 

Penelitian ini membawa implikasi 
teoritis bahwa : 

1. Perbedaan  temporer kena pajak pada 

periode berjalan yang diakui 
mengakibatkan kewajiban pajak 

tangguhan  periode yang bersangkutan 
secara signfikan berpengaruh terhadap 

aktiva pajak tangguhan. Hal ini dapat 
jelaskan bahwa  perbedaan temporer 

kena pajak yang diproksikan dengan 

hutang pajak tangguhan dapat   
menjadikan sumber income (manfaat 

pajak ) pada periode yang akan datang 
sehingga dapat memperbesar income 

pada periode tersebut. Dalam penelitian 

empiris,  penyajian hutang pajak 
tangguhan sering di offset dengan  aktiva 

pajak tangguhan sehingga  berhuubngan 
negatif. Hal ini dapat diinterpretasikan 

bahwa semakin besar aktiva pajak 

tangguhan semakin kecil allowance untuk  
aktiva pajak tangguhan, sehingga  nilai 

aktiva pajak tangguhan semakin besar.  
Karena itu secara toritis manajer dapat 

mempertimbangkan  bahwa hutang pajak 
sebagai sumber  earning dari manfaat 

pajak tangguhan, sehingga laba periode 

yang akan datang tersedia untuk 
merealisasikan  aktiva pajak tangguhan.  

2. Sejarah penghasilan kena pajak tahun-
tahun lalu yang  diharapkan dapat 

digunakan untuk memprediksi adanya  

laba yang akan dating dalam penelitian 
ini terbutkti secara signifikan, sehingga 

laba tahun-tahunn lalu tersebut 
merupakan  sumber potensial  

penghasilan  kena pajak yang tersedia 
untuk merealisasikan  aktiva pajak 

tangguhan. Dalam PSAK No: 46 

dinyatakan dalam par. 27 bahwa salah 
satu hal yang dipertimbangkan  dalam 

menentukan apakah penghasilan kena 

pajak akan tersedia  dalam jumlah 

memadai untuk dikompensasikan  
adalah: apakah  perusahaan  mempunyai 

perbedaan temporer kena pajak  dalam 
jumlah yang memadai  yang  

memungkinkan  sisa kompensasi  dapat 

digunakan sebelum masa berlakunya 
kadaluarsa. Apabila  laba fiskal tidak 

mungkin  tersedia  dalam jumlah yang 
memadai  untuk dapat dikompensasikan  

dengan saldo rugi fiskal  yang dapat 
dikompensasi, maka aktiva pajak 

tangguhan  tidak diakui. Dari pernyataan 

di atas dapat diambil sebuah kebijakan 
bahwa   sejarah atau riwayat  

penghasilan atau earnings periode lalu 
merupakan proksi  untuk penghasilan 

kena pajak periode mendatang 

sebagaimana digunakan oleh Omer, 
Molloy, dan Ziebart, 1990. Dengan 

demikian variabel  laba pada periode-
periode tahun lalu digunakan sebagai 

prediktor untuk menilai besaran aktiva 
pajak tangguhan.  

3. Read dan Bartsch (1992) menyatakan 

bahwa  aktiva pajak tangguhan yang 
terbentuk dari  rugi yang dapat 

dikompensasikan kurang memiliki 
kepastian dibanding dengan dengan  

aktiva pajak tangguhan yang terbentuk  

dari  perbedaan temporer yang lain. 
Aktiva pajak tangguhan yang terbentuk 

dari Perbedaan temporer  akibat saldo 
rugi dan  imbalan pasca kerja secara 

signfikan berpengaruh terhadap  saldo 

aktiva pajak tangguhan. Hubungan 
negative menunjukkan bahwa  semakin 

besar  besaran Aktiva pajak tangguhan 
yang terbentuk dari Perbedaan temporer  

akibat saldo rugi dan  imbalan pasca 
kerja, maka semakin kecil allowance 

untuk aktiva pajak tangguhan  sehingga 

perbedaan temporer rugi fiskal  dan 
imbalan pasca kerja  dapat menjadi 

determinan aktiva pajak tangguhan.  
Dengan demikian, pengguna laporan 

keuangan perlu memperhatikan luasnya 

pengungkapan akun aktiva pajak 
tangguhan  dalam laporan keuangan agar 

dapat memahami  aktiva pajak 
tangguhan dan pembuatan keputusan 

yang relevan. 
4. Pengaruh other post-employment benefit 

termporary difference terhadap aktiva 

pajak tangguhan terbukti secara 
signifikan.  Dalam kaitan dengan  

perbedaan sementara dari Other Post-
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Employment Benefit, Behn et al. 1998 

memberikan  pernyataan bahwa  
perusahaan  diharuskan  untuk mencatat  

sebagai beban dan hutang untuk biaya  
imbalan pasca kerja yang akan datang  

(the future cost of post-employment  
benefit) pada periode berjalan. Dengan 
demikian akan terbentuk  aktiva pajak 

tangguhan  karena biaya yang demikian 
diakui sebagai beban dalam laporan 

keuangan, sedangkan untuk laporan 
pajak, biaya tersebut tidak dapat 

dibebankan (non deductible expenses) 
sampai biaya tersebut benar-benar 
dibayarkan. Imbalan pasca kerja ini 

diharuskan untuk diakui pada periode 
berjalan sebagai beban dan sebagai 

hutang atas imbalan pasca kerja (PSAK 

Nomor 20).. dari hasil penelitian di atas 
dapat  diperoleh implikasi bahwa  

pengakuan imbalan pasca kerja dapat 
dipertimbangkan sebagai determinan 

aktiva pajak tangguhan 
Implementasi PSAK Nomor 46  yang mengatur 

atas  konsekuensi beban pajak pada periode  

mendatang  untuk mengakui  adanya  beban 
atau manfaat pajak tangguhan  

memungkinkan manajemen memanfaatkannya 
untuk manajemen laba. Pengakuan aktiva 

pajak tangguhan dalam PSAK Nomor 6  dapat 

diakui  apabila  kemungkinan laba periode 
mendatang cukup untuk memulihkan  aktiva 

pajak tangguhan.  Aktiva pajak tangguhan 
setiap periode akuntansi   harus dievaluasi  

nilainya. Namun dalam PSAK  tidak diatur  

bagaimana menilai saldo akun aktiva pajak 
tangguhan, sehingga  penilaian tersebut dapat 

saja bersifat subyektif. Dalam PSAK Nomor  46 
juga tidak diatur  untuk membentuk cadangan 

(allowance) untuk melakukan penilaian  aktiva 
pajak tangguhan. Penelitian ini membawa 

implikasi manajerial bahwa  manajemen dapat 

menggunakan determinan ini untuk 
mempertimbangkan  penilaian  saldo aktiva 

pajak tangguhan agar   pengakuan aktiva 
pajak tangguhan tersebut dapat terjamin 

pemulihannya  pada periode mendatang.   

Bagi auditor,  hasil penelitian ini dapat 
memberikan informasi  determinan yang dapat 

dipertimbangkan  untuk menilai  kewajaran  
saldo aktiva pajak tangguhan  

 Dari hasil  praktik akuntansi pajak 
penghasilan, dapat diperoleh data bahwa 

penakuan  aktiva pajak tangguhan bersifat 

langsung, artinya dalam PSAK Nomor  46  
belum diatur  tentang bagaimana  menilaia 

aktiva pajak  tangguhan dengan membentuk 

cadangan. Bagi penyusun stándar akuntansi 

keuangan, perlu dipertimbangkan  bahwa 
dalam PSAK  Nomor  46 perlu diatur  tentang  

bagaiman melakukan  penilaian aktiva pajak 
tangguhan dan perlunya dilakukakn 

pembentukan  cadangan (allowance) untuk itu 

sebagaimana diatur dalam  International  
Financial Reporting Standards ataupun  SFAS 

Nomoe 109 di United States. 
  

KESIMPULAN  DAN SARAN  
Kesimpulan  

Kesimpulan yang dapat dirumuskan 

dari penelitian ini adalah bahwa dari 7 variabel 
yang diduga  sebagai determinan penilaian 

aktiva pajak tangguhan, 4 (empat) variabel  
terbukti signifikan, sedang 3 (tiga) variabel  

lainnya tidak terbukti. Empat variabel  

1. Perbedaan temporer kena pajak yang  
diproksikan dengan hutang pajak 

tangguhan berpengaruh terhadap  
penilaian aktiva pajak tangguhan. Hal ini 

dapat diprediksikan bahwa hutang pajak 
tangguhan yang dapat  menjadi sumber 

income berupa manfaat pajak tangguhan 

periode yang akan dating dapat 
dipertimbangkan sebagai  determinan  

penilaian aktiva pajak tangguhan. 
2. Aktiva  pajak tangguhan  yang terbentuk 

dari  selain  saldo rugi fiskal  dan imbalan 

pasca kerja berpengaruh signifikan 
terhadap  penilaian aktiva pajak 

tangguhan.  Besaran  aktiva pajak 
tangguhan ini  terbukti menjadi 

determinan  penilaian aktiva pajak 

tangguhan secara total. 
3. Aktiva pajak tangguhan yang terbentuk 

dari imbalan pasca kerja  berpengaruh 
terhadap  penilaian aktiva pajak 

tangguhan. Variabel ini terbukti sebagai 
determinan yang dapat dipertimbangkan  

dalam  penilaian  aktiva pajak tangguhan 

4. Rata-rata laba tahun lalu (earning 
history)   berpengaruh signifikan 

terhadap penilaian aktiva pajak  
tangguhan. Variabel ini dapat 

dipertimbangkan sebagai determinan 

untuk penilaian aktiva pajak tangguhan  
 

Keterbatasan dan Saran Penelitian 
berikutnya  

Penelitian in mempunyai keterbatasan 
bahwa  sampel yang menjadi  obyek penelitian  

hanya perusahaan manufaktur, sampel ini 

hanya  sebagian  dari  jenis bisnis perusahaan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 

sehingga  belum dapat  digunakan untuk 
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mengeneralisasi hasil penelitian. Penelitian 

berikutnya dapat memperluas  obyek 
penelitian  guna mendapatkan  konsistensi  

hasil penelitian  atas praktek  penilaian aktiva 

pajak tangguhan semua perusahaan yang 
terdaftar di bursa efek di Indonesia. 
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