
 

 

ABSTRAK 

 

Trisa Fithri Pratami: Pengaruh Deferred Tax Asset dan Deferred Tax Expense 

Terhadap Earning Management pada Perusahaan 

Sektor Real Estate & Porperty yang Terdaftar di Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) (Studi di PT. Sentul 

City Tbk Periode 2009-2018 

Laporan keuangan merupakan laporan penting bagi perusahaan yang dapat 

digunakan sebagai informasi tentang keadaan keuangan perusahaan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan. Namun dalam penyajian laporan keuangan tersebut 

dapat dimanfaatkan oleh manajer dengan cara merekayasa angka-angka.  Laba 

adalah salah satu komponen yang dapat mendorong manajemen  untuk melakukan 

rekayasa  angka. Sebab laba merupakan indikator dalam kinerja perusahaan. 

Tindakan rekayasa tersebut disebut earning management. Setiap perusahaan 

tentunya tidak ingin mengalami kerugian. Salah satu cara agar  perusahaan tidak 

mengalami kerugian yaitu dengan menggunakan Deferred Tax Asset yang 

jumlahnya diperbesar untuk meminimalkan pembayaran pajak dan besarnya 

Deferred Tax Expense untuk  menghindari kerugian dengan cara memanipulasi 

laba. Setiap perusahaan bisa saja melakukan tindakan earning management, salah 

satunya PT. Sentul City Tbk.  

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh Deferred Tax 

Asset secara parsial terhadap Earning Management pada PT. Sentul City Tbk, (2) 

mengetahui pengaruh Deferred Tax Expense secara parsial terhadap Earning 

Management pada PT. Sentul City Tbk, (3) mengetahui pengaruh Deferred Tax 

Asset dan Deferred Tax Expense secara simultan terhadap Earning Management 

pada PT. Sentul City Tbk. 

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif analisis 

dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder 

dari laporan keuangan PT. Sentul City, Tbk periode 2009-2018. Metode analisis 

yang digunakan adalah analisis regresi linier, korelasi, koefisien determinasi, uji T 

dan uji f. Adapun pengolahan data yang digunakan adalah Microsoft Excel dan 

SPSS for Windows V.26. 

Hasil analisa menunjukkan bahwa: (1) Secara parsial terdapat pengaruh 

yang signifikan antara Deferred Tax Asset terhadap Earning Management yang 

dibuktikan oleh hasil uji t dengan thitung 4,249 > ttabel  2,306 serta besar nilai 

koefisien determinasi sebesar 69,3% (2) Secara parsial tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara Deferred Tax Expense terhadap Earning Management yang 

dibuktikan oleh hasil uji t dengan thitung 0,036 ≤ ttabel 2,306 serta besar nilai 

koefisien determinasi sebesar 0,02% (3) Secara simultan diketahui bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Deferred 

Tax Asset dan Deferred Tax Expense terhadap Earning Management pada PT. 

Sentul City Tbk. Koefisien determinasi Deferred Tax Asset dan Deferred Tax 

Expense memiliki pengaruh sebesar 77%  terhadap Earning Management, 
sedangkan sisanya sebesar 23% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 
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