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ABSTRAK 

 

Gundah Anjarwani, 2013; Pengaruh Laba Akuntansi, Beda Tetap dan Beda 
Sementara Terhadap Pajak Kini Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di 
BEI Tahun 2009-2011.  
Dosen Pembimbing ; (I) Tresno Ekajaya, SE, M. Ak dan dosen pembimbing (II) Yunika 
Murdayanti, SE, M.Si 
 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh laba akuntansi, beda tetap 
dan beda sementara terhadap pajak kini. Data yang digunakan adalah data sekunder 
dari data laporan keuangan perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah saham-
saham yang terdaftar di perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi BEI 
tahun 2009-2011. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 69 
perusahaan. Analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda. Uji 
regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel laba 
akuntansi, beda tetap dan beda sementara terhadap pajak kini. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel 
independen memiliki pengaruh terhadap variabel independen dan secara parsial 
variabel laba akuntansi berpengaruh terhadap pajak kini. Sedangkan beda tetap dan 
beda sementara tidak mempunyai pengaruh terhadap pajak kini. Berdasarkan hasil 
dari penelitian ini, dapat disarankan untuk penelitian selanjutnya  
diharapkan dapat memperpanjang periode pengamatan, menggunakan variabel-
variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini. 
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ABSTRACT 
 

Gundah Anjarwani, 2013; The Effect Of Accounting Income, Fixed Different and 
Temporary Different Toward Current Tax In The Manufacturing Company Listed In 
Indonesian Stock Exchange On 2009-2011. 
Advisors; (I) Tresno Ekajaya, SE, M. Ak and advisors (II) Yunika Murdayanti, SE, M.Si 
 

This study aims to determine the effect of accounting income, fixed different 
and temporary different. The data which used are secondary data such as company’s 
financial reports. The population in this study are stocks listed in sector comsumption 
industry BEI 2009-2011. The sample which used in this study are 69 companies. The 
data analysis that used is multiple regression analysis. The regression analysis is 
used to test the effect of accounting income variable, fixed different variable and 
temporary different variabel toward current tax. 

The analysis resuts shown that both independent variables have 
simultaneously influence to dependent variable, and individually only accounting 
incomes influence significantly to the current tax. Meanwhile, fixed different and 
temporary different does not influence the current tax variable. Based on the results, 
the suggestion for further research is able to extend the period of observation, using 
other variables are not described in this study.   
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