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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba 

bersih suatu perusahaan, hampir sebagian besar perusahaan tidak ada yang 

sukarela dengan senang hati membayar pajak. Perusahaan membayar pajak karena 

sifatnya memaksa, apabila tidak membayar akan terkena sanksi yang dapat 

merugikan perusahaan.  

Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), realisasi penerimaan pajak 

hingga Agustus 2016 mencapai Rp 820,7 triliun, hanya 46,1% dari target 

penerimaan dalam negeri Rp 1.784,2 triliun, dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 penerimaan negara masih terdapat 

kekurangan sebesar Rp 219 Triliun (www.m.detik.com/finance/Berita Realisasi 

Penerimaan Pajak yang akan Terjadi Pada tahun 2016). Hasil penerimaan pajak 

tersebut membuktikan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum membayar 

pajaknya. Salah satu kasus tentang penggelapan dan penghindaran adalah Kasus 

Lotte Group tahun 2016 dimana lima anggota keluarga pendiri perusahaan 

multinasional makanan dan belanja yang aktif di Jepang dan Korsel itu serta 

Chairman Shin dan ayahnya telah bersama-sama menghindari kewajiban 

membayar pajak dengan total USD 76 juta atau setara dengan Rp 988.38 miliar 

dan menggelapkan dana perusahaan sebesar USD 46 juta 

(www.ekbis.sindonews.com/lotte-dihantam-kasus-penggelapan-dan-

penghindaran-pajak). 
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Perusahaan menganggap pajak yang terhutang sebagai beban yang akan 

mengurangi laba yang diterima sehingga sebisa mungkin perusahaan membayar 

pajak serendah mungkin. Berbeda dengan pemerintah yang menganggap pajak 

adalah penerimaan negara yang penting sehingga pemerintah akan menarik pajak 

setingi-tingginya. Adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dengan 

manajemen perusahaan mengenai pajak menyebabkan  banyak perusahaan ketika 

mendapatkan beban pajak yang tinggi maka mendorong manajemen perusahaan 

untuk mengatasinya dengan cara memanipulasi laba perusahaan, melakukan 

penghindaran pajak (Tax Avoidance) dan penggelapan pajak (Tax Evasion). 

Untuk mendorong perusahaan agar tidak merasa pajak merupakan beban 

yang harus dihindari, pemerintah memberikan kebijakan dan insentif penurunan 

pajak badan terhadap perusahaan pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 

17 ayat 2(b), dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang 

penyerdehanaan pajak, yaitu apabila penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib 

pajak badan tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam setahun akan dikenakan tarif 

sebesar 1%.  Pemerintah berharap dengan penurunan tarif pajak dan penyederhaan 

perhitungan pajak, diharapkan dapat menguntungkan pihak wajib pajak sehingga 

penerimaan dari wajib pajak badan juga ikut meningkat. Kebijakan ini dikenal 

dengan istilah Statutory Tax Rate (STR) atau tarif pajak statutori (TPS) dan 

Effective Tax Rate (ETR) atau tarif pajak efektif (TPE). Tarif pajak statutori 

adalah tarif pajak yang ditetapkan oleh hukum atas dasar pengenaan tertentu. Tarif 

pajak efektif menunjukan efektifitas manejemen pajak suatu perusahaan. Selain 

itu, tarif pajak efektif juga menunjukan respon dan dampak insentif pajak terhadap 
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sebuah perusahaan. Tarif pajak efektif dapat membantu wajib pajak untuk 

mengetahui berapa bagian dari penghasilan yang sebenarnya kita bayarkan untuk 

pajak. 

Tarif pajak efektif adalah salah satu kebijakan yang dapat membantu wajib 

pajak dalam menghitung jumlah pajak yang dibayarkan khususnya pada wajib 

pajak badan. Tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak riil yang kita 

bayar dengan laba komersial sebelum pajak (Richardson dan Lanis, 2007). 

Keberadaan nilai tarif pajak efektif merupakan salah satu betuk perhitungan nilai 

tarif ideal pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan, karena dapat 

merangkum efek kumulatif dari berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak 

perusahaan. Tarif pajak efektif penting karena berbagai alasan. Pertama, Tarif 

pajak efektif memberikan gambaran insentif pajak dari pemerintah. Insentif ini 

mencerminkan rendahnya dasar pengenaan pajak atau lemahnya penegakan 

aturan. Kedua, perbandingan Tarif pajak efektif antar negara memberikan indikasi 

apakah terdapat perbedaan perlakuan pajak pada perusahaan dengan karakteristik 

sama tapi berbeda lokasi.  

Tarif pajak efektif sangat berguna untuk mengukur beban pajak yang 

sebenarnya. Tarif pajak efektif (effective tax rate) dihitung dari jumlah pajak 

penghasilan terutang dibandingkan dengan penghasilan sebelum pajak. Semakin 

besar tarif pajak efektif perusahaan maka akan menunjukkan semakin besar beban 

pajak yang ditanggung perusahaan dan begitu juga sebaliknya. Tarif pajak efektif 

dapat dijadikan sebagai alat untuk menilai kelayakan sistem pajak yang berkaitan 

dengan perusahaan (badan).  
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Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti menilai terdapat faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi besaran tarif pajak efektif perusahaan. Salah satunya 

adalah Leverage. Leverage merupakan banyak jumlah pinjaman yang dilakukan 

oleh sebuah perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk 

mengatur besarnya aktiva yang dibiayai oleh pinjaman. Semakin besar hutang 

yang dimiliki oleh sebuah perusahaan maka akan semakin rendah pajak yang akan 

dibayarkan oleh perusahaan, hal ini dikarenakan jumlah hutang akan 

menimbulkan beban biaya berupa bunga yang mana baik dibayar maupun yang 

belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah beban biaya yang dapat dikurangkan 

dari penghasilan sehingga akan mempengaruhi secara langsung tarif pajak efektif 

perusahaan. Dalam penellitian Darmadi (2013) menjelaskan bahwa dengan hutang 

dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang 

timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan. 

Faktor selanjutnya adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan 

menggambarkan besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai 

pejualan, total aset dan nilai aktiva, Riyanto (2008:13). Ukuran perusahaan yang 

besar memiliki aset yang besar sehingga dapat mempengaruhi tarif pajak efektif 

perusahaan, ini dikarenakan perusahaan yang memiliki aset yang besar akan 

menimbulkan beban bagi perusahaan, yaitu berupa beban. Berdasarkan teori 

agensi semakin besar ukuran perusahaan maka manajemen akan semakin berhati-

hati dalam melaporkan keuangan perusahaannya, karena semakin tinggi laba yang 

tercantum dalam laporan keuangan maka biaya pajak yang dipungut pemerintah 

maka akan semakin besar, sehingga bisa terjadi masalah keagenan dimana 
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manajemen berupaya melaporkan laba yang lebih rendah. Selain itu perusahaan 

besar akan cenderung untuk memiliki tarif pajak efektif yang rendah guna 

memberi kesan patuh terahadap peraturan perpajakan agar dapat sorotan lebih dari 

publik dan pemerintah. Dalam Teori kos politik juga menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan digunakan sebagai pedoman biaya politik dan biaya politik akan 

meningkat seiringan dengan meningkatnya ukuran dan resiko perusahaan. 

Perusahaan-perusahaan besar lebih sensitif secara politis dan memiliki transfer 

kekayaan yang relaif lebih besar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dharma I Made (2016) menyatakan bahwa 

semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran 

perusahaan. Besar kecilnya aset juga mempengaruhi jumlah produktifiitas 

perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan juga akan bepengaruh. 

Dengan begitu laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki aset besar 

akan mempengaruhi pembayaran pajak. 

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi tarif pajak efektif adalah 

profitabilitas. Profitabilitas dapat diukur dengan (ROA / Return of Asset). ROA 

adalah kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, 

dari sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, 

jumlah cabang dan sebagainya (Harahap, 2010). Dengan tingginya jumlah 

profitabilitas perusahaan akan meningkatkan aset pada suatu perusahaan sehingga 

pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan juga akan semakin tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah. 

Dalam teori agensi akan memacu para manajer untuk meningkatkan laba 
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perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka secara jumlah pajak 

penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan.Pada 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 dijelaskan bahwa penghasilan yang 

diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan, sehingga 

semakin besar penghasilan yang diterima perusahaan akan menyebabkan semakin 

besar pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan. Penelitian lain 

menemukan bahwa besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban 

pajak perusahaan. Penyebabnya adalah karena perusahaan dengan tingkat efisiensi 

yang tinggi dan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban 

pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan 

dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya 

insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak 

efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya (Noor et al, 2010).  

Faktor selanjutnya adalah Intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap 

merupakan rasio yang menandakan intensitas kepemilikan aset tetap suatu 

perusahaan dibandingkan dengan total aset. Intensitas aset tetap menggambarkan 

banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Kepemilikan aset 

tetap yang tinggi akan menghasilkan beban depresiasi atas aset yang besar pula, 

sehingga laba perusahaan akan berkurang akibat adanya jumlah aset tetap yang 

besar. Sehingga tingginya jumlah aset yang ada di perusahaan akan meningkatkan 

agresivitas pajak perusahaan. Intensitas kepemilikan aset tetap dapat 

mempengaruhi beban pajak perusahaan karena adanya beban depresiasi yang 

melekat pada aset tetap. Beban depresiasi akan menjadi pengurang terhadap pajak 
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yang harus dibayar perusahaan. Dalam teori agensi, manajer akan berusaha untuk 

mengurangi beban biaya karena banyaknya aset tetap agar tidak mengurangi laba. 

Disisi lain, manajer akan membebankan biaya tambahan tersebut untuk 

menurunkan laba perusahaan sehingga dapat mengurangi beban pajak perusahaan. 

Dalam penelitian di Malaysia yang dilakukan oleh Noor et al (2010) menyatakan 

bahwa perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan 

membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan 

dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak 

perusahaan. 

Faktor lain yang mempengaruhi pembayaran pajak adalah intensitas 

persediaan. Besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan 

yang dapat mengurangi laba perusahaan. Perusahaan yang memiliki jumlah 

persediaan yang besar membutuhkan biaya yang besar untuk mengatur persediaan 

yang ada. Herjanto (2007) menjelaskan bahwa jumlah persediaan yang besar akan 

mengakibatkan timbulnya dana menganggur yang besar, meningkatnya biaya 

penyimpanan, dan resiko kerusakan barang yang lebih besar. Biaya-biaya tersebut 

nantinya akan mengurangi tingkat laba bersih perusahaan dan mengurangi beban 

pajak yang ada. Dalam teori agensi, manajer akan berusaha meminimalisir beban 

tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. 

Disisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa 

ditanggung untuk menekan beban pajak. cara yang akan digunakan manajer 

adalah dengan membebankan biaya tambahan persediaan untuk menurunkan laba 

perusahaan sehingga dapat menurunkan beban pajak perusahaan. Penelitian 
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tentang intensitas persediaan yang dilakukan oleh Vicky Amelia (2015) 

menjelaskan bahwa dengan adanya biaya tambahan terhadap persediaan akan 

mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Adanya hubungan linear 

antara laba perusahaan dengan pajak yang dibayarkan perusahaan menyebabkan 

penurunan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilkukan 

oleh Danis Ardyansah (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yaitu pada variabelnya yaitu Intensitas Aset Tetap dan Intensitas 

Persediaan, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel Capital 

Intensity Ratio dan Komisaris Independen. Data diperoleh dari perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2016, 

sedangkan data penelitian sebelumnya diperoleh dari perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2012. 

Dengan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “ Pengaruh Leverage, Size, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, 

dan Intensitas Persediaan Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2013-2016”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan permasalahan yang 

hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah leverage berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan? 

2. Apakah size berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif  

perusahaan? 

4. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap tarif pajak efektif 

perusahaan? 

5. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif 

perusahaan? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bagian 

sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh leverage terhadap tarif 

pajak efektif perusahaan 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh size terhadap tarif pajak 

efektif perusahaan 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap tarif 

pajak efektif perusahaan 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh intensitas aset tetap 

terhadap tarif pajak efektif perusahaan 
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5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh intensitas persediaan  

terhadap tarif pajak efektif perusahaan 

1.4  Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Kontribusi Teoritis 

Manfaat penelitian yang diharapkan untuk kontribusi teoritis antara 

lain adalah sebagai berikut : 

a. Mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai 

bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk 

menambah ilmu pengetahuan. 

b. Masyarakat, sebagai sarana informasi untuk menambah 

pengetahuan akuntansi 

c. Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta 

menambah referensi mengenai topik ini. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan gambaran kepada pemerintah, manajemen pajak, dan 

investor atau kreditor bagaimana ukuran perusahaan, profitabilitas, dan 

intensitas persediaan mempengaruh tarif pajak efektif sebuah 

perusahaan. 

1.5  Sitematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam pembahasan, maka penulis membagi ke dalam 

lima bab dengan sistematika sebagai berikut : 
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BAB I :  PENDAHULUAN 

Menjelaskan mengenai latar belakang mengapa peneliti 

memotivasi untuk menciptkan serangkaian mekanisme penelitian 

ini; rumusan masalah yang membutuhkan jawaban; tujuan dan 

kegunaan penelitian; serta sistematika penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Metode penelitian merupakan bagian didalamnya menjelaskan 

bagaimana penelitian ini diuraikan mengenai variabel penelitian 

dan defiisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan bagian didalamnya menjelaskan 

bagaimana penelitian ini diuraikan mengenai variabel penelitian 

dan defiisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis..  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi pemaparan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis 

data dan interpretasi hasil penelitian. 

BAB V :  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup dari bab-bab sebelumnya yang 

akan membahas tentang kesimpulan penlitian, dan saran pada 

penelitian berikutnya. 


