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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Agensi 

Teori agensi adalah teori yang menyatakan adanya hubungan antara pihak 

yang memberi wewenang (principal) dan pihak yang menerima wewanang 

(agent). Menurut Luayyi (2010) menyebutkan bahwa:  

“Di dalam teori keagenan pada dasarnya membahas suatu bentuk 

kesepakatan antara pemilik modal dengan manajer untuk mengelola suatu 

perusahaan, di sini manajer mengemban tanggungjawab yang besar atas 

keberhasilan operasi perusahaan yang dikelolanya, jika dalam 

menjalankan amanah tersebut manajer gagal maka jabatan dan segala 

fasilitas yang diperolehnya menjadi taruhannya, alasan itulah yang sering 

kali mendasari mengapa manajer mau melakukan manajemen laba (yang 

bersifat negatif yang semata-mata hanya ingin melindungi dirinya dan 

merugikan banyak pihak”. 

 

Teori agensi juga mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara 

manajer sebagai pihak (agent) dan pemilik sebagai (principal). Manajemen 

sebagai (agent), secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan 

keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh 

kompensasi sesuai dengan kontrak. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam 

Luayyi (2010), dalam teori keagenan, hubungan agensi muncul ketika satu orang 

atau lebih (pricipal) memperkejakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu 

jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang dalam pengambilang keputusan 

kepada agent tersebut. 

Perbedaan kepentingan antara principal dan agent dapat mempengaruhi 

berbagai hal yang menyangkut kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan 

perusahaan mengenai pajak. Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan 
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self assessment system yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk 

menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaaan self assessment system 

dapat memberikan kesempatan pihak agen untuk menghitung penghasilan kena 

pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan 

menjadi turun. Hal ini dilakukan pihak agen karena adanya asimetris informasi 

terhadap pihak prinsipal, dengan melakukan manajemen pajak maka pihak agen 

akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari 

kerjasama dengan pihak prinsipal. 

2.2 Pajak 

2.2.1 Definisi Pajak 

Menurut Mardiasmo (2008:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa 

timbal (kotraprestasi) yang lngsung dapat ditujukan dan digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. 

Menurut Siti Resmi (2014:1) pajak adalah dipungut berdasarkan atau 

dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksananya, dakam pembayaran 

pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapestasi individual oleh pemerintah, 

pajak dipungut oleh negar, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, 

pajak diperuntukkan bagi pengeluraran-pengeluaran pemerintah yang bila dari 

pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public 

investment. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 perubahan ketiga 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara 
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Perpajakan (UU KUP) pajak adalah suatu kontribusi wajib pajak kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluaan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

2.2.2 Fungsi Pajak 

Menurut Mardiasmo (2008:1) fungsi pajak dapat di bebankan menjadi 2 

fungsi, yaitu: 

a. Fungsi penerimaan (Budgetair), yaitu memasukkan uang sebanyak-

banyaknya ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran negara. Contoh, dimasukannya pajak dalam 

APBN sebagai penerimaan dalam negri. 

b. Fungsi mengatur (Regulerend), yaitu pajak digunakan sebagai alat 

ukur mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, 

maupun/politik dengan tujuan tertentu. Contohnya yaitu pemberian 

insentif pajak (penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan 

investasi baik investasi negeri maupun investasi asing. 

2.3 Tarif Pajak Efektif (Effective Tax Rate) 

2.3.1 Definisi 

Tarif pajak efektif (Effective Tax Rate) merupakan perbandingan antara 

beban pajak yang dibayar perusahaan dengan penghasilan sebelum pajak. Tarif 

pajak efektif sangat berguna untuk mengukur beban pajak yang sebenarnya. Tarif 

pajak efektif digunakan untuk merefleksikan perbedaan antara perhitungan laba 

buku dengan laba fiskal (Frank et al, 2009). Sedangkan menurut Aunalal dalam 



15 
 

 
 

Ardiansyah (2014) Tarif pajak efektif dihitung atau dinilai berdasarkan pada 

informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga Tarif pajak efektif 

merupakan bentuk perhitunggan tarif pajak pada perusahaan. Dari definisi 

tersebut Tarif pajak efektif mempunyai tujuan untuk mengetahui jumlah 

persentase perubahan dalam membayar pajak yang sebenarnya terdahap laba 

komersial yang diperoleh. 

2.3.2 Jenis – jenis Tarif Pajak Efektif 

Fullerton dalam Ardiansyah (2014) mengklasifikasikan effective tax rate 

(ETR) sebagai berikut:   

1.  Average Effective Corporate Tax Rate: biaya pajak tahun berjalan 

dibagi dengan penghasilan perusahaan yang sebenarnya (laba sebelum 

pajak).  

2. Average Affective Total Tax Rate: besaran biaya pajak perusahaan 

ditambah pajak properti ditambah bunga atas pajak pribadi dan 

deviden, dibagi dengan pendapatan total modal.  

3. Marginal Effective Corporate Tax Wedge: besaran tarif penghasilan riil 

sebelum pajak yang diharapkan atas penghasilan dari investasi 

marginal, dikurangi penghasilan riil perusahaan sebelum pajak.  

4. Marginal Effective Corporate Tax Rate: pajak marginal efektif 

perusahaan dibagi penghasilan sebelum pajak (tax inclusive rate) atau 

dengan penghasilan setelah pajak (tax exclusive rate).  
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5. Marginal Effective Total Tax Wedge: penghasilan sebelum pajak yang 

diharapkan dalam marginal investasi dikurangi penghasilan setelah 

pajak sebagai penghematan atas penghasilan.  

6. Marginal Effective Total Tax Rate: total pajak marginal efektif dibagi 

penghasilan sebelum pajak (tax inclusive rate) atau dengan 

penghematan pajak penghasilan (tax exclusive rate) yang dilakukan 

perusahaan. 

Tarif pajak efektif lebih disebabkan oleh aktivitas perusahaan, bukan tarif 

yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga tarif pajak efektif antar perusahaan 

dan antar tahun dalam satu perusahaan dapat berbeda-beda. Perbedaan tarif pajak 

efektif bisa disebabkan karena adanya usaha wajib pajak untuk menghindari atau 

mengurangi beban pajak.  

2.4 Leverage 

2.4.1 Definisi 

Leverage menurut Sartono (2010:120) adalah sebagai berikut : “Leverage 

adalah penggunaan assets dan sumber dana (source of fund) oleh perusahaan yang 

memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agarmeningkatkan keuntungan 

potensial pemegang saham.” 

Leverage menurut Syamsuddin (2011:89) digunakan untuk 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana 

yang mempunyai beban tetap (fixed cost asset or funds) untuk memperbesar 

tingkat penghasilan (return) bagi pemilik perusahaan. 
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Socio dan Nigro dalam Ardiansyah (2014) menyebutkan karakteristik 

tingkat perusahaan dan hubungan dengan leverage bervariasi sesuai dengan 

pandangan yang berbeda dari teori keuangan, yaitu:  

1. The trade-off theory   

Teori ini menyatakan bahwa perusahaan memilih leverage yang 

optimal setelah membandingkan kerugian dan keuntungan yang akan 

diperoleh dengan utang atau ekuitas.   

2. The pecking order theory  

Teori ini berhubungan dengan masalah informasi asimetris yang 

menegaskan bahwa nilai optimal leverage tidak ada.   

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat diketahui bahwa 

leverage adalah penggunaan assets dan sumber dana yang memiliki biaya atau 

beban tetap yang berasal dari pinjaman dengan maksud agar meningkatkan 

keuntungan potensial pemegang saham sehingga dapat menggambarkan hubungan 

antara utang perusahaan terhadap utang maupun aset. 

2.4.2 Macam-Macam Leverage 

Menurut Sartono (2008:257), dalam manajemen keuangan, leverage 

adalah penggunaan assets dan sumber dana (sources of funds) oleh perusahaan 

yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan 

potensial pemegang saham, maka perusahaan menggunakan operating dan 

financial leverage. Sebaliknya leverage juga meningkatkan variabilitas (risiko) 

keuntungan, karena jika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih 
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rendah dari biaya tetapnya maka penggunaan leverage akan menurunkan 

keuntungan pemegang saham. 

Dalam hal ini, Sartono (2008:259) menyatakan bahwa dalam leverage 

disebutkan adanya operasi, biaya operasi tersebut dibagi kedalam 2 (dua) kategori 

: biaya variabel dan biaya tetap.  

1. “Biaya tetap adalah biaya yang dalam jangka pendek tidak berubah karena 

variabilitas operasi (tingkat output yang dihasilkan) maupun penjualan.  

2. Biaya variabel adalah biaya yang dalam jangka pendek berubah karena 

perubahan operasi perusahaan. Perubahan itu dalam hubungannya dengan 

perubahan unit yang diproduksi atau karena perubahan unit yang dijual.”  

Menurut Agus Sartono (2008:260), leverage terdiri dari:  

1. “Leverage operasi (Operating Leverage), apabila perusahaan memiliki 

biaya operasi tetap atau biaya modal tetap, maka dikatakan perusahaan 

menggunakan leverage dengan mengharapkan bahwa perubahan penjualan 

akan mengakibatkan perubahan laba sebelum bunga dan pajak yang lebih 

besar.  

2. Leverage Finansial (Financial Leverage), penggunaan sumber dana yang 

memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan 

keuntungan yang lebih besar dari pada beban tetapnya sehingga akan 

meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham.  

3. Leverage Kombinasi (Combined Leverage), apabila perusahaan memiliki 

baik operating leverage maupun financial leverage dalam usaha untuk 

meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham.  
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4. Analisis Break-Even, perencanaan kegiatan dalam perusahaan yang 

didasarkan atas perkiraan tingkat output. Pemahaman hubungan antara 

skala perusahaan, biaya operasi dan EBIT pada berbagai tingkat output 

disebut dengan analisis volume biaya laba atau cost profit volume 

analysis.”  

2.4.3 Rasio Leverage  

Menurut Kasmir (2014:113) mengemukakan pengertian rasio leverage 

adalah sebagai berikut:  

“Leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh 

mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang.” 

Menurut Kasmir (2014:156) ada lima rasio leverage yang bisa digunakan oleh 

perusahaan yakni sebagai berikut:  

1.  Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)  

Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur 

perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, 

seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar 

utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. 

Rumus :  

Debt Ratio =   Total Utang 

               Total Aktiva 

2. Debt to Equity Ratio  

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai 

utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara 

seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini 
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berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) 

dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk 

mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. 

Rumus : 

Debt to Equity Ratio = Total Utang 

      Total Ekuitas 

3. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)  

Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER) merupakan rasio antara 

utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk 

mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan 

jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang 

jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. 

Rumus : 

LTDtER = Total Utang Jangka Panjang 

              Total Ekuitas 

4. Times Interest Earned Ratio  

Times Interest Earned yang sering disebut sebagai coverage ratio 

merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini 

diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. 

 Rumus: 

Times Interest Earned = Laba Sebelum Bunga & Pajak (EBIT) 

      Biaya Bunga 
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5. Fixed Charge Coverage (FCC)  

Fixed Charge Coverage (FCC) atau lingkup biaya tetap merupakan 

rasio yang menyerupai Times Interest Earned Ratio. Hanya saja 

perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh 

utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (lease 

contract). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa 

tahunan atau jangka panjang. 

Rumus :  

        FCC = Laba sebelum pajak + Biaya bunga + Kewajiban sewa 

           Biaya Bunga + Kewajiban sewa 

2.4.4 Tujuan dan Manfaat Rasio Leverage  

Menurut Kasmir (2014:153) berikut adalah beberapa tujuan perusahaan 

dengan menggunakan rasio leverage yaitu :  

1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak 

lainnya (kreditor). 

2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang 

bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga). 

3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap 

dengan modal. 

4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. 

5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap 

pengelolaan aktiva. 

6. Untuk menilai dan mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal 

sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.  



22 
 

 
 

7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat 

sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.  

Sementara itu, manfaat rasio leverage adalah:  

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban 

kepada pihak lainnya. 

2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang 

bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga). 

3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva 

tetap dengan modal. 

4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. 

5. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap 

pengelolaan aktiva. 

6. Untuk menganalisis dan mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal 

sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.  

7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada 

terdapat sekian kalinya modal sendiri.”  

Intinya adalah dengan analisis rasio leverage, perusahaan akan mengetahui 

beberapa hal berkaitan dengan penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman 

serta mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. 

Setelah diketahui, manajer keuangan dapat mengambil kebijakan yang dianggap 

perlu guna menyeimbangkan penggunaan modal. Akhirnya, dengan rasio ini 

kinerja manajemen selama ini akan terlihat apakah sesuai tujuan perusahaan atau 

tidak (Kasmir 2014:155). 
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2.5 Size (Ukuran Perusahaan) 

2.5.1 Definisi 

Menurut Riyanto (2008:13) pengertian ukuran perusahaan adalah sebagai 

berikut : “besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai 

penjualan nilai aktiva.” 

Menurut Niresh dalam Ardiansyah (2014) “ukuran perusahaan adalah 

faktor utama untuk menentukan profitabilitas dari suatu perusahaan dengan 

konsep yang biasa dikenal dengan skala ekonomi”. Maksudnya skala ekonomi 

menunjuk kepada keuntungan biaya rendah yang didapat oleh perusahaan besar 

karena dapat menghasilkan produk dengan harga per unit yang rendah. 

Perusahaan dengan ukuran besar membeli bahan baku (input produksi) dalam 

jumlah yang besar sehingga perusahaan akan mendapat potongan harga (quantity 

discount) lebih banyak dari pemasok.  

2.5.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan  

Perusahaan yang besar adalah perusahaan yang memiliki total aset dalam 

jumlah besar, untuk perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil dari 

perusahaan besar maka dapat dikategorikan dalam perusahaan menengah dan 

yang memiliki total aset jauh diperusahaan besar dapat dikategorikan sebagai 

perusahaan kecil.  

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 ukuran perusahaan diklasifikasikan ke 

dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha 

besar.  Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset 

yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut.  
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Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No.20 tahun 

2008 Pasal 6 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Kriteria Ukuran Perusahaan 

Ukuran Perusahaan 

Kriteria 

Aset (tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha) 

Penjualan Tahunan 

 

Usaha Mikro  Maksimal 50 juta Maksimal 300 juta 

Usaha Kecil > 50 juta – 500 juta > 300 juta – 2,5 M 

Usaha Menengah > 10 juta – 10 M 2,5 M – 10 M 

Usaha Besar > 10 M > 50 M 

Sumber: UU No.20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah 

2.6 Profitabilitas (ROA) 

2.6.1 Definisi  

Menurut Sartono (2008) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun 

modal sendiri. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa profitabilitas 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan 

mengukur tingkat efisiensi operasional dan efisiensi dalam menggunakan harta 

yang dimilikinya. 

Menurut Mamduh M. Hanafi (2009:159) mengatakan bahwa pengertian 

profitabilitas sebagai berikut: “Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dipunyai 

perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut.”  

Atarwaman (2011) menjelaskan bahwa profitabilitas selain digunakan untuk 
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mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, juga untuk 

mengetahui efektifitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset yang 

dimiliki. Selisih antara pendapatan yang diterima oleh perusahaan akan 

dikurangkan dengan biaya untuk melihat kinerja perusahaan apakah mendapatkan 

laba atau merugi dari kegiatan usaha perusahaan (Dharmadi dan Zulaikha, 2013). 

2.6.2 Rasio Profitabilitas 

Menurut Kasmir (2010:115) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Jenis-jenis rasio 

profitabilitas menurut Kasmir (2010:115) sebagai berikut: 

1. Profit Margin (profit Margin on Sales) 

Merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin 

laba atas penjualan dengan cara membandingkan antara laba bersih setelah 

ajak dengan penjualan bersih. Dengan rumus : 

Profit Margin =Net Sales – Cost of Goods sold  x 100% 

        Sales 

Sedangkan rumus untuk margin laba bersih : 

Net profit Margin = EAT  x 100% 

                   Sales 

2. Return on Assets (ROA) 

Merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang 

digunakan dalam perusahaan. Dengan rumus : 

  ROA =       EAT     x 100% 

    Tottal Assets 
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3. Return on Equity (ROE) 

Merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan 

modal sendiri. Dengan rumus : 

  ROE =   EAT  x 100% 

    equity  

4. Laba Per Lembar Saham 

Merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam 

mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Dengan rumus : 

 Laba Per Lembar Saham =              Laba Saham Biasa  

             Jumlah Saham Biasa yang Beredar 

5. Rasio Pertumbuhan 

 

Merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan 

perekonomian dan sektor usahanya. 

6. Rasio Penilaian 

Rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan 

nilai pasar usahanya di atas biaya investasi, seperti : 

a. Rasio harga saham terhadap perndapatan 

b. Rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku 

2.6.3 Manfaat Profitabilitas 

Rasio profitabilitas memiliki beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang 

memiliki hubungan dan kepentingan dengan perusahaan. Menurut Kasmir (2010:) 

manfaat yang diperoleh dari penggunaan rasioprofitabilitas adalah untuk:  
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a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam 

satu periode. 

b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 

c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 

2.7 Intensitas Aset Tetap 

Menurut Agoes (2013:123) Aset tetap adalah harta berwujud yang dapat 

disusutkan dan terletak atau berada di suatu negara, dmiliki dan dipergunakan 

untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan 

objek pajak serta mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. 

PSAK No. 16 Tahun 2007 menjelaskan bahwa aset tetap adalah aset 

bewujud yang yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun 

terlebih dahulu, yang digunakan untuk operasi perusahaan, tidak dimaksudkan 

untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa 

manfaat lebih dari satu tahun. 

Aset tetap merupakan komponen aset yang paling besar nilainya di dalam 

neraca (Laporan Posisi Keuangan) sebagian besar perusahaan, terutama 

perusahaan pada modal seperti perusahaan manufaktur. Martani et al (2014) 

mendefinisikan aset tetap adalah aset berwujud yang : 
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a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau 

jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan 

administrasi. 

b. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. 

Martini et al (2014) menjelaskan bahwa aset tetap suatu entitas memiliki 

masa manfaat lebih dari satu periode dan seiring dengan pemakaian aset tetap 

tersebut maka kemampuan potensial aset tetap tersebut untuk menghasilkan 

pendapatan akan semakin berkurang.  

2.8 Intensitas Persediaan 

2.8.1 Definisi 

Menurut Sartono (2010:443) Persediaan pada umumnya merupakan salah 

satu jenis aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar dalam suatu perusahaan. Hal 

ini mudah dipahami karena persediaan merupakan faktor penting dalam 

menentukan kelancaran operasi perusahaan.. Ditinjau dari segi neraca persediaan 

adalah barang-barang atau bahan yang masih tersisa pada tanggal neraca, atau 

barang-barang yang akan segera dijual, digunakan atau diproses dalam periode 

normal perusahaan”. 

Menurut Waluyo (2014:92) adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam 

kegiatan usaha normal, dalam proses produksi dan/atau dalam perjalanan, atau 

dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi 

atau pemberian jasa. 

Menurut Martani et al (2014) persediaan merupakan salah satu aset yang 

sangat penting bagi suatu entitas baik bagi perusahaan ritel, manufaktur, jasa, 
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maupun entitas lainnya yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, 

dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, dalam benuk bahan atau 

perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. 

Menurut Agoes (2013:53) persediaan adalah aset untuk dijual dalam 

kegiatan usaha normal dalam proses produksi untuk kemudian dijual, atau dalam 

bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau 

pembelian kerja. 

2.8.2 Jenis – Jenis Persediaan 

Agoes (2013:54)  menjelaskan bahwa persediaan dibagi beberapa bentuk:  

a. Bahan baku dan bahan pelengkap. Biaya perolehan bahan baku (raw 

material) terdiri atas harga pembelian, ongkos angkut, biaya gudang, 

dan biaya lain-lain yang berhubungan dengan penyimpanan sampai 

bahan tersebut dipakai dalam produksi. 

b. Barang dalam pengolahan. Barang dalam pengolahan (work in 

process) adalah barang yang masih dalam tahap penyelesaian. Untuk 

menyelesaikan produk tersebut, perusahaan masih memerlukan 

tambahan pekerjaan sehingga membutuhkan biaya tenaga dan biaya 

tidak langsung lainnya. 

c. Barang jadi. Barang jadi (finishid goods) adalah produk yang telah 

selesai diolah dan siap untuk dijual. Semua biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja, dan biaya tidak langsung telah selesai dibebankan. 

Persediaan meliputi barang-barang yang ada dalam perusahaan, dalam 

perjalanan atau yang dititipkan kepada pihak lain. 
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d. Barang dalam perjalanan. Barang dalam perjalanan (good in transit) 

adalah barang yang dikirimkan atas dasar FOB Shipping Point yang 

masih berada dalam perjalanan pada akhir periode akan menjadi milik 

pembeli dan harus diperhitungkan pada catatan pembeli. Apabila tidak 

diperhitungkan maka persediaan dan utang usaha akan terlalu rendah 

dicatat dalam neraca serta pembelian dan persediaan akhir akan terlalu 

rendah dicatat dalam laporan laba rugi. 

e. Barang konsinyasi. Barang konsinyasi (consigned goods) adalah 

barang yang telah diserahkan kepada consignee tetapi merupakan 

kepemilikan dari consignor dan dimasukkan dalam persediaan 

consignor sebesar harga beli atau biaya produksi. 

2.8.3 Fungsi Persediaan 

Fungsi dari persediaan menurut Martini et al (2014) antara lain : 

a. Menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau 

barang yang diperlukan oleh perusahaan. 

b. Menghilangkan risiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga 

harus dikembalikan. 

c. Menghilangkan risiko terhadap kenaikan harga barang atau inflasi. 

d. Untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman 

sehingga persediaan tidak akan kesulitan jika bahan baku tidak tersedia 

di pasaran. 
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e. Mendapatkan keuntungan dari pembelian berdasarkan diskon 

kuantitas. Memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan 

tersedianya barang yang diperlukan. 

2.9 Pajak Dalam Perspektif Islam 

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama ُُاْلُعْشر (Al-Usyr) atau 

ِرْيبَةُُ atau bisa juga disebut ,(Al-Maks) اْلَمْكسُُ  yang artinya ,(Adh-Dharibah) لضَّ

adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Atau suatu 

ketika bisa disebut ُُاْلَخَراج (Al-Kharaj), akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan 

untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. 

Menurut Abdul Qadim Zallum mengungkapkan bahwa pajak adalah harta 

yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai 

berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas 

mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.   

Al-Qur’an Surat At-Taubah : 29, yang berbunyi: 

 

Artinya:"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 

pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang 

diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragam dengan agama 

yang benar (Agama Allah), yaitu orang-orang yang diberi Al-kitab 

kepada mereka, sampai mereka membayar "Jizyah" dengan patuh, 

sedang mereka dalam keadaan tunduk”. 

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Jizyah diwajibkan atas orang laki-laki, 

baligh, dan berakal. Dan yang dikenakan jizyah adalah orang yang termasuk 

golongan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Besarnya kadar jizyah yang dipungut 
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diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah sesuai dengan kemaslahatan umum 

dipungut 1 tahun sekali. 

2.10 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Hasil 

1 Darmadi (2013) Analisis Faktor yang 

Mempengaruhi  

Manajemen Pajak 

Dengan Indikator  

Tarif Pajak Efektif   

Ukuran perusahaan dan 

tingkat hutang memiliki 

pengaruh yang negative 

terhadap tarif pajak efektif 

sedangkan profitabilitas, 

tingkat hutang, intensitas aset 

tetap, intensitas persediaan 

dan fasilitas perpajakan 

memiliki pengaruh positif 

terhadap tarif pajak efektif. 

2 Danis 

Ardyansah 

(2014) 

Pengaruh Size,Leverage, 

Profitability, Capital 

Intensity Ratio Dan 

Komisaris Independen 

Terhadap Effective Tax 

Rate (ETR) 

Bahwa ukuran perusahaan 

dan intensitas aset tetap 

memiliki pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap tarif 

pajak efektif sedangkan 

profitabilitas memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap tarif pajak efektif 

3 Vicky Amelia 

(2015) 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Leverage, 

Profitabilitas, Intesitas 

Aset Tetap, Intensitas 

Persediaan, dan 

Komisaris Independen 

Terhadap Effective Tax 

Rate 

Terdapat pengaruh signifikan 

ukuran perusahaan, 

profitabilitas, intensitas aset 

tetap dan Intesitas Persediaan 

terhadap Tarif Pajak Efektif 

Perusahaan 
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4 Citra Lestari 

Putri dan Maya 

Febrianty 

Lautania (2016) 

Pengaruh Capital 

Intensity Ratio, Inventory 

Intensity Ratio, 

Ownership Strucutre Dan 

Profitability Terhadap 

Effective Tax Rate (ETR) 

Capital intensity ratio, 

inventory intensity ratio, dan 

profitability bersama-sama 

berpengaruh terhadap 

effective tax rate pada 

perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2.11 Kerangka Berpikir 

Didasari oleh uraian-uraian diatas maka kerangka berpikir yang digunakan 

adalah sebagai berikut :        

       Gambar 2.1 

Skema Kerangka Berpikir 

     

 

 

     H1 

 H2 

     H3 

     H4     

     H5      

 

Keterangan : 

   = Uji secara Parsial 

   = Uji secara Simultan 

Variabel Independen (X)

  

Variabel Dependen (Y)

  

Profitabilitas (X3) 

Size (X2) 

Intensitas Aset Tetap (X4) 

Intensitas Persediaan (X5) 

Leverage (X1)  

Tarif Pajak Efektif (Y) 
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2.12 Hipotesis 

Hipotesis penelitian (Research hypothetical) ini berkenaan dengan 

penelitian yang diajukan untuk memprediksi kemungkinan yang juga merupakan 

jawaban sementara terhadap masalah yang kita ajukan. 

2.12.1 Pengaruh Leverage terhadap Tarif Pajak Efektif (X1) 

Leverage merupakan banyak jumlah hutang yang dimiliki oleh sebuah 

perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan Rasio leverage dapat digunakan 

untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka panjangnya. Berkurangnya sumber pendanaan di perusahaan dapat memicu 

konflik antar prinsipal dan agen. Ada kemungkinan bahwa pihak prinsipal tidak 

setuju dengan permintaan pendanaan dari pihak manajemen untuk keperluan 

perusahaan, sehingga pihak manajemen (agen) menutupi kebutuhan pembiyaan 

perusahaan dengan melakukan hutang. (Ardyansyah, 2014) 

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 bagi perusahaan sehingga akan 

menyebabkan laba perusahaan menurun. Darmadi (2013) menyatakan bahwa 

dengan hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya 

bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan uraian 

diatas  dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

H1: Tingkat hutang berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif 
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2.12.2 Pengaruh Size terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan (X2) 

Dalam dunia bisnis Size atau ukuran suatu perusahaan dapat diartikan 

dalam suatu skala dimana perusahaan dapat ditentukan besar kecilnya aset yang 

dimiliki. Semakin besar aset yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin 

meningkat juga jumlah produktifitas. Hal itu akan menghasilkan laba yang 

meningkat dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak. perusahaan besar 

cenderung memiliki ruang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik dan 

mengadopsi praktek akuntansi yang efektif untuk menurunkan ETR perusahaan 

(Rodriguez dan Arias, 2012). Berdasarkan teori keagenan 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 manajemen 

berupaya melaporkan laba yang lebih rendah. Dalam teori Kos politik juga 

meyakini bahwa pajak merupakan salah satu kos politik yang harus dibayar orang 

perusahaan berskala besar. Ini dimungkinkan karena perusahaan besar akan 

cendrung mendapat sorotan lebih dari publik dan pemerintah. 

Penelitian ini didukung oleh Richardson dan Lanis (2007) bahwa semakin 

besar perusahaan maka semakin rendah effective tax rate (ETR) yang dimilikinya. 

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 

H2: Size berpengaruh signifikan terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan. 
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2.12.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan (X3) 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Rodiguez dan Arias (2012) 

menyebutkan bahwa hubungan antara profitabilitas dan effective tax rate bersifat 

langsung dan signifikan. Perkembangan profitabilitas mempunyai peran penting 

dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup suatu perusahaan dalam waktu 

jangka panjang, sebab profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut 

mempunyai prospek yang baik atau tidak di masa yang akan datang. Setiap 

perusahaan diharapkan mempunyai profitabilitas yang selalu meningkat, karena 

semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka kelangsungan hidup 

badan usaha tersebut akan lebih terjamin. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas 

yang tinggi dapat membayar pajak lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan 

yang memiliki profitabilitas yang rendah. Ini disebabkan karena pajak penghasilan 

perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh 

perusahaan. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 

menjelaskan bahwa pajak penghasilan dibebankan kepada subjek pajak yang 

menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak. Oleh karena itu, 

perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan harus 

mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar pendapatan yang diperoleh. 

Selain itu perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan 

untuk memposisikan diri dalam tax planning yang mengurangi jumlah beban 

kewajiban perpajakan (Chen et al. 2010 dalam Prakosa, 2014).Teori sinyal 

menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi 
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asimetri informasi. Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan 

bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang 

menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan 

melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan 

keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak overstate. 

Penelitian Rodiguez dan Arias (2012) menyebutkan bahwa ada hubungan 

yang positif antara kemampuan menghasilkan laba perusahaan dengan effective 

tax rate (ETR). Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai 

berikut : 

H3:  Profitabilitas berpengaruh  terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan. 

2.12.4 Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Tarif Pajak Efektif 

Perusahaan. 

Intensitas aset tetap perusahaan dapat digambarkan dengan banyaknya 

investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Intensitas aset tetap 

perusahaan dapat mengurangi pajak karena adanya depresiasi dalam aset tetap. 

Manajer perusahaan akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan untuk 

berinvestasi dalam aset tetap, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan 

berupa depresiasi yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak (Darmadi dan 

Zulaikha, 2013). 

Liu dan Cai (2007) menyebutkan bahwa metode penyusutan aset didorong 

oleh hukum pajak, sehingga biaya depresiasi dapat dikurangkan pada laba 

sebelum pajak. Dalam penelitian di Malaysia yang dilakukan oleh Noor et al 

(2010) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam 
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aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan 

keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi 

beban pajak perusahaan. Lebih lanjut, Sabli dan Noor (2012) menjelaskan bahwa 

perusahaan yang mempunyai aset tetap yang tinggi cenderung melakukan 

perencanaan pajak, sehingga mempunyai effective tax rate rendah. Berdasarkan 

uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 

H4: Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif 

Perusahaan. 

2.12.5 Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Tarif Pajak Efektif 

Perusahaan 

Intensitas persediaan dapat digambarkan dengan bagaimana perusahaan 

menginvestasikan kekayaannya pada persediaan. Besarnya Intensitas Persediaan 

dapat menimbulkan biaya tambahan antara lain adanya biaya penyimpanan dan 

biaya yang timbul akibat adanya kerusakan barang (Herjanto, 2007). Dalam 

PSAK No. 14 mengatur biaya yang timbul atas kepemilikan persediaan yang 

besar harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam 

periode terjadinya biaya. Biaya tambahan atas adanya persediaan yang besar akan 

menyebabkan penurunan laba perusahaan. 

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 
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perusahaan sehingga dapat menurunkan beban pajak perusahaan (Darmadi, 2013). 

Jika laba perusahaan mengecil, maka akan menyebabkan menurunnya pajak yang 

dibayarkan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik hipotesis 

sebagai berikut : 

H5: Intensitas Persediaan berpengaruh positif terhadap Tarif Pajak 

Efektif 


