
 
 

 

BAB II 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Landasan Teori 

 
2.1.1 Pengertian Pajak 

 
Defenisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. P. J. A. Adriani yang telah 

diterjemahkan oleh (Waluyo, 2013: 2). Pajak adalah iuran kepada negara (yang 

dapat dipakasakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan,  dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali.  yang  langsung 

dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- 

pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan 

pemerintah. 

2.1.2 Fungsi Pajak 
 

Menurut Siti Resmi (2009: 3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu: 

 
a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

 
Pajak mempunyai fungsi budgetair, artin  ya pajak merupakan salah 

satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik 

rutin maupun pembangunan. 

b. Fungsi Regularend (Pengatur) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial 

dan   ekonomi,   serta   mencapai   tujuan-tujuan   tertentu   diluar   bidang 

keuangan. 
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2.1.3 Pengelompokkan Pajak 
 

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo, (2011: 5). 

a.  Menurut Golongannya 

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 

Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan 

 
2. Pajak   tidak   langsung,   yaitu   pajak   yang  pada  akhirnya   dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak pertambahan nilai. 

b. Menurut Sifatnya 

1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak 

Contoh: Pajak penghasilan. 

2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

 
Mewah 

 
c.  Menurut Lembaga Pemungutnya 

 
1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

 
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
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Pajak daerah terdiri atas: 

 
1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor. 

 
2) Pajak kabupaten/kota, contoh: Pajak Hotel. 

 
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

 
Sistem  pemungutan  pajak  menurut  Waluyo  (2010:  17)    dapat  dibagi 

menjadi tiga berikut ini: 

a.  Sistem official assessment 

 
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member 

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menetukan besarnya pajak 

yang terutang. 

Cirri-ciri official assessment adalah: 

 
1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus. 

 
2. Wajib pajak bersifat pasif. 

 
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketepatan pajak oleh 

fiskus. 

b. Sistem self assessment 

 
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang member wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak 

yang harus dibayar. 

c.  Sistem withholding 

 
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut 

besarnya       pajak        yang       terutang       oleh       wajib       pajak.
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2.1.5 Tax Aggressiveness (Agresivitas pajak) 
 

Agresivitas pajak merupakan bagian dari manajemen pajak dalam hal 

perencanaan pajak (Tax Planning). Dimana jika dikaitkan dengan penghindaran 

atau penggelapan pajak, perencanaan agresivitas pajak lebih mengarah pada 

penghindaran pajak yang termasuk dalam tindakan legal dalam upaya untuk 

mengurangi pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Namun terdapat pembeda 

antara penghindaran pajak dan agresivitas pajak yaitu dalam kegiatan agresivitas 

pajak kegiatan perencanaan untuk mengurangi pajak terhutang dilakukan dengan 

lebih agresif (Jessica dan Agus, 2014). 

Jenis- jenis tindakan agresivitas pajak yaitu : 

 
1. Perencanaan Pajak (Tax Planning). 

 
Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. pada 

tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan 

perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak  yang 

akan dilakukan  Suandy (2008: 6). Tujuannya  adalah agar dapat dipilih 

jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya 

penekanan  perencanaan  pajak  (Tax  Planning)  adalah  untuk 

meminimalisasi kewajiban pajak. perencanaan pajak adalah suatu langkah 

yang tepat untuk perusahaan, dalam melakukan penghematan pajak atau 

tax saving   sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak, 

yaitu : 

a.  Tidak melanggar ketentuan perpajakan
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b. Secara bisnis masuk akal, dan 

c.  Bukti pendukung memadai. 

2. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

 
Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan, 

biasanya  diukur  dan  dibandingkan  dengan  besar  kecilnya  penghematan 

pajak (tax saving), penghindaran pajak (tax avoidance) dan penyelundupan 

pajak (tax evasion) yang kesemuanya itu bertujuan untuk meminimalkan 

beban pajak, melalui beberapa cara antara lain melaui pengecualian- 

pengecualian, pengurangan-pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang 

bukan  objek  pajak,  penangguhan  pengenaan  pajak,  pajak  ditanggung 

negara sampai kepada kerja sama dengan apara perpajakan, suap-menyuap 

dan pemalsuan (Zain, 2008: 49). 

Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan 

secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan 

ketentuan   perpajakan,   dimana   metode   dan   tehnik   yang   digunakan 

cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat 

dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk 

memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013: 24). 

Penghindaran  pajak  merupakan  salah  satu  upaya  meminimalisasi 

beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada 

dalam  bingkai  peraturan  perpajakan  yang berlaku.  Meski  penghindaran 

pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal 

tersebut.  Fenomena  penghindaran  pajak  di  Indonesia  dapat  dilihat  dari 

rasio  pajak  (tax  ratio)  negara  Indonesia.  Rasio  pajak  menunjukkan
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kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau 

menyerap  kembali  PDB  dari  masyarakat  dalam  bentuk  pajak.  Semakin 

tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan 

pajak negara tersebut (Darmawan dan sukartha, 2014). 

3. Penggelapan pajak (Tax Evasion) 

 
Penggelapan pajak merupakan pengurangan pajak yang dilakukan 

dengan melanggar peraturan perpajakan seperti member data-data palsu 

atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat 

dikenakan sanksi pidana. Semakin banyak celah kelemahan-kelemahan 

dalam aturan pajak yang berlaku, maka perusahaan akan menjadi semakin 

melakukan tindakan agresivitas pajak (Erly Suandy, 2014: 16). 

2.1.6 Keuntungan dan Kerugian Melakukan tindakan Agresivitas pajak 
 

Dalam     penelitian     Hidayanti   (2013)   Sebelum   memutuskan   untuk 

melakukan suatu tindakan pajak agresif, pembuat keputusan (manajer) akan 

memperhitungkan keuntungan dan kerugian dari tindakan yang akan dilakukan. 

Ada tiga keuntungan tindakan pajak agresif : 

 
1. Keuntungan berupa penghematan pajak yang akan dibayarkan perusahaan 

kepada negara,  sehingga  jumlah  kas  yang dinikmati  pemilik/pemegang 

saham dalam perusahaan menjadi lebih besar. 

2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung) yang 

mendapatkan kompensasi dari pemilik/pemegang saham perusahaan atas 

tindakan pajak agresif yang dilakukannya. 

3. Keuntungan   bagi    manajer    adalah    mempunyai    kesempatan   untuk 

melakukan rent extraction (Chen et al. 2010).
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Sedangkan kerugian dari tidakan pajak agresif diantaranya adalah : 

 
1. Kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi/penalti  dari fiskus pajak, 

dan turunnya harga saham perusahaan (Sari dan Martani, 2010). 

2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak. 

 
3. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui 

tindakan pajak agresif yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka 

rent extraction (Okta dan Heru, 2012). 

2.1.7 Profitabilitas 
 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan.  Profitabilitas  merupakan  indicator  kinerja  yang  dilakukan 

manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan laba 

yang dihasilkan. Laba dijadikan indicator oleh stakeholder untuk menilai sejauh 

mana  kinerja  manajemen  mengelola  perusahaan.  Perusahaan  yang mempunyai 

tingkat profitabilitas tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modal 

karena manajemen perusahaan dianggap berhasil menjalankan operasional 

perusahaan.  Sebaliknya  jika  perusahaan  memiliki  tingkat  profitabilitas  rendah 

maka investor cenderung tidak tertarik menanamkan modalnya (Yoehana 2013). 

Profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan 

dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. 

Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar 

pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami 

kerugian. Dengan sistem kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi besarnya 

pajak yang harus ditanggung pada tahun berikutnya (Rodriguez dan Arias, 2012).
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Salah  satu  rasio  profitabilitas  adalah  Return  On  Asset  (ROA).  Dalam 

analisis laporan keuangan, ROA dianggap dapat menunjukkan keberhasilan 

perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA dapat mengukur keuntungan 

perusahaan dari aktivitas masa lalu dan diproyeksikan ke masa depan. Aset yang 

dihitung  adalah  keseluruhan  asset  yang diperoleh  dari  modal  pribadi  maupun 

modal asing yang telah diubah menjadi asset perusahaan dan digunakan untuk 

aktivitas operasi perusahaan (Pradnyadari, 2015). Dalam akuntansi dikenal 

beberapa rasio profitabilitas (Darmadi, 2013: 56): 

1. Rasio Margin Laba (Profit Margin – PM). 

 
Meningkatnya Profit Margin mengindikasikan bahwa perusahaan 

mampu menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dari aktivitas 

penjualannya. 

2. Rasio  Kemampuan  Dasar  Menghasilkan  Laba  (Basic  Earning  Power 

 
Ratio/Operating Return On Asset (OROA)). 

 
Earning Before Interest and Tax (EBIT) merupakan laba murni 

perusahaan  yang  belum  dipengaruhi  keputusan  keuangan  (utang)  dan 

pajak. 

3. Rasio Tingkat Pengembalian Total Aktiva (Return On Asset - ROA) 

 
Rasio  Return  On Asset  (ROA) digunakan  untuk  mengukur 

kemampuan  perusahaan  dalam  menghasilkan  laba  yang  berasal  dari 

aktivitas operasi. 

4. Rasio Tingkat Pengembalian Total Ekuitas (Return On Equity - ROE) 

 
Rasio Return On Equity (ROE) merupakan alat ukur terakhir untuk 

mengukur profitabilitas perusahaan. ROE   menggambarkan   keberhasilan
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perusahaan menghasilkan laba untuk para pemegang saham. 

 
Penelitian ini menggunakan proksi ROA untuk mengukur profitabilitas 

karena  ROA  dapat  menunjukkan  kemampuan  perusahaan  memperoleh 

keuntungan dari penggunaan asset perusahaan. Semakin tinggi rasio ROA, maka 

semakin tinggi profitabilitas dalam perusahaan. Kenaikan ROA mengakibatkan 

kenaikan ETR sehingga ROA berpengaruh positif terhadap ETR. Akan tetapi 

seiring  perkembangan  jaman  dan  perubahan  kebijakan  perpajakan,  hubungan 

ROA dan ETR menjadi negative (Nugraha, 2015). 

2.1.8 Leverage 
 

Leverage dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan asset dan 

sumber dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan aset atau dana tersebut 

dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan potensial bagi para pemangku 

kepentingan (stakeholder) perusahaan (Gunawan dan Waluyo, 2015: 29). 

Leverage  adalah  rasio  yang mengukur  kemampuan  hutang baik  jangka 

panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. Leverage ini 

menjadi sumber pendanaan perusahaan dari eksternal dari hutang. Hutang yang 

dimaksud adalah hutang jangka panjang. Beban bunga secara jangka panjang akan 

mengurangi beban pajak  yang ada. Variabel  leverage diukur dengan membagi 

total kewajiban jangka panjang dengan total asset perusahaan (Kurniasih dan Sari, 

2013: 63). 

 
Dari definisi-definisi di atas maka leverage adalah penggunaan dana dari 

pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi dan asset perusahaan. 

Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan
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beban  bunga  yang  akan  mengurangi  beban  pajak  yang  harus  dibayar  oleh 

perusahaan. 

Adapun jenis-jenis rasio leverage diantaranya (Kasmir, 2010: 112): 

 
1. Debt to Assets Ratio (Debt Ratio) merupakan rasio utang yang digunakan 

untuk  mengukur  seberapa  besar  aset  perusahaan  dibiayai  utang  atau 

seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aset. 

Caranya adalah dengan membandingkan antara total utang sebagai total 

aset. 

2. Debt  to  Equity  Ratio,  merupakan  rasio  yang  digunakan  untuk  menilai 

utang  dengan  equitas.  Untuk  mencari  rasio  ini  dengan  cara 

membandangkan antara seluruh utang, termasuk utang lancer dengan 

seluruh equitasnya. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang 

disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kta 

lain, rasio ini untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan 

untuk jaminan utang. 

3. Long Term Debt to Equity Ratio, 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. 

4. Time   Interest   Earned,   merupakan   ratio   untuk   mencari   jumlah   kali 

perolehan bunga. Rasio ini juga kemampuan perusahaan untuk membayar 

biaya                                                                                                      bunga.
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5. Fixed Charge Coverage, atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang 

menyerupai rasio Time Interest Earned. Hanya saja bedanya dengan rasio 

ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh hutang jangka panjang atau 

menyewa aset berdasarkan kontrak sewa (lease contract). Biaya tetap 

merupakan  biaya bunga  ditambah  kewajiban  sewa tahunan  atau  jangka 

panjang. 

2.1.9 Financial Distress (Kesulitan Keuangan) 
 

Keuangan merupakan bagian yang sangat penting dalam keberlangsungan 

dalam aktivitas perusahaan. Sudah merupakan hal yang biasa ketika sebuah 

perusahaan mengalami kesulitan dalam keuangan. Hal ini dapat diperngaruhi oleh 

berbagai macam faktor, kerugian merupakan salah satu faktor yang dapat 

menyebabkan suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Financial distress 

(kesulitan keuangan) merupakan masalah yang penting dalam suatu perusahaan, 

karena kondisi keuangan adalah bagian yang sangat pokok dari keberlangsungan 

kegiatan operasional perusahaan. Financial distress adalah kondisi kesulitan 

keuangan  atau  ketidakmampuan  perusahaan  membayar  hutang  jangka  pendek 

yang sudah jatuh tempo disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama bisa 

dikarenakan  perusahaan  sedang  tidak  memiliki  dana  sama  sekali  atau  faktor 

kedua, perusahaan memiliki dana, namun pada saat jatuh tempo perusahaan tidak 

memiliki dana sehingga harus menunggu untuk mencairkan aktiva (Kasmir, 2015: 

128). 

 
Financial distress ini harus dihindari karena keadaan semacam ini akan 

menyusahkan perusahaan untuk mendapatkan sumber dana tambahan, baik dari 

investor maupun kreditor. Financial Distress termasuk dalam golongan sebuah
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tekanan yang dialami oleh perusahaan. Kondisi yang seperti ini dapat mendorong 

bagi pihak manajemen untuk melakukan sebuah kecurangan dalam pelaporan 

keuangan. Kecurangan yang dilaporkan oleh perusahaan yaitu perusahaan 

melaporkan  bahwa  kondisi  keuangan  perusahaan  dalam  kondisi  yang  baik. 

Namun pada kenyataannya perusahaan tersebut tengah dalam kondisi yang kritis. 

Perilaku yang semacam ini dilakukan dengan tujuan agar pihak luar perusahaan 

memberikan penilaian yang bagus terhadap perusahaan tersebut (Ansar, 2014). 

2.2  Kajian Pajak Dalam Islam 
 

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

Max,   atau   biasa   juga   disebut   dengan   Adh-dharibah,   yang   artinya   adalah 

pemungutan  yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Sedangkan para 

pemungutan disebut Shahibul Maks atau Al-Asysyar. 

Alasan   kaum   muslim   menunaikan   pajak   yang   ditetapkan   Negara, 

disamping   penunaian   kewajiban   zakat,   antara   lain   solidaritas   dan   tolong 

menolong. Sesama kaum muslim dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan 

taqwa merupakan kewajiban yang harus terpenuhi. Hal ini dijelaskan pada Al- 

Quran Surat Al-Baqarah Ayat 267, yang berbunyi : 

                 


                    


  

“Hai orang-orang yang beriman, nafkah kanlah (di jalan Allah) sebagian dari 

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 

bumi untuk kamu, dan  janganlah kamu memilih  yang buruk-buruk lalu kamu 

menafkahkan  daripadanya.  Padahal  kamu  sendiri  tidak  mau  mengambilnya
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melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah 

Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS Al-Baqarah : 267). 
 

Dalam islam telah dijelaskan dalil-dalil baik secara umum atau khusus 

masalah pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum sebagai mana firman Allah 

dalam Surat At-Taubah Ayat 29 : 

                     


                  


  

“Perangilah  orang-orang  yang  tidak  beriman  kepada  Allah  dan  tidak  (pula) 

kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan 

oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama 

Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai 

mereka membayar jizyah   dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk” 

(QS At-Taubah :29). 
 

Jizyah ialah sumbangan per kepala yang dipungut oleh pemerintah islam 

dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. 

2.3  Penelitian Terdahulu 
 

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu  yang berkaitan dengan 

penelitian   yang  akan   diteliti,  yaitu:  Pengaruh  Profitabilitas,  Leverage,  dan 

Financial  Distress  terhadap  Tax  Aggressiveness.  Berikut  secara  ringkas  dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
 

 
 

 

No 

 

Peneliti 

(Tahun) 

 

Judul 

Penelitian 

 

 

Variabel 

 

 

Hasil Penelitian 

 

1 
Prasista 

dan 
Setiawan 

(2016) 

Pengaruh 
Profitabilitas 
Dan 

Pengungkapan 

Dependen: 
Agresivitas 
Pajak 

Independen: 

Profitabilitas   berpengaruh 
signifikan              terhadap 
agresivitas                  pajak 

perusahaan,                  dan 
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  Corporate 

Social 
Responsibility 

Terhadap 

Agresivitas 

Pajak 

Penghasilan 

Wajib      Pajak 

Badan. 

(X1) 
Profitabilitas, 
dan           (X2) 

Corporate 

Social 

Responsibility. 

pengungkapan            CSR 
berpengaruh        signifikan 
terhadap  agresivitas  pajak 

perusahaan. 

 

2 
Mustika 
(2016) 

Pengaruh 
Corporate 
Social 
Responsibility, 
Ukuran 
Perusahaan, 
Profitabilitas, 
Leverage, 
Capital 
Intensity   Dan 
Kepemilikan 
Keluarga 
Terhadap 
Agresivitas 
Pajak 

Dependen: 
Agresivitas 
Pajak 
Independen: 
(X1) Corporate 
Social 
Responsibility, 
(X2)     Ukuran 
Perusahaan, 
(X3) 
Profitabilitas, 
(X4) Leverage, 
(X5)     Capital 
Intensity,   dan 
(X6) 
Kepemilikan 
Keluarga. 

Corporate                  social 
responsibility berpengaruh 

signifikan terhadap 

agresifitas   pajak, 

sedangkan ukuran 

perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap agresifitas pajak, 

profitabilitas,    leverage, 

dan  capital  intensity tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap agresifitas pajak, 

sedangkan kepemilikan 

keluarga berpengaruh 

signifikan terhadap 

agresifitas pajak. 

 

3 
Okta dan 

Heru 
(2012) 

Analisis 
Pengaruh 
Kepemilikan 

Manajerial, 

Kebijakan 

Hutang,     Dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap   Tax 

Aggressivenes 

s. 

Dependen: 
Agresivitas 
pajak 

Independen: 

(X1) 

Kepemilikan 

Manajerial, 

(X2) 

Kebijakan 

Hutang, dan 

(X3) Ukuran 

Perusahaan. 

Pertama  terkait  pengaruh 
kepemilikan       manajerial 
dengan  ETR  sebagai 

atribut tax aggressiveness 

adalah memiliki pengaruh 

negative, kedua terkait 

pengaruh kebijakan hutang 

yang dalam penelitian ini 

diwakili dengan rasio 

leverage (pengungkit) 

dihubungkan dengan 

keagresifan  dalam 

kebijakan perpajakannya 

adalah menunjukkan 

pengaruh  positif,  dan 

ketiga terkait pengaruh 

ukuran perusahaan dengan 

tax aggressiveness adalah 

pengaruh negatif. 
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4 
Tiaras 

dan 
Wijaya 
(2015) 

Pengaruh 
Likuiditas, 
Leverage, 

Manajemen 

Laba, 

Komisaris 

Independen 

Dan      Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Agresivitas 

Pajak. 

Dependen: 
Agresivitas 
Pajak 
Independen: 
(X1) 
Likuiditas, 
(X2) Leverage, 
(X3) 
Manajemen 
Laba,        (X4) 
Komisaris 
Independen, 
dan           (X5) 
Ukuran 
Perusahaan. 

Pertama  adalah  likuiditas 
perusahaan                  tidak 
berpengaruh signifikan 

terhadap agresivitas pajak, 

kedua adalah leverage 

perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap agresivitas pajak, 

ketiga adalah manajemen 

laba   berpengaruh 

signifikan terhadap 

agresivitas pajak, keempat 

adalah proporsi komisaris 

independen tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat 

agresivitas pajak, dan 

kelima adalah ukuran 

perusahaan berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

agresivitas pajak 

perusahaan. 

5 Ema 
Noviandi 

harini 
(2016) 

Pengaruh 
Financial 
Distress, 
Earning 
Management, 
Financial 
Leverage, 
Employee Diff 
Dan    Kualitas 
Audit 
Terhadap 
Kecurangan 
Laporan 
Keuangan. 

Dependen: 
Kecurangan 
Laporan 
Keuangan 
Independen: 
(X1)  Financial 
Distress,   (X2) 
Earning 
Management, 
(X3)  Financial 
Leverage, (X4) 
Employee 
Diff, dan (X5) 
Kualitas Audit 

Pertama  financial  distress 
berpengaruh          terhadap 
kecurangan laporan 
keuangan, kedua earning 
management berpengaruh 
terhadap kecurangan 
laporan keuangan, ketiga 
financial leverage tidak 
berpengaruh terhadap 
kecurangan laporan 
keuangan, dan keempat 
employee diff berpengaruh 
terhadap kecurangan 
laporan keuangan. 

Sumber data: Olahan Penulis (2018) 
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2.4  Kerangka Pemikiran 
 

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu: 

Gambar 2.1 
Skema Kerangka Pemikiran 

 

Profitabilitas                       H1 

(X1) 

H2 Leverage                          H2 

(X2) 
H3 

Agresivitas Pajak 

(Y)

 

Financial Distress 

(X3)                              H4 
 

 

Sumber Data: Penulis (2018 

 
Keterangan: 

 

: Secara Parsial 
 

               : Secara Simultan 
 

 
 

2.5 Pengembangan Hipotesis 

 
2.5.1 Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak 

 
Profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan 

dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. 

Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar 

pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami 

kerugian (Nugraha dan Meiranto, 2015). Hasil penelitian yang diperoleh Nugraha 

dan Meiranto (2015) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Namun, hasil penelitian berbeda diperoleh 

Prakosa  (2014)   yang  menemukan   bahwa  profitabilitas  berpengaruh   negatif
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signifikan terhadap agresivitas pajak, dan Ardyansyah dan Zulaikha (2014) 

menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Effective 

Tax Rate (ETR). 

Penelitian Prasista dan Setiawan (2016) bertujuan untuk menguji dan 

memberikan bukti empiris pengaruh antara profitabilitas terhadap tindakan 

agresivitas Pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas 

memiliki  pengaruh yang signifikan terhadap tindakan Agresivitas Pajak. 

Mengacu  pada penelitian  Prasista dan  Setiawan  (2016), maka hipotesis 

penelitian ini sebagai berikut: 

H1:   Profitabilitas  berpengaruh  negatif  secara  signifikan  terhadap 

 
Agresivitas  Pajak. 

 
2.5.2 Leverage Terhadap Agresivitas Pajak 

 
Leverage  merupakan  rasio  yang  menandakan  besarnya  modal  eksternal 

yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Hasil 

perhitungan rasio leverage menandakan seberapa besar aset yang dimiliki 

perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut. Apabila perusahaan 

memiliki sumber dana pinjaman tinggi, maka perusahaan akan membayar beban 

bunga  tinggi  kepada  kreditur.  Beban  bunga  akan  mengurangi  laba,  sehingga 

dengan berkurangnya laba maka mengurangi beban pajak dalam satu periode 

berjalan. Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) badan di Indonesia, mengatur bahwa 

bunga pinjaman dapat dikurangkan sebagai biaya (tax deductible) sesuai pasal 6 

ayat (1) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Nugraha dan Meiranto (2015) membuktikan bahwa leverage berpengaruh negatif 

signifikan  terhadap  agresivitas  pajak.  Namun,  hasil  penelitian  berbeda  yang
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diperoleh  Putri  (2015)  yang  menemukan  bahwa  leverage  berpengaruh  positif 

signifikan terhadap Tarif Pajak Efektif. 

Penelitian yang dilakukan Tiaras dan Wijaya (2015) menyatakan Leverage 

berpengaruh  siginifikan  terhadap  agresivitas  pajak.  Mengacu  pada  penelitian 

Tiaras dan Wijaya (2015) maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut. 

H2:   Leverage   berpengaruh   positif   secara   signifikan   terhadap 

 
Agresivitas Pajak. 

 
2.5.3 Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak 

 
Pada saat perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan (financial 

distress) maka tindakan yang dapat diambil oleh pihak perusahaan adalah dengan 

meminimalkan beban pajak melalui agresivitas  pajak. Faktanya bahwa apabila 

suatu  perusahaan  sedang  mengalami  potensi  kebangkrutan  yang  cukup  besar, 

maka  perusahaan  akan  terdorong untuk  melakukan  tindakan  agresivitas  pajak, 

terlepas dari risiko akan diaudit oleh otoritas pajak (Brondolo, 2009). 

Penelitian sebelumnya juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti, yang 

menunjukan bahwa perusahaan yang termasuk dalam kondisi kesulitan keuangan 

akan lebih meningkatkan aktivitas agresivitas pajak dan kemungkinan tindakan 

tersebut   akan   lebih   ditingkatkan   apabila   diluar   perusahaan   terjadi   kondisi 

kesulitan keuangan global. Bagaimanapun juga keuntungan dari dilakukanya 

tindakan agresivitas pajak akan meningkat dalam kondisi kesulitan keuangan 

perusahaan   (financial distress), hal ini juga didukung oleh perilaku pergeseran 

risiko  yang dialami  pemegang saham  dan  manajemen  (Edwards  et  al.,  2013).
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Penelitian   Ema   Noviandiharini   (2016)   bertujuan   menguji   Financial 

Distress    Terhadap  Agresivitas  pajak.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan 

bahwa Financial Distress berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

Mengacu pada penelitian Ema Noviandiharini (2016) maka hipotesis 

penelitian ini sebagai berikut: 

H3:   Financial   Distress   berpengaruh    negatif   secara   signifikan 

terhadap Agresivitas Pajak. 

2.5.4 Profitabilitas, Leverage, dan Financial Distress Terhadap Agresivitas 

 
Pajak 

 
Profitabilitas  adalah  kemampuan  perusahaan  untuk  memperoleh 

keuntungan.  Profitabilitas  merupakan  indicator  kinerja  yang  dilakukan 

manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan laba 

yang dihasilkan. Laba dijadikan indicator oleh stakeholder untuk menilai sejauh 

mana kinerja manajemen mengelola perusahaan. Perusahaan yang mempunyai 

tingkat profitabilitas tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modal 

karena manajemen perusahaan dianggap berhasil menjalankan operasional 

perusahaan.  Sebaliknya  jika  perusahaan  memiliki  tingkat  profitabilitas  rendah 

maka investor cenderung tidak tertarik menanamkan modalnya (Yoehana, 2013). 

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, profitabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba (Wiagustini, 

2010:76). Kemampuan  perusahaan dalam memperoleh laba sangat dipengaruhi 

oleh konsumen, karena itu perusahaan tidak hanya perlu meningkatkan kualitas 

produk   untuk   bisa   menarik   minat   konsumen,   tetapi   juga   perlu   untuk 

meningkatkan  kualitas  pelayanan  terhadap  konsumen.  Sama  halnya  dengan
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tanggung jawab perusahaan dalam membayar pajak. Perusahaan yang membayar 

pajak dengan jujur sesuai dengan besarnya laba perusahaan, secara tidak langsung 

telah berkontribusi terhadap kepentingan umum, yang juga secara tidak langsung 

telah berkontribusi terhadap kepentingan kosumen. 

Leverage  adalah  rasio  yang  mengukur kemampuan  hutang baik  jangka 

panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. Leverage ini 

menjadi sumber pendanaan perusahaan dari eksternal dari hutang. Hutang yang 

dimaksud adalah hutang jangka panjang. Beban bunga secara jangka panjang akan 

mengurangi beban pajak  yang ada. Variabel  leverage diukur dengan membagi 

total kewajiban jangka panjang dengan total asset perusahaan (Kurniasih dan Sari, 

2013). Leverage mencerminkan kompleksitas transaksi keuangan perusahaan. 

Sehingga perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi memiliki kemampuan 

yang   lebih   untuk   menghindari   pajak   melalui   transaksi–transaksi   keuangan 

(Dunbar, 2011). 

Financial distress (kesulitan keuangan) merupakan masalah yang penting 

dalam  suatu  perusahaan,  karena  kondisi  keuangan  adalah  bagian  yang  sangat 

pokok dari keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan. Financial distress 

adalah kondisi kesulitan keuangan atau ketidakmampuan perusahaan membayar 

hutang jangka pendek yang sudah jatuh tempo disebabkan oleh beberapa faktor. 

Faktor pertama bisa dikarenakan perusahaan sedang tidak memiliki dana sama 

sekali atau faktor kedua, perusahaan memiliki dana, namun pada saat jatuh tempo 

perusahaan  tidak  memiliki  dana  sehingga  harus  menunggu  untuk  mencairkan 

aktiva                                                 (Kasmir,                                                 2015).
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Laporan keuangan perusahaan secara umum diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai perusahaan tersebut. Pihak manajemen terpaksa memperbaiki 

atau memanipulasi laporan keuangan agar terlihat baik dimata pihak luar 

disebabkan adanyan kondisi buruk perusahaan. Sehingga perusahaan yang sedang 

mengalami kondisi keuangan buruk akan tertutupi dengan kecurangan yang 

dilakukan. Selain termotivasi karena adanya keadaan keuangan perusahaan yang 

buruk, kecurangan laporan keuangan juga dapat memperlihatkan bahwa 

pengendalian intern perusahaan tersebut sangat lemah (Ansar, 2014). Dengan ada 

terjadinya  kecurangan  laporan  keuangan,  maka  financial  distress  menjadi  hal 

yang perlu dipertimbangkan dalam mendeteksi agresivitas pajak. 

H4:  Profitabilitas,  Leverage,  dan  Financial  Distress  berpengaruh 

secara         Simultan         terhadap         Agresivitas         Pajak.




