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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Agensi 

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai 

suatu kontrak yang mana satu orang atau lebih  (principal) memperkerjakan orang 

lain (agent) untuk menjalankan aktivitas perusahaan dan kemudian 

mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. 

Principal adalah pemegang saham yang mana menyediakan fasilitas dan dana 

untuk menjalankan perusahaan, sedangkan agent adalah pengelola perusahaan 

yang mempunyai kewajiban untuk mengelola apa yang diamanahkan oleh 

pemegang saham kepadanya.  Principal akan memperoleh hasil berupa 

pembagian dividen, sedangkan agent memperoleh gaji, bonus dan berbagai 

macam kompensasi lainnya. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan 

nilai perusahaan yang dapat diukur dari harga saham perusahaan yang 

bersangkutan. Tetapi selain tujuan itu, seorang manajer mungkin memiliki tujuan 

lain yang bertentangan dengan maksimalisasi kekayaan pemegang saham. Hal ini 

akan menciptakan konflik kepentingan yang potensial terjadi, dan konsep ini yang 

kemudian disebut agency theory. Manajemen (agents) dalam menjalankan operasi 

perusahaan harus mengutamakan kepentingan pemilik dengan cara meningkatkan 

kemakmuran pemegang saham. Akan tetapi manajemen sering kali mempunyai 

kepentingan yang berbeda dengan kepentingan pemegang saham sehingga 

menimbulkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham 



12 
 

 
 

konflik ini biasa dikenal dengan  agency  problem.  Jensen dan Meckling ( l976) 

menyatakan bahwa perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dengan 

fungsi kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan. Didalam manajemen 

keuangan, salah satu masalah agensi yang pokok adalah konflik antara pemegang 

saham dengan manajer.  Penyebab timbulnya konflik ini karena proporsi 

kepemilikan manajer atas saham  perusahaan kurang dari 100% sehingga nama 

cenderung bertindak untuk mengejar kepentingan sendiri dan tidak bersabar pada 

maksimalisasi dalam pengambilan keputusan pendanaan (Jensen dan Meckling 

1976).  

Penyebab lain adalah berkaitan dengan keputusm pendanaan Para 

pemegang saham hanya peduli terhadap risiko sistematik dan perusahaan karena 

mereka melakukan investasi pada portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. 

Namun, manajemen sebaliknya peduli pada resiko perusahaan secara keseluruhan 

Menurut fame (I980) ada dua alasan.  pertama, bagian substantive dan kekayaan 

mereka di dalam specific human capital perusahaan yang membuat mereka 

nondiversifiable, kedua, manajemen akan terancam reputasinya, demikian juga 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba (earning) jika perusahaan mengalami 

kebangkrutan. Perilaku ini disebut sebagai perilaku manajemen yang cenderung  

tidak menyukai risiko (risk aserve).  

2.2 Pajak 

2.2.1 Pengertian Pajak 

  Buku pengantar ilmu hukum pajak karya R. Santoso Brotodihardjo,S.H. 

terdapat 5 teori yang mendasari negara untuk memungut pajak,  
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adapun teori perpajakan sebagai berikut : 

1. Teori Asuransi. 

Menurut teori ini negara berhak memungut pajak karena negara bertugas 

melindungi orang dan segala kepentingan, keselamatan, dan keamanan 

jiwa  serta harta bendanya. Pembayaran pajak disamakan dengan 

pembayaran premi, seperti halnya penjanjian asuransi (pertanggungan), 

sehingga untuk perlindungan diperlukan pembayaran premi. Namun teori 

asuransi ini bila dikaitkan dengan imbalan yang diberikan oleh pemerintah 

tidak sama dengan imbalan yang diberikan oleh perusahaan asuransi. 

Imbalan yang diberikan pemerintah bersifat menyeluruh untuk segenap 

warga negara, tidak sekadar kepada masyarakat pembayar pajak saja. 

Sedangkan imbalan yang diberikan oleh perusahaan asuransi terbatas  

kepada pemegang polis (pembayar premi). Hal tersebut menunjukan 

kelemahan mendasar dari teori asuransi sehingga teori ini semakin 

kehilangan penganut.  

2. Teori Kepentingan. 

Teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari 

seluruh penduduk yang didasarkan atas kepentingan setiap orang dalam 

tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk perlindungan 

atas jiwa dan harta bendanya.  Jadi, sudah selayaknya bahwa biaya-biaya 

yang dikeluarkan oleh negara untuk memenuhi kewajibannya dibebankan 

kepada mereka dalam bentuk pembayaran pajak. Teori ini pun menuai 

banyak sanggahan berkaitan dengan konsepnya yang lebih condong 
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kepada pengertian retribusi. Sisi lemah lainnya dari teori ini adalah belum 

di temukannya ukuran-ukuran yang tepat untuk menilai kepentingan 

seseorang dalam usaha pemerintah sehingga makin lama teori ini juga 

ditinggalkan. 

3. Teori Asas Gaya Pikul. 

Pokok dari teori ini adalah asas keadilan, yaitu beban pajak harus sama 

beratnya bagi setiap orang berdasarkan gaya pikul masing-masing. Prof. 

W. J De Langen mendifinisikan gaya pikul sebagai kekuatan seseorang 

untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah 

dikurangi dengan yang mutlak untuk kebutuhan primernya. Gaya pikul 

tersebut diukur dari penghasilan dan kekayaan serta pengeluaran atau 

pembelanjaan seseorang.  Hingga kini, teori ini masih dipertahankan 

meskipun kerap terjadi salah paham mengenai seluk-beluknya terutama 

oleh keluasan makna gaya pikul itu sendiri dihubungkan dengan jumlah 

pajak yang harus dibebankan. 

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bukti. 

Teori ini muncul berdasarkan paham  organiscche staatsleer, sehingga 

karena sifat negara inilah timbul hak mutlak negara untuk memungut 

pajak.  Dalam penyelenggaraannya, negara yang lahir dari persekutuan 

individu-individu secara mutlak memiliki kewenangan-kewenangan 

disegala bidang dengan memperhatikan syarat keadilan, termasuk dalam 

hal pemungutan pajak dari individu-individu tersebut, dilain pihak 
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individu-individu tersebut secara mutlak memiliki kewajiban untuk tunduk 

terhadap kewenangan negara. 

5. Teori Asas Gaya Beli. 

Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala 

dalam masyarakat dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya 

beli dari rumah tangga di masyarakat untuk rumah tangga negara, dan 

kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat menitik beratkan pada 

penyelenggaraan kepentingan masyarakat sebagai dasar keadilan 

pemungutan pajak, bukan pada kepentingan individu maupun kepentingan 

negara. Teori ini lebih cendrung mengimplementasikan fungsi mengatur 

(reguler atau repricing) dari pemungutan pajak, Herry Purwono (2010: 5). 

Teori perpajakan di atas merupakan landasan  untuk memungut pajak dari 

rakyat untuk rakyat yang bertujuan untuk kepentingan bersama-sama, namun teori 

asas gaya pikul merupakan teori yang sering digunakan hingga kini, walaupun 

masih ada perdebatan tentang teori ini.  

Sampai saat ini belum ada batasan mengenai pengertian pajak yang 

sifatnya universal.  Dari sudut pandang yang berbeda, masing-masing sarjana 

yang telah melakukan pengkajian dalam bidang perpajakan memberikan batasan 

pengertian atau definisi yang berbeda pula mengenai pajak.  Namun walaupun 

demikian, berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama. 

Berikut beberapa diantaranya : 

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro adalah sebagai berikut : 
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Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang 

undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum.  

Definisi tersebut kemudian di sempurnakan menjadi:  

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara 

untuk membiayai pengeluaran rutin dan  “surplus” nya digunakan untuk 

public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public 

investment.  

Kemudian pengertian pajak juga dikemukakan S.I. Djajdiningrat:  

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas 

negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang 

meberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, tetapi tidak 

ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara 

kesejahteraan secara umum. 

Menurut Soeparman Soemahamidjaja juga menyatakan: 

Pajak merupakan  iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut 

oleh penguasa berdasarkan norrma-norma hukum, guna menutup biaya 

produksi barang-barang dan jasa kolektip dalam mencapai kesejahteraan 

umum.  

R. Santoso Brotodihardjo  menyatakan pajak adalah bantuan, baik secara 

langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk 

atau dari barang, untuk menutupi belanja pemerintah   
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Dari devinisi di atas Istilah iuran wajib diharapkan dapat memenuhi ciri 

bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan wajib pajak, 

sehingga penggunaan istilah “paksaan” yang terdengar seakan-akan memberi 

kesan tidak adanya kesadaran  masyarakat untuk melakukan kewajibannya dapat 

dihindari. Sementara itu, mengenai “kontraprestasi” mempunyai pendapat bahwa 

justru untuk menyelenggarakan kontraprestasi itulah perlu dipungut pajak.  Dalam 

hal ini, pengeluaran-pengeluaran pemerintah diperuntukan bagi penyelenggaraan 

bidang keamanan, kesejahteraan, kehakiman dan  pembangunan yang merupakan 

pemberian kontraprestasi bagi pembayar pajak selaku anggota masyarakat.  

Pajak apabila ditinjau dari segi mikro ekonomi, merupakan peralihan uang 

atau harta dari sektor swasta/individu ke sektor masyarakat/pemerintah, tanpa ada 

imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Hal tersebut otomatis dapat 

mengurangi income individu, mengurangi daya beli dan kesejahteraan seseorang 

serta dapat merubah pola hidup wajib pajak. Namun dari segi makro ekonomi, 

uang pajak merupakan income bagi masyarakat  (negara) yang diterima 

pemerintah dan akan dikeluarkan lagi ke masyarakat untuk membiayai 

kepentingan umum  masyarakat, sehingga memberi dampak yang sangat besar 

pada perekonomian masyarakat.  

Sesuai Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat 

atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
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dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi “segala pajak untuk 

keperluan negara berdasarkan Undang-undang”. Berdasarkan Undang-undang ini 

konsekuensi terhadap pasal tersebut  adalah bahwa pungutan  pajak yang di 

lakukan haruslah didasarkan pada undang-undang. Oleh karena itu, pajak apabila 

ditinjau dari segi hukum akan mempunyai batasan  pengertian  sebagai  berikut, 

pajak adalah perikatan yang timbul karena Undang-undang yang mewajibkan 

seseorang   yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang  

untuk  membayar sejumlah uang pada kas negara yang dapat dipaksakan  tanpa 

mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran negara  dan yang dipergunakan sebagai alat 

untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan negara. 

2.2.2 Fungsi Pajak  

Pengertian “fungsi“ dalam fungsi pajak adalah sebagai kegunaan suatu hal. 

Jadi fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat 

untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat 

pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan 

mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya. umumnya 

dikenal dengan dua macam fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair dan fungsi 

regulerend.   

2.2.2.1 Fungsi Budgetair 

Fungsi budgetair adalah pajak berfungsi untuk menutupi biaya yang  harus 

dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahanya, oleh karenanya 
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pengenan pajak dipandang dari sudut pandang ekonomi harus diatur senetral-

netralnya dan sekali-kali tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan 

yang menyimpang. Fungsi budgetair ini merupakan fungsi utama pajak, atau 

fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk 

memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-undang 

perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang 

secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk 

menghimpun dana dari mayarakat tanpa adanya kontraprestasi secara langsung 

dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah 

sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan 

dengan cara memungut pajak dari penduduk.  

Faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan me-

nentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak 

kepada warga negara lain adalah : 

1. Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Undang-undang yang jelas, sederhana, mudah dimengerti akan 

memberikan penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Tidak 

salah interprestasi, akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban 

perpajakan sebagaimana mestinya, hal ini memperlancar penerimaan 

negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. 

Prosedur yang tidak rumit, dengan formulir yang mudah dimengerti 
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pengisianya, serta lokasi kantor penerima pajak yang mudah dicapai akan 

mengurangi beban pajak bagi wajib pajak. 

2. Tingkat intelektual masyarakat. 

Dengan tingkat intelektual yang cukup baik, secara umum maka makin 

mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan  perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan 

yang cukup tentunya akan melaksanakan administrasi perpajakan, seperti 

menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan. 

3. Kualitas pajak (inteletual, keterampilan, integritas, moral tinggi). 

Kualitas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan 

peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik 

sepanjang yang menyangkut kecakapan, teknis dan efektif dalam hal 

kecepatan, tepat, dan keputusan yang adil. Petugas pajak hendaknya 

menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan serta sikap terhadap 

wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh 

langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara 

keseluruhan. Dan petugas pajak harus berkompeten di bidangnya, dapat 

menggali objek-objek pajak yang menurut undang-undang harus 

dikenakan pajak, tidak begitu saja mempercayai keterangan dan laporan 

keuangan wajib pajak. 

4. Sistem administrasi perpajakan yang tepat. 

Administrasi perpajakan hendaknya merupakan prioritas tertinggi karena 

kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif 
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berggantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui 

pemungutan pajak sistem administrasi memegang peranan penting. Unit-

unit penting kunci strategis dalam organisasi peng-administrasian (KPP) 

sebagai operating arms dari pemerintah harus memiliki sistem 

administrasi pajak yang tepat. Sistem informasi pajak yang ter-integrasi 

dengan menggunakan internet akan lebih memudahkan wajib pajak yang 

melakukan restitusi, dalam hal ini penerimaan jawaban konfirmasi, Diana  

Sari, (2013: 39).  

2.2.2.2 Fungsi Regulerend 

Fungsi Reguler adalah alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang 

keuangan (umpanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) 

misalanya: mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-pengecualian, 

keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang di khusus 

ditujukan kepada masalah tertentu dan memiliki fungsi lain yaitu: fungsi 

stabilitas, fungsi retribusi pendapatan dan fungsi demokrasi.  

Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu oajak merupakan 

alat kebijakan pemrintah untuk mencapai tujuan  tertentu. Merupakan fungsi lain 

dari pajak sebagai fungsi badgetair. Disamping untuk memasukan uang untuk 

kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk 

ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan 

dan kekayaan dalam sektor swasta.  
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2.3 Tax Avoidance 

 Pajak merupakan kontribusi wajib bagi perorangan atau badan 

(perusahaan) yang disetorkan kepada negara. Namun demikian, para pemilik 

modal memiliki sifat enggan untuk mengorbankan sebagian laba yang diperoleh 

dari hasil operasi perusahaan. Para pemilik saham perusahaan juga tidak bisa 

mengelak sepenuhnya dari kewajiban mereka untuk membayar pajak tetapi hanya 

dapat mengurangi jumlah pajak yang disetorkan tanpa ada implikasi terjadinya 

restitusi pajak atau kurang bayar pajak. Usaha-usaha untuk meminimalkan 

pembayaran pajak juga dilakukan sepanjang masih diperbolehkan oleh peraturan 

pajak yang berlaku dan perilaku penghindaran pajak ini termasuk dalam 

perencanaan pajak atau tax planning.  

Pada dasarnya terdapat dua pendekatan dalam strategi pengurangan 

pembayaran pajak, yaitu dengan memperkecil pendapatan atau memperbesar 

jumlah biaya perusahaan. Dalam aturan perpajakan  biasanya terdapat celah-celah  

dimana para wajib pajak dapat memanfaatkan celah tersebut untuk dapat 

meminimalkan  pembayaran  pajak dan  ini merupakan cara yang dilegalkan oleh 

undang-undang  perpajakan.   

Demikian juga para wajib pajak dapat memanfaatkan beberapa akun biaya 

yang dapat sebagai pengurang pajak, seperti yang diatur dalam Undang-undang 

Pajak Penghasilan No.10 Tahun 1994, pasal 6. Dalam  pengelakan pajak yang 

berdampak pada kerugian  negara ini juga memiliki cara yang ilegal yang dikenal 

sebagai agresifitas pajak (tax aggressiveness), yang biasanya dilakukan dengan 

cara pemalsuan dokumen atau pembuatan dokumen fiktif, dan  ini merupakan cara 
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yang memiliki risiko. Dengan demikian, tindakan pengelakan pajak yang hanya 

menguntungkan segelintir orang ini jelas merugikan negara dan  bertentangan 

dengan harapan masyarakat dimana dengan pajak maka pemerintah dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Penghindaran pajak bukan 

merupakan tujuan utama dari hubungan keagenan.  

Tujuan utama dari pemilik saham adalah memperoleh laba dan menambah 

jumlah sumberdaya yang mereka miliki salah satunya dengan efisiensi biaya yang 

dikeluarkan dari operasi perusahaan. Penghindaran pajak juga sama seperti 

efisiensi biaya yang lain. Hubungan keagenan merupakan kontrak dimana satu 

orang atau lebih (principal) melibatkan orang lain (agent) untuk melakukan 

pekerjaan atas nama pemilik saham dan termasuk juga mendelegasikan untuk 

pengambilan keputusan. Berdasarkan hubungan keagenan ini bahwa pemilik 

saham memiliki keinginan untuk manajer memiliki tujuan dan tetap dapat 

bertindak sesuai kepentingan pemilik saham.  

Berdasarkan penjelasan diatas maka para manajer melakukan 

penghindaran pajak demi kepentingan pemilik saham bukanlah suatu kebetulan 

atau tanpa sengaja. Dengan demikian, tindakan ini akan menimbulkan masalah 

moral bagi para manajer yang melakukan tindakan sesuai kepentingan pemilik 

saham. Masalah moral tersebut dimana manajer juga akan mengharapkan aliran 

sumberdaya atau imbal jasa lebih atas perbuatannya tersebut. Demikian juga para 

pemilik saham akan memberikan aliran masuk kepada manajer, dengan adanya 

aliran masuk atau kompensasi maka akan menggiring para manajer untuk bersifat 
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lebih agresif untuk meningkatkan firm value yang salah satu caranya adalah 

dengan penghindaran pajak perusahaan. 

2.4 Capital Intensity 

Aset adalah kekayaan yang mempunyai manfaat ekonomi berupa benda  

berwujud maupun benda tak berwujud yang dapat dikuasai oleh yang berhak 

akibat transaksi (Nafarin, 2008). Aset juga dapat menggambarkan ukuran 

perusahaan karena jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan berbanding lurus 

dengan ukuran perusahaan (Machfoedz dalam Atarwaman 2011). 

Aset pada  perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. 

Aset lancar (current asset) adalah aset perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan 

dan mempunyai umur ekonomis paling lama satu tahun dalam Siklus kegiatan  

perusahaan yang normal. Aset tetap (fixed asset) adalah aset yang dimiliki oleh 

perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dalam siklus 

kegiatan yang nomal (Nafarin, 2008). 

Aset tetap yang dimanfaatkan perusahaan  akan menyusut nilainya, ini 

dikarenakan sifat aus yang dimiliki oleh aset tetap. Untuk aset tetap yang tidak 

digunakan oleh perusahaan juga tetap akan menyusut karena sifat aset tetap yang 

dapat ketinggalan zaman. Asset tetap menjadi tiga jenis, yaitu aset tetap berwujud, 

aset tetap tak berwujud dan asset tetap sumber daya alam. Istilah penyusutan 

untuk masing-masing aset tetap berbeda satu dengan yang lain, untuk penyusutan 

yang terjadi pada aset tetap berwujud disebut depresiasi, penyusutan terhadap aset 

tetap tak berwujud disebut amortisasi dan penyusutan aset tetap sumber daya alam 

disebut deplesi. Dalam manajemen pajak, depresiasi dapat dijadikan sebagai 
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pengurang beban Pajak. Perusahaan dengan rasio aset tetap dibanding dengan 

total aset yang  besar, akan membayar pajak lebih rendah dibanding perusahaan 

yang memiliki  rasio lebih kecil. (Nafarin, 2008). 

2.5  Inventory Intensity Ratio 

2.5.1 Pengertian Inventory Intensity Ratio 

 Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan  

untuk memenuhi tujuan tertentu (Darmadi, 2013).  

2.5.2  Jenis-Jenis  Inventory Intensity Ratio 

Darmadi (2013) menjelaskan bahwa persediaan dibagi beberapa bentuk:  

1. Persediaan bahan mentah  

Persediaan bahan mentah biasa dijumpai pada perusahaan yang bergerak 

dalam bidang industri. Persediaan bahan mentah yang ada dalam 

perusahaan nantinya akan diolah menjadi persedian bahan jadi yang 

mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi dari persediaan bahan mentah 

yang tujuannya untuk dijual oleh perusahaan sehingga perusahaan 

mendapatkan laba dari proses produksi.  

2. Persediaan bahan pembantu  

Persediaan pembantu adalah persediaan bahan yang memiliki kegunaan 

untuk membantu proses produksi.  

3. Persediaan bahan dalam proses  

Persediaan bahan dalam proses adalah persediaan yang membutuhkan 

proses lebih lanjut sehingga akan didapatkan persediaan bahan jadi yang 

mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi.  
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4. Persediaan barang jadi  

Persediaan barang jadi merupakan hasil akhir dari proses produksi.  

5. Persediaan suku cadang  

Persediaan suku cadang adalah persediaan yang diperlukan agar proses 

produksi suatu perusahaan tidak terganggu, contoh persediaan suku cadang  

antara lain rantai dan gear yang digunakan dalam mesin untuk kegiatan  

produksi.  

Perusahaan tidak boleh terlalu banyak menyimpan persediaan karena 

persediaan hanyalah suatu sumber dana yang menganggur, karena sebelum 

persediaan digunakan maka sumber dana yang terikat didalamnya tidak dapat 

digunakan untuk keperluan yang lain (Darmadi, 2013).  Investasi persediaan yang 

dilakukan oleh perusahaan dapat diukur dengan rasio perbandingan antara jumlah 

persediaan dengan total aset (Richardson dan Lanis, 2008). Rasio ini dapat 

digunakan untuk analisis apakah investasi perusahaan terhadap persediaan telah  

sesuai dengan kebutuhan atau malah terjadi pemborosan.  

2.5.3   Fungsi Inventory Intensity Ratio  

Beberapa fungsi dari persediaan menurut Darmadi (2013) antara lain:  

1. Menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau 

barang  yang diperlukan oleh perusahaan.  

2. Menghilangkan risiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga 

harus  dikembalikan. 

3. Menghilangkan risiko terhadap kenaikan harga barang atau inflasi. 
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4. Untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman 

sehingga persediaan tidak akan kesulitan jika bahan baku tidak tersedia 

di pasaran  

5. Mendapatkan keuntungan dari pembelian berdasarkan diskon 

kuantitas. 

6. Memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan tersedianya barang 

yang diperlukan.  

Perusahaan yang memiliki jumlah persediaan yang besar membutuhkan 

biaya yang besar untuk mengatur persediaan yang ada. Darmadi (2013) 

menjelaskan bahwa jumlah persediaan yang besar akan mengakibatkan timbulnya 

dana menganggur yang besar, meningkatnya biaya penyimpanan, dan resiko 

kerusakan barang yang lebih besar. PSAK No. 14 menjelaskan bahwa biaya 

tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan pada persediaan harus 

dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai biaya dalam periode 

terjadinya biaya.  Dengan dikeluarkannya biaya tambahan dari persediaan dan 

diakui sebagai beban pada periode terjadinya biaya, maka dapat menyebabkan  

penurunan laba perusahaan. Ketika perusahaan mengalami penurunan laba, maka  

perusahaan akan membayar pajak lebih rendah sesuai dengan laba yang diterima  

oleh perusahaan.  

2.6  Financial Distress 

  Financial distress merupakan suatu kondisi perusahaan yang mengalami 

illikuid akan tetapi masih dalam keadaan solven. Berikut ini terdapat definisi 

financial distress yaitu sebagai berikut:  
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Menurut Hanafi (2007:278):  

financial distress dapat digambarkan dari dua titik ekstrem yaitu kesulitan 

likuiditas jangka pendek sampai insolvabel. Kesulitan keuangan jangka 

pendek biasanya bersifat jangka pendek, tetapi bisa berkembang menjadi 

parah. Indikator kesulitan keuangan dapat dilihat dari analisis aliran kas, 

analisis strategi perusahaan, dan laporan keuangan perusahaan.  

Menurut Plat dalam Fahmi (2013:158) mendefinisikan financial distress:  

Sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum 

terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Financial distress dimulai 

dengan ketidakmampuan memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama 

kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan 

juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas.  

Menurut (Indri, 2012:103)  financial distress adalah suatu situasi dimana 

arus kas operasi perusahaan tidak memadai untuk melunasi kewajiban-kewajiban 

lancar (seperti hutang dagang atau beban bunga) dan perusahaan terpaksa 

melakukan tindakan perbaikan. Menurut Ramadhani dan Lukviarman dalam 

Febrina (2010:196) kegagalan keuangan diartikan:  

Sebagai insolvensi yang membedakan antara arus kas dan dasar saham. 

insolvensi atas dasar arus kas ada dua bentuk, yaitu:  

a. Insolvensi teknik, merupakaan keadaan dimana perusahaan dianggap tidak 

dapat memenuhi kewajibannya pada saat kewajiban telah jatuh tempo.  
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b. Insolvensi dalam pengertian kebangkrutan diartikan dalam ukuran 

kekayaan bersih negatif dalam neraca konvensional atau nilai sekarang 

dari arus kas yang diharapkan lebih kecil dari kewajiban. 

2.6.1  Cara Memprediksi Financial Distress  

Salah satu cara untuk memprediksi financial distress hingga kebangkrutan 

yaitu Model Altman’s Z-score. Menurut Fahmi (2013:158):  pada saat ini banyak 

formula yang dikembangkan untuk menjawab permasalahan tentang bankrupty 

ini, salah satu yang dianggap populer dan banyak dipergunakan dalam berbagai 

penelitian serta analisis secara umum adalah model kebangkrutan Altman. Model 

Altman ini atau lebih umum disebut dengan Altman Z-score.  

Menurut Sofyan Syafri Harahap dalam Syaryadi (2012:8) Altman’s Z-

score dikenal pula sebagai Altman Bankrupty Prediction Model Z-score. Adapun 

pengertiannya adalah:  

Model ini memberikan  rumus untuk menilai kapan perusahaan akan 

bangkrut. Dengan menggunakan rumus yang diisi (interplasi) dengan rasio 

keuangan maka akan diketahui angka tertentu yang ada menjadi bahan untuk 

memprediksi kapan kemungkinan perusahaan akan bangkrut. 

2.7  Pajak Dalam Perspektif Islam 

Dalam ajaran islam banyak ayat Al-Qur’an dan Hadist yang 

memerintahkan disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan, 

antara lain surah An-Nisa ayat 59:  
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Artinya:” hai orang-orang beriman, ta’atilah allah dan ta’atilah Rasul(nya), dan 

ulil amri diantara kamu. Kemudian kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 

maka kembalikanlah ia kepada allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika 

kamu benar-benar beriman kepada allah dan hari kemudian. Yangdemikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisaa:59). 

Maksud ayat diatas, sebagai seorang yang beriman kita wajib mentaati 

selain Allah dan Rasulnya kita wajib juga mentaati ulil amri (pemimpin). 

Pemimpin disini dapat juga diartikan sebagai Pemerintah membawa kearah 

kebaikan dan kemaslahatan umat. Selama tujuan yang dilakukan oleh pemimpin 

itu membawa kearah kebaikan wajib kita taati. 

Gusfahmi (2016) didalam artikel Dirjen Pajak, menjelaskan pihak yang 

menolak pajak punya argument yang tajam dan jelas bahwa perintah memungut 

pajak tidak ditemukan dalam Al Qur’an, Hadits, Ijma’ dan Qiyas, malahan yang 

ada menurut mereka justru larangan memungutnya. Di sisi lain, pihak yang 

berpendapat bahwa pajak itu dibolehkan juga punya sejumlah dalil yang kuat dan 

jelas untuk memperlihatkan bahwa pajak itu adalah sebuah perintah Allah SWT 

dan ada dalam Islam. 

Dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak yang menolak pajak, antara lain:  

1. Larangan Allah SWT agar tidak memakan harta sesama dengan cara yang 

bathil, QS. Al-Baqarah: 188 dan QS. An-Nissa: 29.  
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2. Kemudian hadits Rasulullah SAW tentang pemungut Al-Maks yang 

berbunyi, ”Sesungguhnya pemungut Al Maks (pemungut pajak) masuk 

neraka” [HR Ahmad 4/109]. 

3. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi “Tidak akan masuk surga 

pemungut Al Maks (orang yang mengambil pajak)”(HR. Abu Daud II/147 

No.2937). 

4. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi “Tidak ada kewajiban dalam harta 

kecuali Zakat” (HR Ibnu Majah I/570 No.1789). 

5. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi “Demi dzat yang jiwaku berada di 

tanganNya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, 

sekiranya seorang pemungut Al-Maks (pemungut pajak) bertaubat 

sebagaimana taubatnya wanita itu, niscaya dosanya akan diampuni.” (HR. 

Muslim III/1321 No.1695, Abu Daud II/557 No.4442). 

6. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi ”Janganlah kalian berbuat zhalim. 

Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan 

dari pemiliknya.” (HR. Imam Ahmad V/72 No.20714). 

Kata-kata “Shahibul Maks” pada bahasan di atas umumnya diterjemahkan 

menjadi“Pemungut Pajak”. Pihak yang menerima pajak juga tidak mau kalah dan 

mengemukakan beberapa dalil yang membolehkan pemungutan pajak, antara lain:  

1. Perintah Allah SWT dalam QS. Albaqarah: 177, untuk mengeluarkan harta 

selain Zakat yang berbunyi “dan memberikan harta yang dicintai”. Ayat 

ini memerintahkan kaum Muslim untuk memberikan harta selain Zakat. 



32 
 

 
 

Pendapat ini didukung antara lain oleh Abu Zahrah, Imam al-Ghazali, 

Sa’id Hawwa, Sayyid Sabiq (Fiqhus Sunnah, Kitab Zakat, hal. 281). 

2. Perintah Allah SWT untuk mengeluarkan harta tatkala panen, dalam l-

Qur’an, QS. Al-An’am: 141 yang artinya “Tunaikanlah haknya di hari 

memetik hasilnya. (Ibnu Hazm dalam kitabnya Al- Muhalla, Kitab Zakat: 

241). 

3. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi ”Di dalam harta terdapat hak-hak 

yang lain di samping Zakat.” (HR Tirmidzi dari Fathimah binti Qais RA., 

Kitab Zakat, Bab 27, Hadits No.659-660 dan Ibnu Majah, kitab Zakat, Bab 

III, Hadits No.1789). 

4. Hadits Rasulullah SAW tentang kewajiban Khalifah yang berbunyi 

”Seorang Imam (Khalifah) adalah adalah pemelihara dan pengatur urusan 

(rakyat), dan dia akan diminta pertanggung jawabannya terhadap 

rakyatnya, (HR Muslim).  

5. Dalam keadaan kekosongan Baitul Mal, seorang Khalifah tetap wajib 

mengadakan berbagai kebutuhan pokok rakyatnya, untuk mencegah 

timbulnya kemudharatan, dan mencegah suatu kemudaratan adalah juga 

kewajiban, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang mengatakan ”Segala 

sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain 

harus dengannya, maka sesuatu itupun wajib hukumnya.”. 

6. Hadits Nabi SAW tentang wajibnya kaum Muslimin untuk mencukupi 

kebutuhan pokok mereka yang berbunyi “Diriwayatkan dari Salamah bin 

Abdullah bin Mahdhan Al-Khathami, dari ayahnya, bahwa ia mempunyai 
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hubungan dekat, bahwa Rasulullah SAW Bersabda ”Barang siapa 

diantaramu yang bangun di pagi hari dalam kegembiraan, sehat badan, dan 

mempunyai bahan makanan pada hari itu, maka ia seolah- olah diberikan 

seluruh dunia ini.”. (HR Tirmidzi). 

Ayat Al-Qur’an yang bisa di kaitkan  dengan  pajak yaitu, Al-Qur’an 

Surah At-Taubah ayat 29. 

                                  

                           

     

Artinya: “perangilah orang-orang tiada beriman kepada allah dan hari 

kemudian, mereka tidak yang mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah 

dan Rasul-nya dan tiada pula beragama dengan agama yang benar(agama 

Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-kitab kepada mereka, sampai 

mereka membayar (jizyah) dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan 

tunduk”(QS. At-Taubah: 29) 

Alasan keharusan  kaum  muslimin menunaikan kewajiban pajak yang di 

tetapkan Negara, disamping kewajiban Zakat, antara lain Solidaritas sosial dan 

tolong-menolong antara kaum muslimin dan secara umat manusia  dalam 

kebaikan dan takwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. 

Atas dasar alasan diatas, maka sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi 

kaum muslimin yaitu kewajiban  menunaikan zakat dan pajak secara sekaligus.  
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2.8   Penelitian Terdahulu 

No Judul 

Penelitian 

Penulis / 

Tahun 

Variabel Hasil Penelitian 

1. Analisis 

Pengaruh 

Financial 

Distress, 

Komisaris 

Independen 

Dan 

Struktur 

Kepemilikan 

Terhadap 

Agresivitas 

Pajak 

Fajar 

Yunanto 

(2017) 

Financial 

Distress (X1), 

Komisaris 

Independen (X2), 

Struktur 

Kepemilikan 

(X3), Agresivitas 

Pajak (Y) 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

financial distress dan 

kepemilikan 

saham mayoritas 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap agresivitas 

pajak. 

Sedangkan komisaris 

independen 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap 

agresivitas pajak. 

Disisi lain 

kepemilikan saham 

publik dan 

kepemilikan saham 

eksekutif tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

agresivitas pajak 

2. Financial 

Distress  Pada 

Perusahaan 

Property dan 

Betria 

Kartini 

2016) 

Tingkat inflasi 

(X1), Tingkat 

suku bunga (X2), 

Rata-rata nilai 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

secara parsial debt to 

total aseet, dan net 
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Real Estate 

yang Terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

dengan Binary 

Logit 

tukar Rupiah (X3) 

Likuiditas (X4), 

Solvabilitas (X5), 

Profitibilitas(X6), 

Rasio 

kepemilikan 

manajerial (X7), 

Rasio 

kepemilikan 

institusional (X8), 

Kondisi Financial 

Distress   (Y) 

 

 

profit margin 

berpengaruh terhadap 

financial distress 

perusahaan Tingkat 

inflasi, Tingkat suku 

bunga, Rata-rata nilai 

tukar Rupiah, Rasio 

kepemilikan 

manajerial, Rasio 

kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh terhadap  

Kondisi Financial 

Distress  

 

3. Pengaruh 

corporate 

social 

responsibility 

dan capital 

intensity 

terhadap 

penghindaran 

pajak 

Muadz 

Rizki 

Muzakki 

(2015) 

Corporate social 

responsibility 

(X1) capital 

intensity (X2) 

penghindaran 

pajak (Y) 

Hasil analisis 

menunjukan bahwa 

variabel CSR dan 

capital intensity 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

penghin daran pajak. 

Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut 

berarti penghindaran 

pajak perusahaan 

dipengaruhi oleh 

sikapnya terhadap 

CSR dan capital 

intensity. 
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4. Pengaruh 

corporate 

social 

responsibility, 

capital 

intensity, dan 

perencanaan 

pajak terhadap  

penghindaran 

pajak 

Dio 

Erlangga 

Dwilopa 

(2015) 

Corporate social 

responsibility 

(X1), capital 

intensity (X2), 

perencanaan 

pajak (X3), 

penghindaran 

pajak (Y) 

Semua variabel yang 

bersangkutan 

berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak 

5. Pengaruh 

penerapan 

corporate 

governance, 

leverage, return 

on assets dan 

ukuran 

perusahaan 

terhadap 

penghindaran 

pajak 

 

Darmawan  

(2014) 

 

Corporate 

governance (X1), 

leverage (X2), 

return on assets 

(X3), ukuran 

perusahaan (X4) 

terhadap 

penghindaran 

pajak 

Leverage tidak 

berpengaruh  tetapi 

ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. 

6. Pengaruh 

karakteristik 

perusahaan 

dan CSR 

terhadap 

penghindaran 

pajak 

Yanti 

Maesarah, 

Dkk (2013) 

Karakteristik 

perusahaan (X1) 

corporate social 

responsibility 

(X2) Capital 

Intensity (X3)  

Inventory 

intensity (X4) 

Semua variabel yang 

bersangkutan tidak 

berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak 
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penghindaran 

pajak (Y) 

 

7. Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

Financial 

Distress  

(kesulitan 

keuangan) 

perusahaan 

Budilakson

o Agung 

(2013) 

Laba bersih (X1), 

Penjualan (X2), 

Kurs (X3), tingkat 

suku bunga (X4), 

modal saham 

(X5), Kondisi 

perusahaan (Y) 

Variabel Laba bersih, 

Penjualan 

Kurs,berpengaruh 

terhadap Financial 

Distress, sedangkan 

kondisi  tingkat suku 

bunga,  modal saham, 

tidak berpengaruh 

terhadap Financial 

Distress perusahaan. 

 

2.9  Hipotesis  Penelitian 

A. Pengaruh Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance  

  Capital intensity ratio dapat di definisikan sebagai tingkat dimana besaran 

investasi aset perusahaan pada aset tetapnya atau persediaan.  Dalam penelitian ini 

capital intensity diproksikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas 

aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset 

yang dimiliki perusahaan. Aset tetap sebagai salah satu kekayaan perusahaan yang 

memiliki dampak pada perusahaan dimana dapat mengurangi penghasilan, karena 

aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya atau beban bagi 

perusahaan tersebut. Perusahaan dapat memanfaatkan beban penyusutan dari aset 

tetap yang dimiliki, dengan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar 

perhitungan pajak perusahaan.  Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya, 

Dio Erlangga Dwilopa (2015) mengatakan bahwa capital intensity memiliki 
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hubungan positif dengan penghindaran pajak tetapi pada penelitian I Putu Putra 

Wiguna (2017) di jelaskan bahwa capital intensity  tidak memiliki hubungan 

positif dengan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas serta hasil 

penelitian sebelumnya, maka penulis menduga hipotesis ini sebagai berikut:  

H1: Capital intensity berpengaruh terhadap Tax Avoidance.  

B. Pengaruh Inventory Intensity Ratio terhadap Tax Avoidance  

Biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan pada persediaan 

harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai biaya dalam periode 

terjadinya biaya. Pengeluaran biaya tambahan dari persediaan dan diakui sebagai 

beban pada periode terjadinya biaya, maka dapat menyebabkan penurunan laba 

perusahaan. Perusahaan akan membayar pajak lebih rendah ketika perusahaan 

mengalami penurunan laba menurut International Accounting Slandars (IAS) 

(2012).  

Sehubungan dengan kebijakan investasi perusahaan yang mempengaruhi 

tarif Pajak efektif, hal tersebut dimungkinkan karena adanya kebijakan pajak yang 

memperbolehkan perusahaan menyusutkan nilai asetnya dengan umur yang lebih 

pendek dari pada umur manfaat ekonomis yang sebenarnya. Karena intensitas 

persediaan adalah substitusi dari intensitas modal, maka berlaku: semakin besar 

inventory intensity, maka semakin besar pula tarif pajak efektif perusahaan (Gupta 

dan Newberry dalam Lestari, 2010). Semakin besar tarif pajak efektif perusahaan 

maka kemungkinan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan 

pun akan semakin kecil. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Widya Amira Hutami (2015) menunjukan 

bahwa variabel  Inventory Intensity Ratio berpengaruh positif terhadap Tax 

Avoidance. Berbeda dengan hasil penelitian Rendy Julian Aziz (2016) bahwa 

inventory Intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan 

uraian diatas serta hasil penelitian sebelumnya, maka penulis menduga hipotesis 

ini sebagai berikut: 

H2: Inventory Intensity Ratio berpengaruh terhadap Tax Avoidance 

C. Pengaruh Financial Distress terhadap Tax Avoidance  

Ada beberapa implikasi untuk kebijakan pajak perusahaan ketika 

mengalami financial distress. Contoh, meningkatnya biaya modal, menurunnya 

sumber keuangan eksternal yang dihadapi perusahaan yang mengalami financial 

distress, dan lebih umumnya, keinginan manajer untuk memutarbalikkan keadaan 

perusahaan dengan mengambil risiko dengan praktik penghindaran pajak. 

Perusahaan yang terjebak dalam financial distress, agar perusahaannya tetap 

berdiri, mau tidak mau mengambil risiko untuk lebih, dan lebih agresif dalam 

penghindaran pajak seiring kebutuhan akan kas semakin kritis, apalagi jika beban 

pajak perusahaan menjadi hal utama dalam cash outflow, mereka akan 

mengesampingkan kemungkinan reputasi negatif yang didapat karena secara 

agresif melakukan penghindaran pajak.  

Perusahaan yang terjebak dalam financial distress  berpotensi 

memanipulasi kebijakan akuntansi mereka dengan tujuan menaikkan penghasilan 

operasional untuk sementara waktu agar bisa melunasi hutang mereka, atau 

memanipulasi kemampuan mereka untuk membayar hutang pada kreditor Hanlon 
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(2005) dan Blaylock et al., (2012) melaporkan bahwa perusahaan yang memiliki 

perbedaan book-tax yang amat besar memiliki pendapatan serta arus kas yang 

lemah dibandingkan dengan perusahaan yang perbedaan book-tax-nya kecil. 

Penelitian ini menunjukkan hubungan signifikan antara antara rating kredit dan 

penghindaran pajak. Faktanya, lemahnya pendapatan atau tidak konsistennya 

pendapatan menghasilkan aliran yang jelas. Kesimpulannya, terdapat hubungan 

negatif yang signifikan antara  financial distress dan tax avoidance. Berdasarkan 

hasil penelitian Rani Alifianti Herdian Putri (2017) menunjukan bahwa  financial 

distress dan tax avoidance.  Memiliki hubungan yang positif . Berdasarkan uraian 

diatas serta hasil penelitian sebelumnya, maka penulis menduga hipotesis ini 

sebagai berikut: 

H3: Financial distress  berpengaruh terhadap  Tax Avoidance 

2.10  Kerangka Konseptual 

Capital Intensity 

Inventory Intensity Ratio 

Financial distress 

Tax Avoidance 


