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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1Teori Legitimasi  

Menurut Tilt, CA (dalam, yoehana 2013)  Perusahaan semakin 

menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari 

hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tempat 

perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan legitimacy theory yang 

menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk 

melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai justice, dan bagaimana 

perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi 

tindakan perusahaan. Legitimacy theory menyatakan bahwa organisasi harus 

secara terus-menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan 

kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat. 

Teori legitimasi menyiratkan mengenai peningkatan kesadaran dan 

kekhawatiran masyarakat, bahwa perusahaan akan mengambil langkah-langkah 

untuk memastikan kegiatan dan kinerja mereka agar dapat diterima 

masyarakat. Laporan tahunan mungkin digunakan untuk memperkuat persepsi 

masyarakat tentang tanggung jawab manajemen terhadap masalah lingkungan, 

atau alternatif untuk mengalihkan perhatian dari situasi lingkungan yang 

merugikan Patten, (dalam I Dewi Ayu 2015). 

Hidayati dan Murni (2009) menyatakan bahwa untuk bisa 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan mengupayakan sejenis 
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legitimasi atau pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah 

maupun masyarakat sekitar. Untuk memperoleh legitimasi dari investor, 

perusahaan senantiasa meningkatkan return saham bagi investor. Untuk 

memperoleh legitimasi dari kreditor, perusahaan meningkatkan 

kemampuannya mengembalikan hutang. Untuk memperoleh legitimasi dari 

konsumen, perusahaan senantiasa meningkatkan mutu produk dan layanan. 

Untuk mendapatkan legitimasi dari pemerintah, perusahaan mematuhi segala 

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk 

memperoleh legitimasi dari masyarakat, perusahaan melakukan aktivitas 

pertanggungjawaban sosial. 

2.1.2 Teori Stakeholder 

Stakeholder adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan 

terhadap aktivitas perusahaan. Menurut Chariri dan Ghazali (2007) teori 

stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya 

beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat 

bagi stakeholdersnya (shareholders, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah 

masyarakat, analis dan pihak lain). Dengan kata lain, teori ini mengungkapkan 

bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya diukur dari indikator 

ekonomi dalam laporan tahunannya saja, melainkan juga diukur dari faktor-

faktor sosial terhadap lingkungan stakeholder, baik internal maupun eksternal. 

Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung 

jawab sosial yang mengharuskan mereka untuk mempertimbangkan 

kepentingan semua pihak yang terkena dampak tindakan mereka. Manajemen 
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seharusnya tidak hanya mempertimbangkan pemegang saham dalam proses 

pengambilan keputusan, tetapi juga siapa saja yang dipengaruhi oleh keputusan 

bisnis Branco dan Rodrigues (dalam Yoehana 2013).  

Menurut Wikipedia, Teori Stakeholder diartikan sebagai: “a theory of 

organizational management and business ethics that addresses morals and 

values in managing an organization”. Atau dengan kata lain teori stakeholder 

adalah teori etika manajemen dan bisnis organisasi yang membahas moral dan 

nilai-nilai dalam mengelola organisasi. 

Berdasarkan asumsi teori stakeholder, perusahaan bertanggung jawab 

tidak hanya kepada shareholder atau pemilik perusahaan melainkan kepada 

pihak stakeholder atau pihak diluar perusahaan yang menunjang kelangsungan 

operasional perusahaan. Pihak luar yang berperan dalam kelangsungan 

operasional perusahaan antara lain pemerintah dan lingkungan sosial. 

Pemerintah memberikan perlindungan kepada perusahaan untuk melakukan 

kegiatan operasional usahanya dan perusahaan wajib melakukan imbal balik  

kepada pemerintah dengan cara pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku umum. Hubungan perusahaan dengan lingkungan sekitar juga 

harus terjalin dengan baik agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan 

operasionalnya tanpa terhalangan oleh nilai, norma ataupun masalah dengan 

lingkungan sosial disekitarnya. Usaha perusahaan untuk menjalin hubungan 

dengan masyarakat dapat dilakukan dengan kegiatan CSR, baik berupa bantuan 

fisik maupun materi yang kiranya dapat digunakan masyarakat untuk 

meningkatkan kesejahteraan lingkungan dan pembangunan lingkungan di 
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sekitar tempat perusahaan beroperasi. Perusahaan yang melakukan kegiatan 

CSR sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada masyarakat dan lingkungan 

sosial dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut peduli terhadap keadaan 

sekitar dan bertanggung jawab pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya 

sebagai bentuk tanggung jawab kepada stakeholder. Apabila perusahaan 

semakin banyak melakukan kegiatan CSR dan mengungkapkannya secara 

publik maka perusahaan tersebut dapat disebut sebagai perusahaan yang peduli 

pada lingkungan, maka seharusnya perusahaan juga bertanggungjawab pada 

stakeholder lainnya, pemerintah, dengan membayar pajak sesuai ketentuan 

perpajakan tanpa melakukan tindakan agresivitas pajak sehingga dana yang 

terkumpul dari pajak dapat disalurkan pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan pembangunan nasional dengan maksimal. 

2.1.3 Teori Agensi  

Teori Agensi Menjelaskan Mengenai Adanya Hubungan Antara Pihak 

Pemberi Kewenangan (Principal) Dengan Pihak Yang Diberi Kewenangan 

(Agent).  Teori agensi muncul ketika ada sebuah perjanjian hubungan kerja 

antara principle yang memiliki wewenang dengan agent atau pihak yang diberi 

kewenangan untuk menjalankan perusahaan. Manajer (agent) memiliki 

kewajiban untuk memberikan informasi mengenai perusahaan kepada pemilik 

perusahaan (principle) karena manajer dianggap lebih memahami dan 

mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya. Namun terkadang manajer 

tidak melaporkan keadaan perusahaan seperti apa yang sebenarnya. Hal ini bisa 
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saja dilakukan untuk menguntungkan manajer dan menutupi kelemahan kinerja 

manajer. 

Tindakan manajer yang seperti ini biasanya dilakukan karena adanya 

perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer sehingga dapat 

menimbulkan berbagai masalah keagenan seperti pengeluaran yang berlebihan, 

keputusan investasi suboptimal dan asimetris informasi. Asimetris informasi 

terjadi ketika manajer memiliki lebih banyak informasi dibandingkan informasi 

yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. 

Perbedaan kepentingan antara principle dan agent dapat mempengaruhi 

berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya dalah 

kebijkan perusahaan mengenai pajak perusahaan. Sistem perpajakkan di 

Indonesia yang menggunakan self assessment system memberikan wewenang 

kepada perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. 

Penggunaan sistem ini dapat memberikan kesempatan bagi agent untuk 

memanipulasi pendapatan kena pajak menjadi lebih rendah sehingga beban 

pajak yang ditanggung perusahaan semakin kecil. Hal ini dilakukan pihak 

agent karena adanya asimetris informasi dengan pihak principle sehingga 

agent dapat mengambil keuntungan tersendiri diluar kesepakatan kerjasama 

dengan principle karena adanya manajemen pajak yang dilakukan agent.  

Terdapat beberapa cara untuk mengontrol tindakan agent terkait dengan 

kegiatan manajemen pajak yang dilakukan, yaitu dengan mengevalusi hasil 

laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan 

dibandingkan dengan tindakan agresivitas pajak yang mungkin dilakukan 
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agent. Rasio yang digunakan adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage 

dan capital intensity yang dibandingkan ETR perusahaan yang didapat dari 

beban pajak dibanding laba sebelum pajak. Sebuah perusahaan tergolong besar 

jika memiliki total aset yang besar pula. Total aset perusahaan dapat bertambah 

atau meningkat seiring dengan besarnya laba yang dihasilkan perusahaan. Total 

aset juga terus bertambah mengikuti semakin besarnya liabilitas dan ekuitas 

perusahaan karena mengharuskan adanya keseimbangan antara aset dengan 

liabilitas dan ekuitas. Semakin besar laba yang dihasilkan berarti semakin besar 

pula pendapatan kena pajak dan semakin besar pajak yang seharusnya 

dibayarkan namun bisa saja agent melakukan manipulasi sehingga harus 

dibandingkan dengan besarnya ETR perusahaan Novia (2015). 

2.1.4 Pajak  

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 

6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan ( KUP ) 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut Mardiasmo (2011 ), pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan 

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
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Pajak menurut Prof. Dr. Adriani dalam  pajak merupakan iuran 

masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang 

wajib membayarnya menurut Peraturan Undang-Undang dengan tidak 

mendapat imbalan kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran umum pemerintah. Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU 

No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU 

No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah 

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat 

timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Pajak merupakan pengetahuan  yang wajib dimiliki oleh setiap wajib 

pajak maupun aparatur pajak.pengetahuan peraturan perpajakan begagi wajib 

pajakk tentu akan meningkatkan kepatuhan atas kewajipan perpajakan.wajib 

pajak akan berusaha menjalan kana kewajibannya agar terhindar dari sanksi- 

sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum peraturan perpajakan. 

Dengan diberlakkukannya UU KUP no 28 tahun 2007 , maka  wajib 

pajak harus melakukan perhitumgan,penyetoran dan pelaporan perpajakan nya 

secara benar dan tepat waktu.karena sanksi lebih tinggi  akan diberikan kepada 

WP yang  secara sengaja tidak menjalankan kewajiban perpajakannya secara 

benar. 
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2.14.1  Fungsi Pajak  

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai 

alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan 

manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteran umum). Suatu negara 

dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. 

Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak 

pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara. 

a. Fungsi Budgetair   

Dalam menjlankan fungsinya tersebut pemerintah membutuhkan 

dana yang sebagian besar akan dibiayai dengan penerimaan pajak. 

Fungsi Budgetair adalah fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu 

pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke 

kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-

undang perpajakan yang berlaku. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah 

sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai 

kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya. 

b. Fungsi Regulerend 

Fungsi Regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak 

merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. 

Merupakan fungsi laindari pajak sebagai budgetair. Fungsi Regulerend 

juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi regulerend ini hanya sebagai 

tambahan dan fungsi utama pajak yaitu fungsi budgetair. 
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c. Fungsi Stabilitas 

Dengan uang hasil pajak,pemerintah mempunyai dana dalam 

melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga dan 

tingkat inflasi bisa dikendalikan.Hal ini dapat dijalankan dengan mengatur 

peredaran uang yang ada dimasyarakat,pemungatan pajak serta 

penggunaan dana pajak secara efektif dan efisien. 

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan 

Pajak yang diperoleh negara akan diperlukan untuk kepentingan 

umum termasuk didalamnya membiayai pembangunan.Hal ini bisa 

membuka lapangan kerja yang ujunnya juga akan bisa meningkatkan 

pendapatan masyarakat. 

2.1.4.2 Penggolongan Pajak 

a.  Pajak Langsung 

Pajak langsung adalah pajak yang apabila beban pajak yang 

dipikul seseorang atau badan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak 

lain. Rochmat Soemitro mengemukakan berdasarkan pada tata usaha 

negara pajak langsung diartikan sebagai pajak yang dikenakan 

berdasarkan atas surat ketetapan dan pengenaannya dilakukan secara 

berkala pada tiap tahun dan waktu tertentu. 

b. Pajak Tidak Langsung 

Pajak tidak langsung adalah beban pajak yang dipikul seseorang 

dapat dilimpahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain. 
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Tax incidence dari pelimpahan adalah bahwa pajak pada akhirnya 

dibebankan seluruhnya pada konsumen akhir. 

2.1.4.3 Hukum Pajak  

Pengertian hukum pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH 

mendefinisikan hukum pajak sebagai suatu kumpulan peraturan-peraturan 

yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan 

rakyat sebagai pembayaran pajak dan Hukum Pajak mempunyai 

kedudukan, Kedudukan hukum pajak tersebut termasuk dalam hukum 

publik, diantara hukum-hukum tersebut sebagai berikut: 

1. Hukum Perdata (Hukum Privat) 

Adalah kelompok hukum yang mengatur hak, harta benda, dan 

hubungan antara orang dengan orang di suatu negara. 

a. Hukum Perdata Umum 

b. Hukum Perdata Khusus (Hukum Dagang) 

2. Hukum Publik (Hukum Umum) 

Adalah kelompok hukum yang mengatur hubungan antara orang 

dengan negara. 

a. Hukum Pidana  

b. Hukum Tata Negara 

c. Hukum Administrasi Negara atau hukum tata usaha negara 

d. Hukum Pajak 
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2.1.5 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Definisi CSR yang dikemukakan oleh World Bank yang memandang 

CSR dapat dijelaskan sebagai komitmen perusaaan untuk berkontribusi 

terhadap bekerjanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan 

karyawan dan perwakilan mereka dalam komunitas setempat dan masyarakat 

secara luas untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan cara yang baik dimana 

baik untuk dunia usaha dan juga untuk pembangunan. Implementasi CSR 

merupakan suatu wujud komitmen yang dibentuk oleh perusahaan untuk 

memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan. Corporate 

Social Responsibility pertama kali muncul dalam diskursus resmi akademik 

sejak Howard R Bowen menerbitkan bukunya berjudul Social Responsibilitity 

of the Businessman pada tahun 1953. Ide dasar CSR yang dikemukakan 

Bowen mengacu pada kewajiban pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya 

sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang hendak dicapai masyarakat di 

tempat perusahaannya beroperasi  (Susiloadi, 2008). 

 Menurut Wikipedia, CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, 

khususnya (namun bukan hanya ) perusahaan adalah memeiliki berbagai 

tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentinganya, yang diantaranya 

adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan 

dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, 

sosial, dan lingkungan. 

CSR juga dapat digunakan perusahaan agar lebih unggul dari pesaing 

dalam hal mendapatkan keuntungan. Begitu sebuah perusahaan dalam suatu 
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industri telah berhasil menerapkan kebijakan CSR, perusahaan pesaing 

mungkin terpaksa untuk terlibat juga dalam aktivitas CSR. Apabila perusahaan 

pesaing tidak menerapkan CSR, maka perusahaan pesaing tersebut terancam 

kehilangan loyalitas konsumen. Di sisi lain, beberapa perusahaan yang terlibat 

dalam CSR hanya karena mereka percaya bahwa hal tersebut benar untuk 

dilakukan. 

CSR .juga merupakan studi yang berkaitan dengan disiplin ilmu sosial, 

seperti sosiologi, ekonomi, hukum, politik dan studi pembangunan. CSR juga 

diungkapkan oleh Aras (2009),yang merupakan konsep dominan dalam 

sebuah pelaporan bisnis, dan setiap perusahaan mempunyai aturan yang telah 

ditetapkan terhadap implementasi CSR dan setiap perusahaan akan membuat 

laporan tahunan yang memuat mengenai implementasi CSR dari perusahaan.  

Hal ini sejalan dengan undang-undangperseroan nomor 40 tahun 2007 

bahwa laporan tahunan perusahaan di Indonesia harus memuat laporan 

aktivitas CSR dari perusahaan tersebut.CSR juga merupakan kunci dari 

keberhasilan sebuah perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya dengan 

memperhatikan masyarakat dalam hal pembangunan(Ismail,2009). 

CSR  sebagai sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi 

menganut prinsip single bottom line yaitu nilai peusahaan yang hanya 

berfokus pada kondisi keuangannya saja dan kewajiban ekonomi pada 

pemegang saham, melainkan kewajiban terhadap pihak pihak yang 

berkepentingan yang meliputi aspek “3P” yaitu people,planet and profit. 

  



 27 

2.1.6 CSR Disclosure  

Corporate Social Responsibility Disclosure/CSR Disclosure adalah 

bentuk pengungkapan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan atau 

sosial tempat perusahaan tersebut berada. Pengungkapan tersebut dilakukan 

secara transparan dan tebuka dengan memperhatikan nilai-nilai moral yang 

berlaku. Menurut Ghozali dan Chariri ( 2007) pengungkapan atau disclosure 

diartikan sebagai sebuah informasi yang dapat diberikan kepada pihak-pihak 

yang memerlukan informasi tersebut dan informasi tersebut harus bermanfaat 

jika tidak bermanfaat tujuan dari pengungkapan tersebut tidak akan tercapai. 

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering disebut 

sebagai social disclosure, corporate social reporting, social accounting 

merupakan proses mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari 

kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan 

dan terhadap masyarakat secara keseluruhan Mathews, (dalam yoehana 2013). 

Pengungkapan CSR perusahaan melalui berbagai macam media dilakukan 

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para stakeholder dan juga untuk 

menjaga reputasi. Sebagian perusahaan bahkan menganggap bahwa 

mengomunikasikan kegiatan atau program CSR sama pentingnya dengan 

kegiatan CSR itu sendiri. Dengan mengomunikasikan CSR-nya, makin banyak 

masyarakat yang mengetahui investasi sosial perusahaan sehingga tingkat 

risiko perusahaan menghadapi gejolak sosial akan menurun. 

  



 28 

2.1.7 CSR Disclosure Indexs  

Di Indonesia, sampai sejauh ini belum ada standar khusus yang 

mengatur tentang pelaporan pertanggungjawaban sosial (CSR disclosure). Hal 

ini disebabkan karena sulitnya mengukur biaya dan manfaat sosial perusahaan 

di masa depan. Sehingga perusahaan dapat merancang sendiri bentuk 

pelaporan pertanggungjawaban sosialnya pada publik.  

Pada umumnnya perusahaan menggunakan konsep dari GRI (Global 

Reporting Initiative) sebagai acuan dalam penyusunan pelaporan CSR. Konsep 

pelaporan CSR yang digagas oleh GRI adalah konsep sustainability report 

yang muncul sebagai akibat adanya konsep sustainability development. Dalam 

sustainability report digunakan metode triple bottom line, yang tidak hanya 

melaporan sesuatu yang diukur dari sudut pandang ekonomi saja, melainkan 

dari sudut pandang ekonomi, sosial dan lingkungan. Gagasan ini merupakan 

akibat dari adanya 3 dampak operasi perusahaan yaitu ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. Dari ketiga dimensi tersebut diperluas menjadi 6 dimensi, yaitu: 

ekonomi, lingkungan, praktek tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat, 

dan tanggung jawab produk. Kerangka pelaporan GRI mengandung isi yang 

bersifat umum dan sektor yang bersifat spesifik, yang telah disetujui oleh 

berbagai pemangku kepentingan di seluruh dunia dan dapat diaplikasikan 

secara umum dalam melaporkan kinerja berkelanjutan dari sebuah organisasi 

(Sudana dan Arlindania, 2011). 
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2.1.8 Laverage 

Leverage dapat didefinisikan sebagai penggunaan aktiva atau dana 

dimana untuk penggunaan tersebut, perusahaan harus menutup biaya tetap 

atau membayar beban tetap Riyanto (2010) Tingkat leverage perusahaan dapat 

menggambarkan risiko keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena 

leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan 

bergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Perusahaan yang 

mempunyai tingkat leverage tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman 

luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai 

tingkat leverage rendah, berarti perusahaan tersebut lebih banyak membiayai 

asetnya dengan modal sendiri. 

Pada umumnya, perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi 

akan berusaha menyampaikan lebih banyak informasi sebagai instrumen untuk 

mengurangi monitoring costs bagi investor. Mereka memberikan informasi 

yang lebih detail dalam laporan tahunan untuk memenuhi kebutuhan tersebut 

dibandingkan dengan perusahaan yang leverage nya lebih rendah. 

Beban bunga dapat dikurangkan untuk tujuan pemungutan pajak, 

sementara dividen tidak. Leverage dihitung dari total hutang jangka panjang 

dibagi dengan total aset yang tujuannya adalah menggambarkan struktur 

modal perusahaan dan menangkap keputusan pembiayaan perusahaan. Dalam 

hal ini dapat dirujuk bahwa 
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2.1.9 Capital Intensity 

Capital intensity atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi 

perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Rasio 

intensitas modal dapat menunjukkan efisiensi penggunaan aktiva untuk 

menghasilkan penjualan (Yoehana,2013). Capital intensity juga dapat 

didefinisikan dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana 

untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan 

perusahaan. 

Mosebach dan Ellen (dalam Yoehana (2013) menyatakan bahwa ada 

tiga intensitas untuk mengukur komposisi aktiva, yaitu intensitas persediaan, 

intensitas modal, dan intensitas penelitian dan pengembangan. Intensitas 

modal memiliki hubungan yang negative dengan ETR (Richardson dan Lanis, 

2007). 

2.1.10 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan. 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 Sudana dan Arlindania (dalam Yoehana 

2013). 

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba atau nilai hasil akhir operasional perusahaan selama 

periode tertentu. Laba dijadikan indikator bagi para stakeholder untuk menilai 
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sejauh mana kinerja manajemen dalam mengelola suatu perusahaan. Tingkat 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dapat dilihat dan 

diukur dengan cara menganalisis laporan keuangan melalui rasio profitabilitas. 

2.1.11 Ukuran Perusahaan 

Siegfried, (dalam, Jessica 2014), mengemukakan bahwa perusahaan 

besar lebih banyak melakukan agresivitas pajak dibanding perusahaan kecil 

karena perusahaan besar menginginkan laba dan kekuatan politik yang lebih 

dibandingkan perusahaan kecil dan mampu untuk mengurangi beban pajak 

yang dikenakan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu 

perusahaan yang dilihat dari total aset yang dimiliki. Ukuran perusahaan 

menurut Lanis dan Richardson (2007) dapat diukur dengan logaritma natural 

total asset.   

2.1.12 Agresivitas Pajak  

Hlaing (dalam,winda 2015)  mendefinisikan agresivitas pajak sebagai 

kegiata perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha 

mengurangi tingkat pajak yang efektif. Cara untuk mengukur perusahaan yang 

melakukan agresivitas pajak yaitu dengan menggunakan proksi Effective Tax 

Rates (ETR). 

Agresivitas pajak merupakan hal yang sekarang sangat lazim dilakukan 

dikalangan perusahaan besar di seluruh dunia. Tindakan ini bertujuan untuk 

meminimalkan pajak perusahaan yang kini menjadi perhatian pubik karena 

tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan juga merugikan pemerintah. 

beban pajak yang dipikul oleh subjek pajak badan, memerlukan perencanaan 
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yang baik, oleh karena itu strategi perpajakan menjadi mutlak diperlukan 

untuk mencapai perusahaan yang optimal. Strategi dan perencanaan pajak 

yang baik dan tentu saja harus legal, akan mampu mendorong perusahaan 

untuk dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. 

Dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan bagian dari 

manajemen pajak dalam hal perencanaan pajak. 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 agresive. 

2.1.13 Perancanaan Pajak 

Sebagai suatu beban,eksistensi pajak menimbulkan pro dan kontra. 

Namun, naluri alami manusia dari sejkak dahulu hingga kapanpun juga akan 

senan tiasa berusaha menghindar dari beban pajak dalam berbagai bentuk dan 

manisfestasinya. hal tersebut Karena pajak adalah pungutan yang didasarkan 

pada pelaksanaa perundang undangan perpajakan secara benar bukan 

kontribusi yang sifatnya sukareladan tanpa ada imbaan balas jasa langsung 

dari pemerintah. 

Tidak seorangpun senang membyar pajak.asumsi Leon Yudkin 

(Harnanto,1994) berikut ini mempertegas hal tersebut. 



 33 

1. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang  sekecil 

mungkin,sepanjang hal itu dimugkinkan undang undang. 

2. Wajib pajak cnderung untuk menyeludupkan pajak (tax evasion),yakni 

usaha penghindaran pajak yang terutang secara illegal,sepanjang wajib 

pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa kemungkinan 

besar mereka tidak akan ditangkap dan yakin bahwa orang lain bernuat 

hal sama. 

Asumsi ini didalam praktiknya dapat kita jumpai dan merupakan suatu 

kecenderungan yang sulit diberantas karena menyangkut aspek filosofi dan 

budaya individu atau wajib pajak. 

Tax planning addalah suatu peralatan dan sebagai salah suatu tahap 

awal dari manajemen perpajakan (tax management) untuk menampung aspirasi 

yang berkembang dari sifat dasar manusia tadi Secara definitive, tax 

management memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari sekedar Tax 

planning. namun dalam prakti bisnis,istilah Tax planning lebih popular dari 

pada tax management .dalam praktikya pendekatan yang dilakukan dalam 

implementasi tax planning ini bersifat multidisipliner. 

Tidak ada yang salah dengan perancanaan pajak ( tax planning) untuk 

menghidari pajak asalakan menggunakan metode legal. Hakim Learned Hands  

di Amerika Serikat menyatakan doktrin perencanaan pajak tahun 1947 ketika 

dia menulis: 

“over and over again,courts have said there is nothing sisiter in so 

arranging one’s affairs as to keep taxes as low as possible. Everybody 

does so,rich or poo,and all do right,for nobody ower any public duty to 

pay more than the law demands:taxes are anforced extractions,not 
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voluntary contrubutions” Commissio ner.vNewman, 159 F2d 848 (CA-2-

1947). (Gerald E. Whittenburg & Marthe Altus-Buller,1996) 

 

Berulang-ulang kali,pengadilan telah mengatakan bahwa tidak ada suatu 

ancaman hukuman apapun yang dapat memberlakukan terhadap barang siapa 

yang melalkukan usaha untuk mengatur pengenaan pajaknya seminimal 

mungkin.Semua orang akan berbuat hal yang sama, baik yang kaya maupun 

yang miskin, dan hal ini sesungguhnya merupakan haknya untuk berbuat 

demikian karena tidak seorangpun berkewajiban memenuhi kewajiban 

pajaknya melebihi dari jumlah yang seharusnya menurut ketententuan 

perundang-undangan perpajakan. Ketika metode illegal digunakan untuk 

mengurangi kewajiban pajak ,proses  tersebut tidak lagi dianggap sebagai tax 

planning, tetapi merupakan tax evasion.(Chairil ,2018) 

 

2.1.14 Pandangan Islam Terhadap Pajak 

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

tentang pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum sebagaimana firman Allah 

dalam Al-qur’an, Surat At-Taubah ayat 29; 

                       

                    

            

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

kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah 

diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama 

dengan agama yang benar (agama islam), (Yaitu orang-orang) yang 

telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) 

dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. 
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Dari ayat diatas dijelaskan pada masa pemerintahan Rasulullah pajak 

sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan 

islam sebagai bayaran jaminan keamanan dan ketika pajak tersebut diwajibkan 

kepada kaum muslimin, para ulama pada zaman sahabat, tabi’in, hingga 

sekarang berbeda pendapat di dalam menyikapinya. Ada yang 

memperbolehkan dan ada yang melarangnya. Diperbolehkannya memungut 

pajak oleh para ulama tersebut dengan alasan utamanya adalah untuk 

kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk 

membiayai berbagai “Pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai 

maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah 

suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqih: Ma layatimmu al-wajibuilla 

bihi fahuwa wajibun (suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan 

sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib). Hal juga berdasarkan dalil dalil 

syar’I dari Alqur’an dan As-Sunnah bahwa setiap muslim wajib menaati 

pemimpinya selama pemimpin itu masih dalam kategori muslim dan selam 

apemimpinya tidak memerintahkan dengan suatu kemaksiatan.termasuk dalam 

hal ini adalah kewajiban membayar pajak.didalam sebuah hadis Rasulullah 

SAW bersabda “ tidak ada ketaatan dalam melakukan kemaksiatan kepada 

Allah karena sesungguhnya kewajiban taan itu hanya dalam hal ma’ruf (baik) 

saja”(HR.Bukhari muslim). 

Robert W. McGee mengatakan bahwa sistem perpajakan dalam islam 

adalah sesuatu yang bersifat sukarela (voluntary). Dalam tulisannya yang 

berjudul “The Ethics of Tax Evasion and Trade Protectionism from Islamic 
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Perspective” McGee menyatakan bahwa sebaian besar muslim percaya bahwa 

tidak ada suatu keharusan moral bagi mereka untuk mematuhi peraturan yang 

mewajibkan membayar pajak yang dikeluarkan pemerintah. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang dapat menjadi bahan 

perbandingan untuk penulis dalam melakukan penelitian ini, diantaranya  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul 

Variabel dan 

Metodologi Penelitian 
Hasil Penelitian 

1  Maretta 

Yoehana  

(2013) 

Analisis Pengaruh 

Corporate Social 

Responsibility 

Terhadap Agresivitas 

Pajak (Studi Empiris 

Pada Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 

2011-2013)  

Variabel independen 

Corporate Social 

Responsibility  

Sedangkan variabel 

dependen adalah 

Agresivitas Pajak 

Metode penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan kuantitatif 

Pengungkapan CSR 

memiliki hubungan 

negatif terhadap 

agresivitas pajak,. 

 

2 

 

 Novi 

Bani 

Nugraha 

(2015) 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

penggungkapan 

Corporate Social 

Responsibility,Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas,Laverag

e,dan Capital Intensity 

Terhadap Agresivitas 

pajak (Studi Empiris 

pada Perusahaan Non-

Keuangan yang 

Terdaftar di BEI 

Selama  

Periode 2012-2013) 

 

Variabel independen  

pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas,Laverage

,dan Capital Intensity 

Sedangkan variabel 

dependen adalah  

Agresivitas Pajak  

Metode penelitian ini 

adalah kuantitatif 

 

 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukan 

CSR,dan Laverage 

berpengaruh 

signifikan terhaadap 

agresivitas 

perusahaan.sedangkan 

ukuran perusahaan 

,profitabilitas dan 

capital intensity tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

agresivitas 

perusahaan. 

 

3 

 

 

 

 

 

I Dewa 

Ayu 

Intan 

Pradnya

dari 

  

 Pengaruh 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility 

Terhadap Agresivitas 

  

Variabel independen 

yaitu  Pemahaman 

Akuntansi 

Dan Pemahaman 

Ketentuan Perpajakan 

  

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

Pemahaman 

Akuntansi 

Dan Pemahaman 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Variabel dan 

Metodologi Penelitian 

Hasil Penelitian 

 

 

(2015) 

 

 

Pajak  

 (Studi Empiris Pada 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 

2011-2013) 

sedangkan  Variabel 

dependen adalah 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Badan Metode 

penelitian 

menggunakan analisis 

regresi linier berganda 

Ketentuan Perpajakan 

Memiliki hubungan 

yang  positif dan 

memiliki pengaruh 

siknifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Badan 

4 Lanis 

dan 

Richards

on  

(2012) 

 

 

Corporate Social 

Responsibility and 

Tax Aggressiveness: 

An Empirical Analysis  

 

Variabel independen: 

agresivitas pajak 

(ETR)  

Variabel dependen: 

CSR  

Menggunakan analisis 

regresi Tobit  

Memberikan bukti 

empiris bahwa 

semakin tinggi tingkat 

pengungkapan CSR 

suatu perusahaan, 

semakin rendah 

tingkat agresivitas 

pajak yang dilakukan  

5 Natasya 

Elma 

Octavia

na,  dan 

Abdul 

Rohman 

(2014) 

Pengaruh Agresivitas 

Pajak Terhadap 

Corporate Social 

Responsibility : Untuk 

Menguji 

Teori Legistimasi 

(Studi Empiris Pada 

Perusahaan 

Pertambangan Dan 

Properti Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2009-2012) 

Variabel independen 

adalah Agresivitas 

pajak sedangkan 

variabel dependen 

adalah Corporate 

Social Responsibility 

metode  dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

model regresi 

Ordinary Least Square 

(OLS). 

Hasil penelitian secara 

empiris menunjukan 

bahwa 

agresivitas pajak 

berpengaruh negatif 

terhadap corporate 

social responsibility. 

6 Muadz 

Rizki 

Muzakki 

(2015) 

Pengaruh Corporate 

Social 

Responsibility  

Dan Capital 

Intensity Terhadap  

Penghindaran Pajak  

(Studi Empiris Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Yang  

Terdaftar Pada 

Bursa Efek 

Indonesia Tahun 

2011-2013) 

Variabel independen 

adalah corporate social 

responsibility dan 

capital intensity 

sedangkan Variabel 

dependen  adalah 

penghindaran 

pajak.penelitian ini 

menggunakan metode 

regresi linier berganda 

Hasil  analisis  

menunjukan  bahwa  

variabel  CSR  dan  

capital  intensity  

berpengaruh  negatif  

signifikan  terhadap  

penghindaran  pajak.  

Berdasarkan  hasil  

penelitian  tersebut  

berarti  penghindaran  

pajak  perusahaan  

dipengaruhi  oleh  

sikapnya terhadap 

CSR dan capital 

intensity. 

7 Mustika 

(2017) 
Pengaruh Corporate 

Social 

Responsibility, 

Ukuran  

Perusahaan, 

Variabel independen 

adalah corporate 

socialresponsibility,uk

uran 

perusahaan,profitabilit

as,laverage,capital 

Hasil dari penelitian 

ini adalah CSR,dan 

kepemilikan 

keluarga 

berpengaruh 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Variabel dan 

Metodologi Penelitian 

Hasil Penelitian 

Profitabilitas, 

Leverage, Capital  

Intensity Dan 

Kepemilikan 

Keluarga Terhadap  

Agresivitas Pajak. 

(Studi Empiris Pada 

PerusahaanPertamba

ngan dan Pertanian 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia Periode 

Tahun 2012-2014) 

intensity,dan 

kepemilikan keluarga 

sedangkan Variabel 

dependen  adalah 

penghindaran 

pajak.penelitian ini 

menggunakan metode 

regresiberganda 

signifikan terhadap 

agresivitass pajak 

sedangkan ukuran 

perusahan,profitabili

tas,laverage dan 

capital intensity 

tidak berpengatuh 

signifikan terhadap 

agresivitas pajak. 

 

2.3 Kerangka Pemikaran  

Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, 

maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah akan diteliti mengenai 

pengaruh CSR, laverage, capiatal intensity,profitabilitas dan ukuran perusahaan 

terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi tahun 2014-2016 digambarkan dalam skema sebagai berikut: 

Model Penelitian  

              

                                                             

             

  

                                                            

                                                             

 

 

Corporate Social Responsibility 

 

Agresivitas 

pajak 

Laverage 

    Capital intensity                                                           

Profitabilitas 

Ukuran perusahaan 

H1

  

H2

  

H3

  

H4

  

H5
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2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh corporat social responsibility terhadap agresivitas pajak 

Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak berarti mengurangi 

jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara, dan berdampak langsung 

pada penerimaan negara yang lebih sedikit dari yang seharusnya. Dengan kata 

lain, perusahaan tidak bertanggung jawab secara sosial. Sesuai dengan 

peraturan undang-undang dimana perusahaan wajib melaksanakan tanggung 

jawab sosial. Perusahaan harus melakukan tanggung jawab sosial dengan 

melaporkan kegiatan CSR-nya sebagai bukti bahwa perusahaan benar-benar 

melakukan kegiatan CSR. Hal ini didukung dengan dengan teori legitimasi 

yang mengungkapkan bahwa perusahaan terus mencoba untuk meyakinkan 

bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma 

masyarakat atau berusaha melegitimasi tindakannya agar dapat diterima di 

dalam masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan teori stakeholder yang 

menjelaskan bahwa perusahaan dalam melakukan kegiatan operasinya harus 

mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena dampak aktivitas 

operasi perusahaan. 

Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang 

dilakukan oleh perusahaan, diharapkan perusahaan tersebut semakin tidak 

agresif terhadap pajak. Hal ini karena apabila perusahaan yang menjalankan 

CSR bertindak agresif terhadap pajak, maka akan membuat perusahaan 

tersebut kehilangan reputasi di mata stakeholdernya dan akan menghilangkan 

dampak positif yang terkait dengan kegiatan CSR yang telah dilakukan. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) telah 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang 

dilakukan perusahaan maka perusahaan semakin menghindari adanya tindakan 

agresivitas pajak. Karena perusahaan yang mengungkapkan CSR berusaha 

untuk membangun hubungan yang baik dengan stakeholder, baik melalui 

kegiatan CSR maupun dengan membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. 

Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah :   

   H1 : CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak 

 

2.4.2 Pengaruh Laverage terhadap agrasivitas pajak 

Rasio leverage menggambarkan keadaan perusahaan dalam pemenuhan 

kewajiban jangka panjangnya. Sistem pendanaan dalam perusahaan dapat 

menimbulkan konflik antaramprincipal dan agen. Ada kemungkinan principal 

tidak menyetujui penambahan pendanaan untuk kegiatan perusahaan, sehingga 

pihak agen memerlukan pendanaan lain untuk menutup kekurangan dana 

tersebut. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pinjaman atau utang. 

Perusahaan dimungkinkan menggunakan hutang untuk memenuhi kebutuhan 

operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, hutang akan menimbulkan 

beban tetap (fixed rate of return) bagi perusahaan yang disebut dengan bunga. 

Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa bunga 

sebagai bagian dari biaya usaha yang dapat dikurangkan sebagai biaya (tax 

deductible) dalam proses perhitungan PPh Badan. Semakin besar hutang 

perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya 

unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan 
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yang terkena pajak tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi tarif bunga maka 

akan semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan 

hutang tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak 

2.4.3 Pengaruh Capital intensity terhadap agresivitas pajak 

Capital intensity atau intensitas modal sering dikaitkan dengan seberapa 

besar aset tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Aset tetap 

perusahaan dapat menyebabkan berkurangnya beban pajak yang harus 

dibayarkan dengan adanya depresiasi aset tetap. Aset tetap yang diperoleh 

perusahaan memiliki umur ekonomis yang akan menimbulkan beban 

penyusutan setiap tahunnya. Beban penyusutan ini akan mengurangkan laba 

sebelum pajak sehingga beban pajak yang dibayarkan juga berkurang. 

Liu dan Cao (2007) menyebutkan bahwa dengan adanya metode 

penyusutan yang sesuai hukum, maka biaya depresiasi dapat dikurangkan dari 

laba sebelum pajak. Dengan demikian semakin besar aset tetap dan biaya 

penyusutan, perusahaan akan memiliki ETR yang lebih rendah. Begitu pula 

Sabli dan Noor (2012) dalam Ardyansyah (2014) yang menyebutkan bahwa 

perusahaan dengan aset tetap yang besar cenderung melakukan perencanaan 

pajak sehingga mempunyai ETR yang rendah. 

Capital intensity berkaitan dengan besarnya aset tetap yang dimiliki. 

Aset tetap memiliki umur ekonomis yang akan menimbulkan beban 

penyusutan setiap tahunnya. Beban penyusutan ini akan mengurangkan laba 
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sehingga beban pajak yang dibayarkan juga berkurang. Perusahaan yang 

memiliki aset tetap yang besar cenderung akan melakukan perencanaan pajak 

sehingga menghasilkan ETR yang lebih kecil. 

Hal ini membuktikan bahwa perusahaan dengan aset tetap yang lebih 

besar memiliki kemungkinan untuk membayar pajak yang lebih rendah 

dibanding perusahaan dengan aset tetap yang lebih sedikit. Berdasarkan uraian 

di atas maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Capital intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak 

2.4.4 Pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak 

Profitabilitas adalah kemamampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keutungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Rodriguez dan Arias 

(2012) menyebutkan bahwa hubungan antara profitabilitas dan ETS bersifat 

langsung dan signifikan. Pendapatan yang diperoleh perusahaan cenderung 

berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga semakin besar 

keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi juga beban pajak 

yang harus ditanggung perusahaan.  

Perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar cenderung dianggap 

berhasil dalam pengelolaan manajemennya dan sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh pemilik perusahaan. Perusahaan yang memiliki kemampuan 

untuk menghasilkan keuntungan yang besar juga harus siap dengan pajak yang 

harus dibayarkan sesuai dengan kewajibannya. Sesuai dengan penelitian 

Rodriguez dan Arias (2012) yang menyebutkan bahwa ada hubungan positif 

antara profitabilitas dengan ETR. 
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Pendapatan yang diperoleh perusahaan cenderung berbanding lurus 

dengan pajak yang dibayarkan, sehingga semakin besar keuntungan yang 

diperoleh perusahaan maka semakin tinggi juga beban pajak yang harus 

ditanggung perusahaan. 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 

H4 : Profitabilitas berpengaruh  terhadap agresivitas pajak 

2.4.5 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak 

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana 

perusahaan diklasifikasikan besar atau kecil dari berbagai sudut pandang, 

salah satunya dinilai dari besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan. 

Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki 

perusahaan tersebut, semakin besar aset yang dimiliki diharapkan semakin 

meningkatkan produktifitas perusahaan. Peningkatan produktifitas akan 

menghasilkan laba yang semakin besar dan tentunya mempengaruhi besarnya 

pajak yang harus dibayar perusahaan. 

Perusahaan memiliki kesempatan yang cukup besar untuk perencanaan 

pajak yang biak dengan mempraktikan akuntansi yang efektif untuk 

menurunkan ETR perusahaan (Rodriguez dan Arias,2012 dalam novia 2015). 

Aset yang dimiliki perusahaan berhubungan dengan ukuran perusahaan, 

semakin besar aset yang dimiliki maka semakin besar pula perusahaan 
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tersebut. Namun setiap tahunnya aset akan mengalami penyusutan yang dapat 

mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan sehingga besarnya beban 

pajak juga akan berkurang seiring dengan penyusutan tersebut. Lanis dan 

Richardson (2007) dalam Ardyansyah (2014) menyebutkan bahwa semakin 

besar sebuah perusahaan maka akan semakin rendah ETR yang dimiliki 

perusahaan tersebut.  

Berdasarkan penjelasan dan teori dari penelitian sebelumnya yang 

menyebutkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil 

ETR, dapat diambil kesimpulan bahwa semakin besar ukuran perusahaan 

maka perusahaan dapat melakukan tindakan agresivitas pajak karena semakin 

kecil ETR disebabakan oleh kecilnya beban pajak yang dibayarkan 

dibandingkan laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan. Agresivitas 

pajak dapat terjadi karena perusahaan yang besar memiliki ruang yang lebih 

besar untuk perencanaan pajak dengan tujuan menurunkan ETR, Dari 

penjelasan tersebut maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai 

berikut:  

H5 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak 

 

 

 


