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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi (Agency Teory) 

Teori agensi adalah teori yang muncul ketika ada dua pihak yang saling 

terikat, dimana kedua belah pihak sepakat untuk memakai jasa. Hubungan 

keagenan adalah sebagai kontrak, dimana satu atau beberapa orang (principal) 

mempekerjakan orang atau pihak lain (agen) untuk melaksanakan sejumlah jasa 

dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan. Dari sini dapat 

diketahui bahwa manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua keputusan 

terhadap pengguna laporan keuangan, termasuk investor, stakeholders, pemegang 

saham, dan kreditor. 

Menurut Wafiroh (2015), memaparkan dari sudut pandang manajemen 

keuangan, salah satu tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan 

kemakmuran pemegang saham atau stakeholder. Tujuan tersebut sering kali hanya 

bisa tercapai apabila tanggung jawab pengelolaan perusahaan diserahkan kepada 

para profesional, dikarenakan para pemilik modal memiliki banyak keterbatasan. 

Para profesional ini disebut dengan manajer atau agen. Manajer diberi kekuasaan 

oleh pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, 

dalam hal ini menciptakan konflik potensial atas kepentingan yang disebut dengan 

teori agen (agency theory). 

Beberapa penyebab konflik keagenan ditinjau dari beberapa kondisi, yaitu 

penggunaan arus bebas (free cash flaw) pada aktivitas yang tidak menguntungkan, 
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peningkatan kekuasaan manajer dalam melakukan investment, dan consumption of 

excessive perquisites atau disebabkan oleh perbedaan keputusan investasi antara 

investor dengan manajer. Investor memilih risiko tinggi untuk mendapatkan 

return tinggi, sedangkan manajer memilih risiko rendah untuk mempertahankan 

posisi atau sebaliknya dalam perusahaan. 

 

2.1.2 Pajak 

2.1.2.1 Pengertian Pajak 

Pajak Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1): “Pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 

tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dijelaskan bahwa “pajak adalah 

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

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara lansung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya bagi 

kemakmuran rakyat”. 

Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa setiap wajib pajak 

yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan diri ke kantor Direktorat 

Jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat 

kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. 



 16 

Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan undang-

undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya, wajib 

melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak pada wilayah 

kerjanya tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha 

Kena Pajak. 

Berdasarkan dengan pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa 

pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang diberikan rakyat untuk Negara dan 

akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum, yang 

pungutannya dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. 

2.1.2.2 Fungsi Pajak 

 Ilyas (2013:13) menyebutkan bahwa pajak memiliki dua fungsi, yaitu 

fungsi budgeter dan fungsi regulerend. Namun dalam perkembangannya pajak 

dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu pajak demokrasi dan 

pajak redistribusi. 

a. Fungsi budgeter adalah fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu 

fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku pada waktunya dan digunakan 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, yaitu pengeluaran 

rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan 

digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah. 

b. Fungsi regulerend adalah suatu fungsi dimana pajak pajak tersebut akan 

digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar 

bidang keuangan. 
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c. Fungsi Demokasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan 

penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan 

pemerintah dalam pembangunan demi kemaslahatan manusia. 

d. Fungsi Redistribusi adalah fungsi yang lebih menekankan pada unsure 

pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal itu dapat terlihat 

dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar 

kepada masyarakat yang lebih memiliki penghasilan besar dan pajak 

yang lebih kecil kepada masyarakat yang memiliki penghasilan lebih 

sedikit. 

2.1.2.3 Karakteristik Pajak 

Pudiatmoko (2009:3) menyatakan ciri-ciri atau karakteristik pajak yaitu 

sebagai berikut: 

a. Pajak dipungut berdasarkan adanya undang-undang ataupun peraturan 

pelaksanaannya. 

b. Terhadap pembayaran pajak tidak ada kontrapersi yang dapat 

ditunjukkan secara lansung. 

c. Pemungutan dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah. 

d. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan 

dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah 

untuk investasi pemerintah. 
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2.1.3 Agresivitas Pajak 

2.1.3.1 Pengertian Agresivitas Pajak 

Pajak merupakan beban yang harus dibayar bagi para wajib pajak. Pajak 

memiliki unsur memaksa mengakibatkan banyak perusahaan sebagai wajib pajak 

berusaha untuk melakukan praktek perlawanan pajak. Perlawanan pajak yang 

dilakukan oleh perusahaan dapat berupa perlawanan pajak aktif maupun 

perlawanan pajak pasif. Diantara kedua perlawanan pajak tersebut perlawanan 

pajak aktif lebih mendominasi strategi perusahaan untuk menghindari pajak yang 

dapat diwujudkan dalam bentuk agresivitas pajak (Andhari dan Sukartha,2017). 

Agresivitas Pajak merupakan hal yang sekarang sangat umum terjadi 

dikalangan perusahaan-perusahaan besar diseluruh dunia. Tindakan ini bertujuan 

untuk meminimalisasi pajak perusahaan yang kini menjadi perhatian publik 

karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan juga merugikan pemerintah. 

yang efektif. Menurut Hanlon dan Heitzman (2013) mendefenisikan agresivitas 

pajak sebagai strategi penghindaran pajak untuk mengurangi atau menghilangkan 

beban pajak perusahaan dengan menggunakan ketentuan yang diperbolehkan 

maupun memanfaatkan kelemahan hukum peraturan perpajakan atau melanggar 

ketentuan dengan menggunakan celah yang ada namun masih didalam grey area.  

Dengan menggunakan strategi Agresivitas Pajak maka akan dilakukan oleh 

perusahaan antara lain: 

1. Perencanaan Pajak 

Perencanaan pajak adalah langkah awal yang dilakukan perusahaan 

dalam manajemen pajak. Pada tahab ini dilakukan pengumpulan dan 
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penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis 

tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suanday, 2008:6). 

2. Penghindaran Pajak 

Penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak dalam memanfaatkan 

peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga 

dapat membayar pajak lebih rendah. Perbuatan ini secara harfiah tidak 

melanggar undang-undang perpajakan, perbuatan tersebut dikategorikan 

sebagai perbuatan yang melanggar jiwa undang-undang. Umumnya 

perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi 

wajib pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi 

masih dalam bingkai peraturan perpajakan (suanday, 2008). 

 

2.1.3.2 Faktor-faktor Tindakan Agresivitas Pajak  

Menurut Suanday (2008:2) memaparkan beberapa faktor yang memotivasi 

wajib pajak untuk melakukan tindakan pajak agresif, antara lain : 

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin besar jumlah pajak yang 

harus dibayar oleh wajib pajak, maka kecenderungan wajib pajak untuk 

melakukan pelanggaran pajak semakin besar. 

2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap 

fiskus, maka semakin besar kecenderungan untuk melakukan 

pelanggaran. 

3. Besarnya sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap 

pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk 

melakukan pelanggaran. 
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2.1.3.3 Keuntungan dan Kerugian Agresivitas Pajak 

Setiap tindakan (pengambil keputusan) pasti memperhitungkan dampak 

baik dan buruknya atas tindakan yang dilakukan. Ada tiga keuntungan dari 

tindakan pajak agresif yang dijelaskan oleh Hidayanti (2013): 

1. Keuntungan berupa penghematan pajak yang dibayarkan perusahaan 

kepada Negara. 

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

mendapat kompensasi dari pemilik/pemegang saham perusahaan atas 

tindakan pajak agresif yang dilakukannya. 

3. Keuntungan bagi manajer adalah mempunyai kesempatan untuk 

melakukan rent extraction. 

Sedangkan Kerugian dari Pajak Agresif diantaranya adalah: 

1. Kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi dari fiskus pajak, dan 

turunnya harga saham perusahaan. 

2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari Fiskus pajak 

3. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya 

mengetahui tindakan pajak agresif yang dijalankan manajer. 

2.1.3.4 Pengukuran Agresivitas pajak 

Untuk mengukur tingkat Agresivitas wajib pajak badan dinyatakan dalam 

Effective Tax Rate (ETR). Effective Tax Rate (ETR) merupakan persentase 

besarnya beban pajak efektif yang harus dibayar suatu perusahaan pada tahun 

berjalan. Effective Tax Rate (ETR) dapat dihitung dengan membandingkan beban 

pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak suatu perusahaan (Kurniasih, 2015). 
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Nilai Effective Tax Rate (ETR) 0 sampai 1. Alasan menggunakan proxy Effective 

Tax Rate (ETR) karena dengan Effective Tax Rate (ETR) dapat diketahui adanya 

pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi. Nilai Effective 

Tax Rate (ETR) yang rendah menunjukkan adanya tindakan agresivitas pajak 

yang semakin tinggi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Secara keseluruhan, 

perusahaan-perusahaan menghindari pajak dengan mengurangi penghasilan kena 

pajak dengan tetap menjaga laba akuntansi. Effective Tax Rate (ETR) bisa 

merangkum agresivitas pajak dan effective tax rate (ETR) paling sering digunakan 

sebagai proksi agresivitas pajak dalam literatur akademik. 

Effectice Tax Rate (ETR) mengikuti (Lanis dan Richardson, 2012)  

dirumuskan dengan: 

      
             

               
       

Keterangan: 

1.  ETR, Adalah effective tax rate berdasarkan pelaporan keuangan akuntansi 

yang berlaku. 

2.  Tax Expense, adalah Beban pajak penghasilan badan untuk perusahaan I pada 

tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan. 

3.  Pretax income, adalah laba sebelum pajak untuk perusahaan I pada tahun t 

berdasarkan laporan keuangan perusahaan. 

 Penelitian terdahulu yang mengukur agresivitas pajak atau penghindaran 

pajak dengan menggunakan Effective tax Rate (ETR) adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Slemrod (2012), Dyreng et al (2008), serta penelitian Gemilang 

(2017) , Lanis dan Ricardson (2012). 
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2.1.4 Intensitas Persediaan 

2.1.4.1 Pengertian Intensitas Persediaan 

Menurut Sulistyanto (2008:187) persediaan merupakan barang-barang 

fisik yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali dalam operasi normal 

perusahaan (persediaan barang dagangan) untuk diproses lebih lanjut sebelum 

dijual dalam operasi normal perusahaan (persediaan bahan baku). Intensitas 

persediaan merupakan salah satu komponen penyusun aktiva yang diukur dengan 

membandingkan antara total persediaan dan total aset yang dimiliki perusahaan. 

Pengertian persediaan dalam hal ini adalah sebagai suatu aktiva yang 

meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu 

periode waktu tertentu atau persediaan barang-barang yang yang masih dalam 

proses pengerjaan, maupun persediaan bahan baku yang menunggu 

penggunaannya dalam suatu proses produksi. Pada prinsipnya persediaan 

memperlancar atau mempermudah kegiatan operasi perusahaan yang harus 

dilakukan secara berturut turut untuk memproduksi barang-barang serta 

selanjutnya menyampaikan kepada para pelanggan atau konsumen. 

2.1.4.2 Fungsi Intensitas Persediaan 

Rangkuti (2007:15) menyebutkan bahwa fungsi persediaan adalah sebagai 

berikut : 

a.  Fungsi Decoupling adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan 

dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa bergantung pada supplier. 

Persediaan bahan mentah diadakan agar perusahaan tidak bergantung 

pada pengadaannya dalam kuantitas dan waktu pengiriman. 
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b. Fungsi Economic lot sizing persediaan lot sizing ini perlu 

mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian, biaya 

pengangkutan per unit menjadi lebih murah dan lain sebagainya. Hal ini 

disebabkan perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih 

besar diabandingkan biaya yang timbul akibat besarnya persediaan (biaya 

sewa gudang, investasi, resiko). 

c. Fungsi Antisipasi yaitu apabila perusahaan menghadapi fluktasi, 

permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasarkan 

pengalaman atau data-data masa lalu yaitu permintaan musiman. Dalam 

hal ini perusahaan dapat mengalami persediaan musiman (seasonal 

inventories). Disamping itu perusahaan juga sering menghadapi 

ketidakpastian jika waktu pengiriman dan permintaan barang-barang 

selama periode tertentu dalam hal ini persediaan memerlukan persediaan 

ekstra yang disebut pesediaan pengaman (safety stock). 

 

2.1.4.3 Jenis-jenis Intensitas Persediaan 

Rangkuti (2007:14) menjelaskan bahwa persediaan dapat dibedakan 

menjadi beberapa jenis: 

a. Persediaan bahan mentah (Raw material) 

Persediaan barang-barang berwujud seperti besi, kayu serta 

komponen komponen lain yang digunakan dalam proses produksi. 

Persediaan bahan mentah dapat dijumpai pada perusahaan yang bergerak 

dalam bidang industri. 

b. Persediaan komponen rakitan ( purchased parts/components) 
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Persediaan komponen rakitan adalah persediaan barang-barang 

yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain 

yang secara lansung dapat dirakit menjadi suatu produk. 

c. Persediaan bahan pembantu atau penolong (supplies) 

Persediaan bahan pembantu atau penolong adalah persediaan 

barang barang yang diperlukan dalam proses produksi, tetapi bukan 

komponen atau bagian barang jadi. 

d. Persediaan bahan dalam proses (work in proses) 

Persediaan bahan proses adalah persediaan barang-barang yang 

merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau yang 

telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi masih perlu diproses lebih lanjut 

menjadi barang jadi. 

e. Persediaan barang jadi (finiched goods) 

Persediaan barang jadi yaitu Persediaan barang-barang yang telah 

selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap dijual atau dikirim 

kepada pelanggan. 

 

2.1.4.4 Komponen biaya persediaan perusahaan manufaktur 

Subramanyam (2014:288) menjelaskan bahwa biaya persediaan 

manufaktur terdiri atas tiga komponen: 

1. Bahan baku atau bahan mentah, yaitu biaya dari bahan dasar yang 

digunakan untuk membuat produk. 
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2. Tenaga kerja, yaitu biaya tenaga kerja lansung yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan produk jadi. 

3. Overhead, yaitu biaya tidak lansung pada proses manufaktur seperti 

penyusutan peralatan manufaktur, gaji karyawan, dan biaya prasarana. 

2.1.4.5 Pengukuran Intensitas Persediaan 

Menurut (Fahmi, 2011) Dalam penelitian ini variabel intensitas persediaan 

menggunakan proxy perputaran persediaan, yang diukur dengan membandingkan 

Harga pokok penjualan dengan jumlah persediaan. Kondisi perusahaan yang baik 

dimana kepemilikan persediaan dan perputaran persediaan adalah selalu berada 

dalam kondisi yang seimbang, artinya jika perputaran persediaan kecil maka akan 

terjadi penumpukan barang dalam jumlah yang banyak digudang, sedangkan jika 

perputaran besar maka jumlah barang yang tersisa digudang akan kecil.  

Penelitian terdahulu yang mengukur intensitas persediaan dengan 

membandingkan Harga pokok penjualan dengan jumlah persediaan adalah 

penelitian Adisamarta dan Noviari (2015) serta penelitian Mulyani (2017). 

2.1.5 Intensitas Aset Tetap 

2.1.5.1 Defenisi intensitas Aset Tetap 

PSAK No. 16 (2015) menyatakan Aset tetap adalah aset berwujud yang 

dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk 

direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratifdan diharapkan 

untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Jenis aset tidak lancar ini 

biasanya dibeli untuk digunakan untuk operasi dan tidak dimaksudkan untuk 

dijual kembali. Contoh aset tetap antara lain adalah properti, bangunan, pabrik, 
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alat-alat produksi, mesin, kendaraan bermotor, furnitur, perlengkapan kantor, 

komputer, dan lain-lain. Aset tetap biasanya memperoleh keringanan dalam 

perlakuan pajak, Kecuali tanah atau lahan, aset tetap merupakan subyek dari 

depresiasi atau penyusutan. 

Semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat 

mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Istilah penyusutan ini 

telah didefenisikan untuk keperluan akuntansi sebagai penurunan nilai 

penggunaan aktiva tetap yang disebutkan karena pemakaian dan waktu (Rahardjo, 

2009:2). 

2.1.5.2 Pengukuran Intensitas Aset Tetap 

Intensitas Aset Tetap menunjukkan proporsi aset tetap di dalam 

perusahaan, untuk intensitas aset tetap. Pada penelitian mengukur intensitas aset 

tetap dengan membandingkan total aset tetap dibandingkan dengan total aset yang 

dimiliki (Darmadi, 2013). Penelitian terdahulu yang mengukur total aset tetap 

dengan membandingkan total aset tetap dibandingkan dengan total aset adalah 

penelitian Adisamarta dan Noviari (2015) dan (Mulyani 2017). 

2.1.6 Likuiditas   

2.1.6.1 Pengertian Likuiditas 

Menurut Fahmi, (2011:174) Likuiditas merupakan gambaran kemampuan 

suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara lancar dan 

tepat waktu sehingga likuiditas sering disebut dengan Short term liquidity. 

Contohnya membayar listrik, telepon, air PDAM, gaji karyawan, gaji teknisi, gaji 

lembur, tagihan telepon, dan lain sebagainya. 
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Pengendalian cukup diperlukan untuk mempertahankan kegiatan dan 

kelancaran operasional, tujuan dari pengendalian ini untuk menghindari adanya 

penyelewengan atau penyalahgunaan oleh perusahaan. Apabila semakin besar 

kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya, maka akan 

mempengaruhi berbagai kemungkinan, perusahaan akan mendapatkan 

pembiayaan dari para kreditur untuk mengoperasikan kegiatan usahanya. 

Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban 

jangka pendeknya tepat waktu. Apabila perusahaan dapat memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya, menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat 

serta dengan mudah menjual aset yang dimilikinya jika diperlukan. Perusahaan 

yang memiliki rasio likuiditas tinggi disebut perusahaan yang likuid (Suyanto dan 

Supramono, 2012).  

2.1.6.2 Jenis-Jenis Rasio Likuiditas 

 Menurut Fahmi (2011:121) secara umum rasio likuiditas ada 4 (empat) 

yaitu: 

1. Rasio lancar (Current Ratio) 

Rasio lancar (Current Ratio) adalah ukuran yang umum 

digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan 

memenuhi kebutuhan jangka pendek atau kemampuan suatu 

perusahaan memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo. Perusahaan 

yang memiliki current ratio yang baik dianggap sebagai perusahan 

yang baik dan bagus, namun jika current ratio terlalu tinggi juga 

dianggap tidak baik, karena dapat mengindikasi adanya penimbunan 
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kas, banyaknya piutang yang tidak tertagih, penumpukan persediaan 

serta rendahnya pinjaman jangka pendek. 

2. Rasio Cepat (Quick Ratio) 

Quick Ratiosering disebut rasio cepat. Rasio ini juga digunakan 

untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Perhitungan quick rasio dengan 

mengurangkan aktiva lancar dengan persediaan. Hal ini dikarenakan 

persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang likuiditasnya rendah 

serta sering mengalami fluktuasi harga serta menimbulkan kerugian. 

3. Rasio Modal Kerja Bersih (Net Working Capital Ratio) 

Rasio ini juga digunakan untuk mengukur modal kerja suatu 

perusahaan. Sumber modal kerja adalah: 

a. Pendapatan bersih. 

b. Peningkatan kewajiban yang tidak lancar. 

c. Kenaikan ekuitas pemegang saham. 

d. Penurunan aktiva yang tidak lancar. 

4. Cash Flow Liquidity Ratio 

Cash Flow Liquidity Ratio atau disebut juga rasio likuiditas 

arus kas. Rasio likuiditas arus kas menggunakan pembilang sebagai 

suatu perkiraan sumber kas, kas dan surat berharga menyajikan jumlah 

kas yang dihasilkan dari operasi perusahaan sebagai kemampuan 

menjual persediaan dan menagih kas. 
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2.1.6.3 Pengukuran likuiditas 

Pengukuran likuiditas pada penelitian ini menggunakan  rasio lancar 

(Current Rasio) karena Current Rasio merupakan perbandingan antara aktiva 

lancar dengan kewajiban lancar dan merupakan ukuran paling umum yang 

digunakan untuk mengetahui kesanggupan perusahaan memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya.  

Menurut Subramanyam dan John J. wild (2010) dalam Fahmi (2011:121) 

alasan digunakan rasio lancar secara luas sebagai ukuran likuiditas adalah: 

a) Kemampuan memenuhi kewajiban lancar. 

b) Penyangga kerugian. 

c) Cadangan dana lancar. 

Penelitian terdahulu yang menggunakan rasio lancar sebagai alat ukur 

likuiditas adalah penelitian Suyanto (2012) dan Adisamartha dan Noviari (2015). 

Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi jangka 

pendek. Utang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan yang salah satunya 

adalah utang pajak. 

2.1.6 Leverage 

2.1.6.1 Pengertian Leverage 

Rasio leverage adalah rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan 

dibiayai dengan utang. Pengguanaan utang yang terlalu tinggi akan 

membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori utang 

ekstrem(extreme leverage) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang 

tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Karena itu perusahaan 
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harus menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dari mana sumber-

sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang (Fahmi, 2011:127). 

Penggunaan leverage akan meningkatkan keuntungan bagi pemegang 

saham. Sebaliknya leverage juga dapat meningkatkan risiko keuntungan, karena 

jika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari biaya 

tetapnya maka penggunaan leverage akan menurunkan keuntungan yang akan 

dicapai oleh pemegang saham. Leverage timbul pada saat perusahaan 

menggunakan aktiva yang memiliki biaya-biaya operasi tetap. Dalam jangka 

panjang, semua biaya bersifat variabel, artinya dapat berubah sesuai dengan 

jumlah produk yang dihasilkan, akan tetapi, tingkat rasio leverage yang besar juga 

akan menimbulkan keraguan akan kemampuan perusahaan dalam mempertahan 

kan kelangsungan usahanya di masa depan. Ha lini dikarenakan sebagian besar 

dana yang diperoleh perusahaan digunakan untuk membiayai utang sehingga dana 

untuk beroperasi akan semakin berkurang. Kreditor pada umumnya lebih 

menyukai debt ratio yang rendah angka rasionya karena jika terjadi likuidasi, 

kerugian yang dialami kreditor dapat diminimalisir (Widyantari,  2011).  

Dari penjelasan diatas dapat disimpukan bahwa rasio leverage adalah rasio 

utang yang menunjukkan sejauh mana utang digunakan sebagai sumber 

pembiayaan perusahaan. 

Menurut Fahmi (2011:127) leverage dapat dihitung melalui 7 (Tujuh) 

pendekatan yaitu:  

1. Rasio utang (Debt Ratio) Rasio yang mengukur seberapa besar aset 

perusahaan yang dibiayai oleh kreditor yang diperoleh dengan 
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menbandingkan total kewajiban (total liabilities) dengan total aset. Rasio 

ini merupakan rasio yang paling menyeluruh karena memasukkan proporsi 

kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang terhadap aset. 

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar perusahaan tersebut didanai 

oleh kreditor. 

2. Debt to equity Ratio adalah Rasio yang menunjukkan hubungan antara 

pinjaman jangka panjang yang diberikan oleh kreditor dengan jumlah 

modal sendiri yang berasal dari pemegang saham. Rasio ini diperoleh dari 

perbandingan rasio total liabilities terhadap stocholders equity. 

3. Times interest Earned dianggap sebagai rasio kelipatan. Dalam persoalan 

rasio ini semakin tinggi rasio kelipatan pembayaran bunga akan semakin 

baik, namun jika sebuah perusahaan menghasilkan laba yang tinggi tetapi 

tidak ada arus kas dari operasi maka arus kas ini akan menyesatkan. 

4. Cash flow coverage disebut juga rasio cakupan arus kas. Rasio ini adalah 

salah satu rasio untuk menghitung rasio leverage. 

5. Long-term debt to capitalization adalah Rasio yang merupakan versi 

analisis proporsi kewajiban yang lebih mendalam yang melibatkan rasio 

kewajiban jangka panjang terhadap total kapitalisasi. Rasio ini mengukur 

berapa besar modal jangka panjang perusahaan (total capitalization) yang 

dibiayai oleh kreditor.  

6. Fixed charge Coverage ratio disebut juga rasio yang menutup beban tetap. 

Rasio menutup beban tetap adalah ukuran yang lebih luas dari kemampuan 

perusahaan untuk menutup beban tetap dibandingkan dengan rasio 



 32 

kelipatan pembayaran beban bunga tetap yang berkenaan dengan sewa 

guna usaha. 

7. Cash Flow Adequancy disebut juga rasio kecukupan arus kas. Kecukupan 

arus kas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

menutup pengeluaran modal, utang jangka panjang dan pembayaran 

dividen setiap tahunnya. 

2.1.6.2 Pengukuran Leverage 

Jenis rasio yang digunakan untuk mengukur leverage dalam penelitian ini 

adalah rasio utang (debt ratio) dengan membandingan total utang dengan total 

aset (Fahmi, 2011:127). Satuan ukur pada Leverage yaitu menggunakan 

prosentase dari hasil perhitungan rasio hutang. Penggunaan proksi tersebut 

dikarenakan hutang yang dilakukan perusahaan untuk tujuan usaha atau lainnya 

bukan hanya hutang jangka panjang, tetapi juga hutang jangka pendek (Mulyani 

Dkk, 2014). 

Penelitian terdahulu yang menggunakan rasio utang untuk mengukur 

leverage adalah penelitian dari Gemilang (2017), penelitian dari Adisamarta dan 

Noviari (2015) dan Mulyani (2017). 

2.1.8 Ukuran Perusahaan 

2.1.8.1 Pengertian Ukuran Perusahaan 

Marfu’ah (2015) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau 

nilai, yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar 

atau kecil berdasarkan total aset, log size, dan sebagainya. Semakin besar total 

aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin 
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besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin 

kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-

celah yang ada untuk melakukan tindakan pelanggaran pajak dari setiap transaksi. 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan 

perusahaan dengan berbagai cara yaitu total aset, jumlah penjualan, jumlah tenaga 

kerja, dan lain-lain (Suwito dan Herawaty, 2005). Definisi ini hampir serupa 

dengan definisi-definisi yang telah dinyatakan sebelumnya. Total aset dan jumlah 

penjualan menjadi alat pengukur ukuran perusahaan. Secara umum ukuran 

perusahaan (organization size) dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar 

atau kecilnya suatu objek. 

2.1.8.2 Pengukuran Ukuran Perusahaan 

Pada penelitian ini mengukur ukuran perusahaan dengan total aset, karena 

Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan 

tersebut yang dinyatakan dalam Rumus (Sulistiono, 2010). 

                       

Penelitian terdahulu Lanis dan Richardson (2012) serta penelitian 

Gemilang (2017) yang mengukur ukuran perusahaan dengan natural logaritma 

total aset. 

2.1.9 Hukum Pajak Menurut Pandangan Islam  

 Dalam Islam telah dijelaskan dalil-dalil secara umum dan khusus tentang 

pajak, adapun dalil secara umum sebagaimana firman Allah dalam AlquranAt 

Taubah ayat 29 adalah: 
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Artinya:  perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 

(pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa 

yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan 

agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan 

Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan 

patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk. 
 

 Dari ayat diatas dijelaskan bahwa pada masa pemerintahan Rasulullah, 

pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang yang non Muslim kepada 

pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan, ketika pajak tersebut 

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

sekarang berbeda pendapat didalam menyikapinya. Ada yang memperbolehkan 

dan ada yang melarangnya. 

 Diperbolehkan memungut pajak menurut 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 adalah suatu kewajiban. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Untuk mengadakan penelitian, tidak terlepas dari penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan tujuan untuk memperkuat hasil dari 

penelitian yang sedang dilakukan, selain itu juga bertujuan untuk membandingkan 
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dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berikut ringkasan hasil penelitian 

terdahulu : 

Tabel II.1 

Ringkasan Penelitian-Penelitian Terdahulu 
N

o 
Nama Judul Hasil 

Persamaan / 

Perbedaan 

1 Ida Bagus Putu Fajar 

Adisamartha dan 

Naniek Noviari 

Sumber : E-Jurnal 

Akuntansi Universitas 

Udayana Vol.13.3 

Desember (2015): 

9731000 

Sampel:43 sampel 

perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI 

tahun 2011-2014. 

Metode Analisis linear 

berganda 

Pengaruh 

Likuiditas(X), 

Leverage(X2)

, Intensitas 

persediaan 

(X3) dan  

Intensitas 

Aset Tetap 

(X4) terhadap 

Tingkat 

Agresivitas 

Wajib  Pajak 

Badan (Y) 

Likuiditas dan 

Intensitas 

Persediaan 

perusahaan 

berpengaruh 

positif pada 

tingkat 

agresivitas wajib 

pajak badan 

sedangkan 

Leverage dan 

Intensitas Aset 

Tetap perusahaan 

tidak 

berpengaruh pada 

tingkat 

agresivitas wajib 

pajak badan. 

Persamaan : 

Menggunakan variabel 

independen Likuiditas, 

Leverage, Intensitas 

persediaan dan  Intensitas  

Aset Tetap 

 

Perbedaan : 

Penelitian  perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 

2011-2014. 

 

 

2. Dewi Nawang 

Gemilang 

(2017) 

Sampel: 33 sampel 

perusahaan Property 

dan Real Estate yang 

Terdaftar di BEI pada 

Tahun 2013-2015. 

Metode Analisis 

Regresi Linier 

Berganda 

Pengaruh 

Likuiditas 

(X1), 

Leverage(X2), 

Profitabilitas 

(X3),Ukuran 

perusahaan 

(X4) Dan 

Capital 

Intensity 

(X5)Terhadap 

Agresivitas 

pajak 

perusahaan 

(Y) 

 

Likuiditas dan 

Leverage tidak 

memiliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap 

agresivitas pajak 

perusahaan, 

profitabilitas 

perusahaan 

terbukti 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

agresivitaspajak 

perusahaan, 

variabelukuran 

perusahaan 

memiliki 

pengaruh negatif 

namun tidak 

signifikan 

terhadapagresivit

as pajak, dan 

capital intensity 

memiliki 

Persamaan 

1. menggunakan 

variabel independen 

likuiditas,leverage,d

an ukuran 

perusahaan. 

2. menggunakan alat 

ukur ETR. 

Perbedaan 

1. Perusahaan Property 

dan Real Estate yang 

Terdaftar di BEI 

pada Tahun 2013-

2015. 

2. Menggunakan 

variable independen 

profitabilitas dan 

capital intensity 
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N

o 
Nama Judul Hasil 

Persamaan / 

Perbedaan 

pengaruh positif 

namun tidak 

signifikan 

terhadap 

agresivitas pajak 

perusahaan. 

3. Putu Ayu Seri Andhari¹ 

-I Made Sukartha 

 

Sumber: E-Jurnal 

Akuntansi Universitas 

Udayana Vol.18.3. 

Maret (2017): 2115-

2142 

 

Sampel:36 sampel 

Perusahaan Sektor 

Pertambangan 

 

Metode Analisis regresi 

linear berganda. 

 

Pengaruh  

Pengungkapa

n  Corporate 

Sosial 

Responsibility

(X1), 

Profitabilistas 

(X2), 

Inventory(X3) 

intensity, 

Capital (X4) 

Dan 

Leverage(X5) 

terhadap  

Agresivitas 

pajak (Y) 

profitabilitas dan 

capital intensity 

berpengaruh 

positif pada 

agresivitas pajak 

perusahaan, 

sedangkan 

variabel 

pengungkapan 

CSR dan 

leverage 

berpengaruh 

negatif pada 

agresivitas pajak 

perusahaan, dan 

variabel 

inventory tidak 

berpengaruh pada 

agresivitas  

intensity tidak 

berpengaruh pada 

agresivitas pajak 

Persamaan : variabel 

independen inventory 

intensity dan leverage. 

 

Perbedaan : 

1. Penelitian dilakukan 

di perusahaan sektor 

pertambangan yang 

listing di BEI pada 

tahun 2013-2015. 

2. Mengunakan 

variable independen 

CSR, profitabilitas, 

capital intensity 

3. Alat ukur net profit 

margin (NPM) 

indeks 

4. Krisnata Dwi Suyanto  

dan Supramono 

Sumber: Jurnal 

Keuangan dan 

Perbankan, Vol.16, 

No.2 Mei 2012, hlm. 

167–177Terakreditasi 

SK. 

No.64a/DIKTI/Kep/201

0http://jurkubank.word

press.com 

 Metode Analisis 

regresi linear berganda  

 

 

Likuiditas 

(X1), 

Leverage 

(X2), 

Komisaris 

Independen 

(X3), dan 

Manajemen 

Laba (X4) 

Terhadap 

Agresivitas 

Pajak 

Perusahaan 

(Y) 

 

Likuditas 

perusahaan 

manufaktur 

memiliki 

pengaruh negatif 

namun tidak 

signifikan 

terhadap 

agresivitas pajak 

perusahaan, 

Leverage dan 

manajemen laba 

perusahaan 

manufakturberpe

ngaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

agresivitaspajak 

perusahaan, 

Komisaris 

independen pada 

perusahaan 

Persamaan: 

1.Menggunakan  variabel 

independen likuiditas dan 

leverage. 

2.menggunakan alat ukur 

effective tax rate (ETR). 

Perbedaan : 

1. Perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

EfekIndonesia 

selama periode 

2006-2010. 

2. Tarif pajak efektif 

effective tax 

rate(ETR) dan tarif 

pajak efektif 

tunaicasheffective 

tax 

rate(CETR)digunaka

n untuk mengukur 

agresivitas pajak. 

3. menggunakan 
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N

o 
Nama Judul Hasil 

Persamaan / 

Perbedaan 

manufakturberpe

ngaruh negatif 

dan signifikan 

terhadapagresivit

s pajak 

perusahaan, 

variable dependen 

komisaris 

independen dan 

manajemen laba 

5. Made Surya Dharma 

dan Putu Agus Ardiana 

 

Sumber : E-Jurnal 

Akuntansi Universitas 

Udayana Vol.15.1 

April (2016): 584-613 

 

Sampel :144 sampel 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

periode 2012-2014 

 

Metode Analisis regresi 

linier berganda 

 

Pengaruh 

Leverage 

(X1), 

Intensitas 

Aset 

Tetap(X2), 

Ukuran 

perusahaan 

(X3) , dan 

Koneksi 

Politik (X4) 

terhadapTax 

avoidance (Y) 

Leverage dan 

intensitas aset 

tetap 

berpengaruh 

negatif pada Tax 

avoidance , 

ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

positif pada Tax 

avoidance dan 

koneksi politik 

tidak 

berpengaruh pada 

Tax avoidance. 

Persamaan : 

1. menggunakan 

variabel independen 

leverage, intensitas 

aset tetap, dan 

ukuran perusahaan 

2. menggunakan alat 

ukur effective tax 

rate (ETR) 

Perbedaan : 

1. Penelitian ini 

dilakukan pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 

periode 2012-2014 

2. Menggunakkan 

variable dependen  

tax avoidance 

3. Menggunakan 

variable independen 

koneksi politik 

6. Irvan Tiaras dan 

Henryanto Wijaya 

 

Sumber: Fakultas 

Ekonomi Universitas 

Tarumanagara Jakarta 

Jurnal 

Akuntansi/Volume 

XIX, No. 03, 

September 2015: 380-

397 

Sampel:148 sampel 

perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 

2010-2011 

Metode Analisis 

regresiberganda 

Pengaruh 

Likuiditas 

(X1), leverage 

(X2), 

Manajemen 

Laba (X3), 

Komisaris 

Independen 

(X4) Dan 

Ukuran  

Perusahaan 

(X5) 

Terhadap 

Agresivitas 

pajak (Y) 

Likuiditas, 

leverage dan 

proporsi 

komisaris 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

agresivitas pajak, 

manajemen laba 

dan ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

agresivitas pajak 

Persamaan : 

1. Menggunakan 

effective tax rate( 

ETR) sebagai alat 

ukur 

2. Menggunakan 

variabel likuiditas, 

leverage dan ukuran 

perusahaan. 

Perbedaan : 

1. Penelitian ini 

menggunakan 

industri manufaktur 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia tahun 

2010-2011. 

2. Menggunakan 

variable independen 

manajemen laba dan 

komisaris 

independen 
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2.3  Kerangka Konseptual 

Perusahaan akan menggunakan teori agensi untuk menekan beban 

pajaknya agar tidak memberatkan keuangan perusahaan. Dengan adanya  teori 

agensi,  maka  manajer  sebagai  agent  berusaha  untuk  memaksimalkan  laba 

perusahaan dengan membuat beban pajak menjadi kecil sehingga manajer akan 

mendapat kompensasi kinerja yang maksimal.  Perusahaan akan memanfaatkan 

sumberdaya  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  untuk  menekan  beban  pajak  dan 

mengefektifkan manajemen pajaknya. 

  Beberapa cara  yang mungkin dilakukan oleh  perusahaan  adalah  dengan 

memanfaatkan intensitas persediaan, intensitas aset tetap, likuiditas, leverage dan 

ukuran perusahaan. Kerangka konseptualpenelitian dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar berikut ini: 
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Gambar II.2 

Kerangka konseptual 
 
 

Variabel Independen    Variabel Dependen 

 

 H1 

 H2 

 H3 

 H4 

       H5 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan 2018 

Keterangan: 

Parsial  = 

Simultan  =      

 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Tingkat Agresivitas Wajib 

pajak Badan 

Persediaan merupakan bagian dari aset lancar perusahaan yang 

dipergunakan untuk memenuhi permintaan dan operasional perusahaan dalam 

jangka panjang. Agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa 

pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (tax 

Agresivitas 

Pajak 

peusahaan 

(Y) 

Intensitas Aset Tetap 

 (X2) 
 

Intensitas Persediaan 

  (X1) 

Leverage  

(X4) 

Likuiditas  

(X3) 

 

Ukuran Perusahaan  

(X5) 
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planning) baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (tax avoidance) 

atau ilegal (tax evasion). 

Intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak,  tingginya 

tingkat persediaan dalam perusahaan akan menimbulkan tambahan beban bagi 

perusahaan. PSAK 14 No.13 menyatakan adanya beberapa pemborosan yang 

ditimbulkan akibat tingginya tingkat persediaan, biaya-biaya tersebut meliputi 

biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya produksi, biaya penyimpanan, biaya 

administrasi dan umum, dan biaya penjualan. Biaya-biaya tersebut akan diakui 

sebagai biaya di luar persediaan itu sendiri. Biaya-biaya tersebut nantinya akan 

mengurangi tingkat laba bersih perusahaan dan mengurangi beban pajak 

(Adisamartha dan Noviari, 2015). Perusahaan dengan tingkat intensitas persediaan 

yang tinggi akan lebih agresif terhadap tingkat beban pajak yang diterima.  

Dalam teori agensi manajer akan berupaya meminimalisir beban tambahan 

banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. Disisi yang lain, 

manager akan berupaya memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa d 

tanggung untuk menekan beban pajak. Cara yang akan digunakan manajer adalah 

dengan membebankan biaya tambahan persediaan untuk menurunkan laba kena 

pajak perusahaan.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Adisamarta dan Noviari (2015) 

intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, penelitian 

kartika (2016) menyatakan intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap 

effectifitas tax rate (ETR), penelitian Siregar dan Widyawati (2016) yang 

menemukan bahwa inventory intensity berpengaruh positif terhadap Penghindaran 
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pajak, serta penelitian Meisiska (2016) menemukan perputaran persediaan 

berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif . 

 Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Surbakti 

(2012) menyatakan bahwa inventory intensity berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak, penelitian Yani (2018) dan Andhari dan Sukartha (2017)  

menyatakan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak, penelitian Putri dan Lautania (2016) yang menyatakan inventory intensity  

berpengaruh negatif terhadap Effective Tax Rate (ETR) Berdasarkan uraian di 

atas. 

H1: Intensitas Persediaan berpengaruh positif pada Tingkat Agresivitas 

Wajib Pajak Badan.  

2.4.2  Intensitas Aset Tetap Berpengaruh Terhadap Tingkat Agresivitas 

Wajib Pajak Badan 

Intensitas aset tetap adalah gambaran umum banyaknya investasi 

perusahaan terhadap aset tetap perusahaan (Darmadi, 2013). Dalam teori agensi 

untuk menekan jumlah beban pajak perusahaan, dana yang menganggur di 

perusahaan akan di investasikan oleh manajer dalam bentuk aset tetap, dengan 

tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa beban depresiasi yang dapat 

digunakan sebagai pengurang pajak. Manajer dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan dengan memanfaatkan beban depresiasi tersebut, seh sehingga 

kompensasi kinerja manajer yang diinginkan dapat tercapai (Adisamartha dan 

Noviari, 2015). 
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Intensitas kepemilikan aset tetap dapat mempengaruhi beban pajak 

perusahaan karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap. Beban 

depresiasi yang timbul atas kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak 

perusahaan, hal tersebut terjadi karena beban depresiasi merupakan salah satu 

beban yang mengurangi pajak (Adisamartha dan Noviari, 2015). Perusahaan 

dengan jumlah aset tetap yang kecil menanggung beban pajak lebih besar 

dibandingkan yang memiliki aset yang besar (Adisamarta dan Noviari, 2015). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dharma dan Ardiana (2016) 

mengungkapkan bahwa pengaruh intensitas persediaan terhadap tax avoidance 

memiliki pengaruh negatif, tetapi tidak sejalan dengan penelitian Adisamartha dan 

Noviari (2015) yang menyatakan bahwa intensits aset tetap tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan. 

H2 :  Intensitas Aset Tetap berpengaruh pada Tingkat Agresivitas wajib pajak 

badan. 

2.4.3  Likuiditas Berpengaruh Terhadap Tingkat Agresivitas Wajib pajak 

badan. 

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban 

jangka pendeknya tepat waktu. Pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak, 

Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan menandakan perusahaan tersebut 

dalam keadaan yang sehat. Perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi akan 

memiliki kenaikan modal (aktiva bersih) yang tinggi. Dengan aktiva bersih yang 

tinggi, perusahaan dapat menggunakannya untuk meningkatkan aktiva lancar yang 

dimilikinya Yusriwati, (2012) dalam Adisamartha dan Noviari (2015). Semakin 

tingginya  rasio likuiditas perusahaan, maka perusahaan akan semakin berusaha 
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untuk mengalokasikan laba periode berjalan keperiode selanjutnya, dengan alasan 

tingkat pembayaran pajak yang tinggi. semakin tingginya rasio likuiditas,  maka 

tindakan untuk mengurangi laba akan makin tinggi dengan alasan menghindari 

beban pajak yang lebih tinggi. Semakin tinggi rasio likuiditas maka akan 

berbanding positif dengan tingkat agresivitas pajak perusahaan.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Adisamartha dan Noviari (2015), 

dan Gemilang (2017) mengungkapkan Likuiditas berpengaruh positif terhadap 

agresivitas pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian suyanto dan 

Supramono (2012) yang mengungkapkan likuiditas berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan serta penelitian  tiaras dan wijaya 

(2015) yang menyatakan likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

H3: Likuiditas berpengaruh positif terhadap tingkat agresivitas wajib pajak 

badan. 

2.4.4 Pengaruh Leverage terhadap Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan  

Dalam Teori agensi, keputusan pendanaan perusahaan dapat menjadi 

gambaran agresivitas pajak. Ketika suatu perusahaan memiliki sumber pendanaan 

yang kurang maka akan memicu konflik antara principal dan agen. Ada 

kemungkinan bahwa pihak principal tidak setuju dengan permintaan pendanaan 

dari pihak manajemen (agen). Manajemen menutupi kebutuhan pembiayaan 

perusahaana dengan melakukan hutang, sehingga perusahaan dapat menggunakan 

celah dengan memanfaatkan beban bunga yang ditimbulkan oleh hutang tersebut 

untuk menjadi pengurang penghasilan kena pajak.  Hal ini akan menguntungkan 

bagi perusahaan karena pembayaran pajak lebih rendah sehingga laba bersih akan 
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meningkat. Dengan meningkatnya laba bersih tercapailah keuntungan yang 

maksimal. 

Rasio leverage adalah rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan 

dibiayai dengan utang. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi tidak akan 

agresif dalam hal perpajakan karena perusahaaan harus mempertahankan laba 

mereka karena terikat denga kepentingan kreditur. Apabila perusahaan berusaha 

meningkatkan laba, maka beban pajak yang dibayarkan juga akan meningkat 

(Adisamartha dan Noviari, 2015). 

Hal ini dibuktikan oleh penelitian siregar dan widyawati (2016) serta 

menemukan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sejalan 

dengan penelitian Marfu’ah (2015) menyatakan bahwa leverage berpengaruh 

positif terhadap tax avoidance 

H4:  Leverage berpengaruh positif pada terhadap tingkat agresivitas wajib 

pajak badan. 

2.4.5 Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap Tingkat Agresivitas Wajib 

Pajak Badan 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya ukuran 

perusahaan, semakin besar aset yang dimiliki, semakin meningkatkan 

produktifitas perusahaan. Peningkatan produktifitas akan menghasilkan laba yang 

semakin besar dan tentunya mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar 

perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan 

akan semakin kompleks. Hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan 

celah- celah yang ada untuk melakukan agresivitas pajak atau penghindaran pajak.  
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Dalam teori agensi antara agen dan prinsipal, pemilik atau pemegang saham 

(prinsipal) memberikan wewenang kepada manajer (agen) untuk mengelola 

sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dengan baik. Sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk memaksimalkan 

kompensasi kinerja, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk 

memaksimalkan kinerja perusahaan. Dalam hal ini peran manajer sangat penting 

yaitu mengelola aset perusahaan dengan melakukan suatu perencanaan pajak 

sehingga dapat menimbulkan beban pajak yang harus dibayarkan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiaras 

dan Wijaya (2015) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak, penelitian Dharma dan Ardiana (2016), Kurniasih dan Sari 

(2013), Waluyo (2015)  yang menyatakan ukuran perusahaan bepengaruh positif 

terhadap Tax Aviodance.. 

H5:  Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat agresivitas wajib 

pajak badan. 

2.4.6 IntensitasPersediaan, Intensitas Aset Tetap, Likuiditas, Leverage Dan 

Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Tingkat Agresivitas 

Wajib Pajak Badan. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang mendukung hipotesis-hipotesis 

parsial dan teori-teori yang memperkuatnya maka hipotesis keenam penelitian ini 

adalah 

H6 :  Intensitas persediaan, intensitas aset tetap, likuiditas, leverage dan 

ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap tingkat 

agresivitas wajib pajak badan. 


