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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi 

Teori agensi menjelaskan mengenai adanya hubungan antara pihak 

pemberi kewenangan (principal) dengan pihak yang diberi kewenangan (agent). 

Luayyi (2010) dalam Nugraha (2015) menyatakan bahwa dalam teori agensi atau 

keagenan terdapat kontrak atau kesepakatan antara pemilik sumber daya dengan 

manajer untuk mengelola perusahaan dan mencapai tujuan utama perusahaan 

yaitu memaksimalkan laba yang akan diperoleh, sehingga kadang kala manajer 

melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut baik cara yang baik 

ataupun cara yang merugikan banyak pihak. 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 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 
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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. 

Menurut Samuelson (2011) dalam Nugraha (2015) menyatakan asimetris 

informasi antara manajer dan pemilik perusahaan dapat disebabkan oleh dua 

faktor, yaitu: 

1. Adverse Selection 

Adverse selection mengungkapkan adanya perbedaan informasi yang 

dimiliki pihak principle dengan pihak agent. Perbedaan informasi yang 

dimiliki dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang memiliki 

informasi lebih sedikit. Misalnya agent memanipulasi atau 

menyembunyikan informasi keadaan perusahaan kepada principle. 

Akibatnya principle merasa tidak yakin dengan keadaan perusahaan yang 

sesungguhnya jika dibandingkan antara informasi yang diberikan agent 

dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Hal ini dapat mengakibatkan 

kerugian bagi principle dan perusahaan. 

2. Moral Hazard 

Moral hazard mengungkapkan adanya bentuk penyelewengan yang 

dilakukan oleh agent yang tidak sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang 

disepakati antara principle dan agent. Hal ini bisa disebabkan karena adanya 

kegiatan agent yang tidak sesuai dengan harapan principle sehingga agent 

dapat melakukan manipulasi atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma. 

Moral hazard biasanya dilakukan demi keuntungan pribadi bagi agent. 
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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. 

2.1.2 Teori Stakeholder 

Saat ini pengelolaan organisasi entitas bisnis tidak hanya berorientasi 

pada pengelola (agen) dan pemilik (principle), sesuai dengan teori keagenan, 

namun mengalami perubahan pandangan manajemen modern yang didasarkan 

dengan teori stakeholder. Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan 

bukanlah entitas yang beroperasi untuk kepentingan sendiri namun memberikan 

manfaat bagi stakeholder (Chariri, 2008 dalam Nugraha). Stakeholder mengacu 

pada individu atau kelompok yang memiliki andil di sebuah organisasi sama 

seperti shareholder yang memiliki saham di organisasi tersebut (Fassin, 2007 

dalam Nugraha). Dengan kata lain perusahaan dalam beoperasi membutuhkan 

bantuan dari pihak luar salah satunya adalah dukungan dari masyarakat dan 

lingkungan. 
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Menurut Adam dalam Hadi (2011) teori stakeholder menyatakan bahwa 

perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang mengharuskan mereka untuk 

mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena dampak tindakan 

mereka. Teori ini menekankan untuk mempertimbangkan kepentingan, kebutuhan 

dan pengaruh dari pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan dan kegiatan operasi 

perusahaan, terutama dalam pengambilan keputusan perusahaan. Perusahaan perlu 

menjaga legitimasi stakeholder serta mendudukkannya dalam kerangka kebijakan 

dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan 

perusahaan, yaitu usaha dan jaminan going concern. Pemerintah sebagai 

regulator, merupakan salah satu stakeholder perusahaan. Oleh karena itu 

perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemerintah. Salah satunya adalah 

dengan cara mengikuti semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah, ketaatan 

membayar pajak, dan tidak melakukan penghindaran pajak. Menurut Landolf 

dalam Oktaviana (2014) penghindaran pajak merupakan hal yang tidak 

bertanggung jawab secara sosial. Hal ini tidak sesuai dengan teori stakeholder 

yang menyebutkan bahwa perusahaan selalu mengusahakan dukungan dari 

stakeholdernya. 

Teori stakeholder dianggap sebagai tanggung jawab perusahaan kepada 

pihak-pihak yang terkena dampak dari tindakan perusahaan. Manajemen diminta 

untuk tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dalam 

melakukan keputusan bisnis melainkan juga harus mempertimbangkan 

kepentingan pihak lain yang terkena dampak atas keputusan tersebut. Kaitan CSR 

dengan teori stakeholder adalah bahwa CSR yang dilakukan perusahaan akan 
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lebih menarik konsumen dan pihak lain. Oleh karena itu, CSR harus dilakukan 

oleh perusahaan jika ingin meningkatkan minat dari konsumen (Yoehana, 2013). 

2.1.3 Pajak 

Pajak merupakan pendapatan negara yang paling besar dibanding 

pendapatan-pendapatan negara dibandingkan pada sektor lainnya. Hal ini 

dikarenakan pajak merupakan suatu kewajiban bagi warga negara untuk 

berkontribusi dapat secara paksa agar berjalannya pembangunan negara. 

Definisi pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang 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 

langusng dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak 

pada umumnya iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, 

sehingga dapat dipaksakan dengan tidak dapat balas jasa secara langsung. 

Menurut Rahayu (2017:31-44), pajak memiliki 4 fungsi, yaitu: 

1. Fungsi Budgetair  

Pajak berfungsi untuk memenuhi biaya-biaya yang harus dikeluarkan 

pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahnya. Maka pengenaan 

pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan 

tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan negara yang 

menyimpang. 
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2. Fungsi Regularend  

Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan 

alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi 

regulerend merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgertair. 

Disamping usahauntuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak 

dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal 

mengatur perekonomian masyarakat maupun tatanan sosial masyarakat dan 

bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat. 

3. Fungsi Stabilitas 

Fungsi pajak dalam hal ini adalah sebagai alat kebijakan pemerintah 

untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan 

sesuai kebutuhan perekonomian negara. Dengan pajak maka pemeritah 

dapat mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan pajak 

dari masyarakat kepada negara dan selanjutnya menggunakan pajak dengan 

efektif dan efisien. 

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang 

digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan untuk 

membiayai pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat membuka 

kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan 

pendapatan masyarakat. 



18 
 

Menurut Mardiasmo (2013:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis) 

3. Tidak menggangu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil) 

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Menurut Mardiasmo (2013:11) macam-macam pajak dibagi menjadi 6 

bagian sebagai berikut: 

1. Pajak Penghasilan (PPh), PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang 

pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 

suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adlah setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun 

dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk 

menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan 

demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, 

honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. 

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN adalah pajak yang dikenakan atas 

konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah 

Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang 

mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. 
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Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa 

Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN 

adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. 

Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang 

meliputi wilayah darat, peraian, dan ruang udara diatasnya. 

3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) 

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PBB adalah pajak yang dikenakan atas 

kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan 

Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi 

penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi 

maupun Kabupaten/Kota. 

5. Bea Materai, Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, 

seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat 

berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah 

tertentu sesuai dengan ketentuan. 

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), BPHTB adalah 

pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. 

Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat 

namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada 

Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan 

ketentuan. 
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Menurut Mardiasmo (2013:9) ada empat macam tarif pajak, yaitu: 

1. Tarif Sebanding atau Proporsional, Tarif berupa persentase yang tetap 

terhadap berapaun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang 

terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 

Contohnya, untuk penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean 

akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 

2. Tarif Tetap, Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun 

jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

Contohnya, besar tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai 

nominal berapun besarnya adalah Rp. 3.000. 

3. Tarif Progresif, Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah 

yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya, pasal 17 Undang-Undang 

Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. 

Penghasilan 0 s/d 50.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 5%, diatas 

50.000.000 s/d 250.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 15%, di atas 

250.000.000 s/d 500.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 25%, dan di atas 

500.000.000 dikenakan tarif sebesar 30%. 

4. Tarif Degresif, Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah 

yang dikenai pajak semakin besar. 

2.1.4 Agresivitas Pajak  

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang rentan dilakukan perusahaan 

perusahaan besar di seluruh dunia. (Hardiningsih, 2016) mendefinisikan 

agresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang 
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terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Agresivitas pajak 

merupakan tindakan mengurangi pajak yang sedang menjadi perhatian publik 

karena tindakan ini merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab secara 

sosial  yang merugikan masyarakat dan pemerintah. Pajak perusahaan dapat 

dikaitkan dengan perhatian publik jika pembayaran pajak ini  memiliki  implikasi  

terhadap  masyarakat luas sebagai  lawan  dari  biaya operasional perusahaan. 

Agresivitas pajak adalah tindakan yang tidak hanya dari ketidakpatuhan 

wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, namun juga berasal dari aktivitas 

penghematan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Rusydi dan Martani 

2014). Sedangkan Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan agresivitas pajak 

adalah strategi penghindaran pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban 

pajak perusahaan dengan menggunakan ketentuan yang diperbolehkan maupun 

memanfaatkan kelemahan hukum dalam peraturan perpajakan atau melanggar 

ketentuan dengan menggunakan celah yang ada namun masih di dalam grey area. 

Menurut Hlaing dalam Nugraha (2015) agresivitas pajak didefinisikan sebagai 

kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha 

mengurangi tingkat pajak yang efektif. 

Menurut Sari dan Martani (2010) agresivitas pajak dapat diukur dengan 

menggunakan effective tax rate (ETR), cash effective tax rate (CETR), book-tax 

difference Manzon-Plesko (BTD_MP), book-tax difference desai-Dharmapala 

(BTD_DD) dan tax planning (TAXPLAN). Richardson dan Lanis (2012) 

menggunakan ETR untuk mengukur agresivitas pajak dengan alasan beberapa 

penelitian sebelumnya banyak menggunakan ETR untuk mengukur agresivitas 
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pajak. Semakin rendah nilai ETR mengindikasikan adanya agresivitas pajak 

dalam perusahaan. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan yang 

lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak. 

2.1.5 Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) yang 

merupakan organisasi internasional dan memiliki perhatian dalam pembangunan 

berkelanjutan, mendefinisikan pertanggungjawaban sosial atau yang dikenal 

dengan sebutan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai komitmen dari 

dunia bisnis atau usaha untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup 

karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas (Putra, 2014). 

Menurut Susiloadi dalam Yoehana (2013) 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). 

Ada banyak ragam penafsiran tentang CSR. Definisi CSR yang berlaku 

saat ini mendukung bahwa perusahaan harus terlibat dengan para stakeholder 

untuk penciptaan nilai jangka panjang. Hal ini bukan berarti bahwa para 

pemegang saham tidaklah penting, atau profitabilitas yang tidak penting untuk 

kesuksesan bisnis. Sebaliknya, agar perusahaan dapat bertahan dan 
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menguntungkan, maka harus terlibat dengan berbagai stakeholder yang 

pandangannya terhadap keberhasilan perusahaan sangat bervariasi (Bichta dalam 

Yoehana, 2013). Menurut Baker dalam Yoehana (2013) CSR adalah tentang 

bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak 

positif secara keseluruhan pada masyarakat. Sementara definisi CSR menurut 

Wikipedia Indonesia menyatakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau 

Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya 

(bukan hanya) perusahaan adalah memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, 

karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek 

operasional. 

2.1.6 Profitabilitas 

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba atau nilai hasil akhir operasional perusahaan selama periode tertentu. Laba 

dijadikan indikator bagi para  stakeholder untuk menilai 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 (Septiana dan Nur dalam Yoehana, 

2013). Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan. Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) dalam Gemilang (2017) 

profitabilitas merupakan indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam 

mengelola kekayaan perusahaan yng ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan. 

Laba dijadikan indikator oleh stakeholder untuk menilai sejauh mana kinerja 

manajemen mengelola perusahaan. 
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Menurut Rodriguez dan Arias (2012) dalam gemilang (2017) 

profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan 

laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, 

perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang 

lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. Dengan 

sistem kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi besarnya pajak yang harus 

ditanggung pada tahun berikutnya. 

Salah satu rasio profitabilitas adalah Return On Asset (ROA). Dalam 

analisis laporan keuangan, ROA dianggap dapat menunjukkan keberhasilan 

perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA dapat mengukur keuntungan 

perusahaan dari aktivitas masa lalu dan diproyeksikan ke masa depan (Nugraha, 

2015). Aset yang dihitung adalah keseluruhan asset yang diperoleh dari modal 

pribadi maupun modal asing yang telah diubah menjadi asset perusahaan dan 

digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan (Pradnyadari, 2015). Mardiyanto 

(2009) dalam Gemilang (2017) menjelaskan bahwa dalam akuntansi dikenal 

beberapa rasio profitabilitas, yaitu: 

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

mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang 

lebih tinggi dari aktivitas penjualannya. 

2. Rasio kemampuan dasar menghasilkan laba (Basic Earning Power Ratio / 

Operating Return On Asset (OROA)). 

3. Earning Before Interest and Tax (EBIT) merupakan laba murni perusahaan 

yang belum dipengaruhi keputusan keuangan (utang) dan pajak. 
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4. Rasio Tingkat Pengembalian Total Aktiva (Return On Asset - ROA) Rasio 

Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas operasi. 

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

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

profitabilitas perusahaan. ROE menggambarkan keberhasilan perusahaan 

menghasilkan laba untuk para pemegang saham. 

2.1.7 Inventory Intensity 

Menurut Andhari (2017) persediaan perusahaan merupakan bagian dari 

aset lancar perusahaan yang dipergunakan untuk memenuhi permintaan dan 

operasional perusahaan dalam jangka panjang. Intensitas persediaan atau 

inventory intensity adalah salah satu bagian aktiva yang diproksikan dengan 

membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Perusahaan yang berinvestasi pada persediaan di gudang akan 

menyebabkan terbentuknya biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan 

tersebut mengakibatkan jumlah beban perusahaan akan meningkat sehingga akan 

dapat menurunkan laba perusahaan. Perusahaan dengan tingkat intensitas 

persediaan yang tinggi akan lebih agresif terhadap tingkat beban pajak yang 

diterima. Perusahaan seperti ini juga akan mampu melakukan efisiensi biaya 

sehingga laba perusahaan dapat meningkat. Laba dalam satu periode berjalan 

dapat digantikan dengan adanya persediaan yang tinggi dan dialokasikan pada 

periode mendatang.  Ditahap inilah teori akuntansi positif memegang peranannya. 
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Perusahaan memilih untuk berinvestasi pada persediaan dengan anggapan 

mendapatkan manfaat dan laba yang meningkat pada periode mendatang. 

2.1.8 Capital Intensity 

Menurut Kuriah (2016) Capital Intensity merupakan salah satu bentuk 

keputusan keuangan. Keputusan tersebut ditetapkan oleh manajemen perusahaan 

untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Intensitas modal mencerminkan 

seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan 

pendapatan. Sumber dana atau kenaikan modal dapat diperoleh dari penurunan 

aset tetap (dijual) atau peningkatan jumlah aset tetap (pembelian). Capital 

Intensity didefinisikan sebagai rasio antara aset tetap seperti peralatan, mesin dan 

berbagai properti terhadap total aset (Noor et al., 2010:190). Rasio ini 

menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam 

bentuk aset tetap. Rodriguez dan Arias (dalam Kuriah,2016) mengatakan bahwa 

aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya 

akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Hal ini karena 

beban penyusutan aset tetap ini secara langsung akan mengurangi laba perusahaan 

yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan. 

2.1.9 Leverage 

Riyanto (2001) dalam Nugraha (2015) mendefinisikan leverage sebagai 

penggunaan aset atau dana yang penggunaannya memiliki kewajiban untuk 

membayar biaya tetap. Leverage timbul apabila perusahaan membiayai aset 

dengan dana pinjaman yang memiliki beban bunga. Tingkat leverage dapat 
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menggambarkan resiko keuangan perusahaan. Menurut Yulfaida (2012) dalam 

Nugraha (2015) leverage merupakan jumlah utang yang dimiliki perusahaan 

untuk pembiayaan dan dapat mengukur besarnya aktiva yang dibiayai utang. 

Perusahaan dengan leverage yang tinggi mengindikasi perusahaan tersebut 

bergantung pada pinjaman luar atau utang, sedangkan perusahaan dengan 

leverage rendah dapat membiayai asetnya dengan modal sendiri. 

Besar kecilnya leverage pada perusahaan dapat mempengaruhi besar 

kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya bunga dari 

utang dapat dikurangkan dalam menghitung pajak sehingga beban pajak menjadi 

lebih kecil. Keadaan diatas sesuai dengan penelitian Richardson dan Lanis (2007) 

yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat mengurangi besarnya beban pajak, 

sehingga semakin tinggi tingkat leverage akan menyebabkan Effective Tax Rate 

(ETR) menjadi lebih kecil. 

2.1.10 Pajak Menurut Islam 

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

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

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

pemungutan disebut Shahibul Maks atau Al-Asysyar. 

Alasan kaum muslim menunaikan pajak yang ditetapkan Negara, 

disamping penunaian kewajiban zakat, antara lain solidaritas dan tolong 

menolong. Sesama kaum muslim dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan 
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taqwa merupakan kewajiban yang harus terpenuhi. Hal ini dijelaskan pada Al-

Quran Surat Al-Baqarah Ayat 267, yang berbunyi: 

ا أَْخَسْجىَا لَُكْم ِمَه اْْلَْزِض ۖ َوََل  يَا أَيُّهَا الَِّريَه آَمىُىا أَْوفِقُىا ِمْه طَيِّبَاِت َما َكَسْبتُْم َوِممَّ

ُمىا اْلَخبِيَث ِمْىهُ تُْىفِقُىَن َولَْستُْم بِآِخِريِه إَِلَّ أَْن تُغْ  َ َغىِيٌّ َحِميدتَيَمَّ ِمُضىا فِيِه ۚ َواْعلَُمىا أَنَّ َّللاَّ  

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) 

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

keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan jangan;lah kamu memilih yang buruk-

buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau 

mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.dan 

ketahuilah, bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji.” 

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

masalah penghindaran pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum sebagai mana 

firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 195 dan At-Taubah ayat 41: 

ِ َوََل تُْلقُىا بِؤَْيِديُكْم إِلَى التَّْهلَُكِة ۛ  َ يُِحبُّ اْلُمْحِسىِيهَ َوأَْوفِقُىا فِي َسبِيِل َّللاَّ َوأَْحِسىُىا ۛ إِنَّ َّللاَّ  

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 

janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat 

baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” 

 

لُِكْم َخْيٌس لَُكْم إِْن كُ  ِ ۚ َذَٰ ْىتُْم ْوفُِسوا ِخفَافًا َوثِقَاًَل َوَجاِهُدوا بِؤَْمَىالُِكْم َوأَْوفُِسُكْم فِي َسبِيِل َّللاَّ

 تَْعلَُمىنَ 

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan 

maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. 

Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” 

 

Dari ayat diatas dapat diartikan bahwa melaporkan dan membayar pajak 

secara jujur merupakan salah satu jihad dan merupakan perbuatan baik yang 

disukai oleh Allah menurut agama.  
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Penelitian 
Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

Maretta 

Yoehana 

(2013)  

Analisis 

Pengaruh 

Corporate Social 

Responbility 

Terhadap 

Agresivitas 

Pajak (Studi 

Empiris pada 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia Tahun 

2010-2011) 

CSR dan 

Agresivitas 

Pajak 

Semakin tinggi 

tingkat CSR 

maka semakin 

rendah 

agresivitas 

pajak 

1. Tahun 

Populasi dan 

Sampel 

2. tidak ada 

variabel 

profitabilitas

,  capital 

intensity,  

leverage, 

dan 

inventory 

intensity 

Novia 

Bani 

Nugraha 

(2015) 

Pengaruh 

Corporate Social 

Responsibility, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Leverage dan 

Capital Intensity 

Terhadap 

Agresivitas 

Pajak (Studi 

Empiris pada 

Perusahaan Non-

Keuangan yang 

Terdaftar di BEI 

Selama Periode 

2012-2013) 

CSR, Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Leverage, 

Capital 

Intensity dan 

Agresivitas 

Pajak 

CSR dan 

leverage 

berpengaruh 

signifikan, 

ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

dan capital 

intensity tidak 

berpengaruh 

terhadap 

agresivitas 

pajak 

1. Populasi dan 

Sampel 

2. tidak ada 

variabel 

inventory 

intensity 

Hanik 

Lailatul 

Kuriah 

(2016) 

Pengaruh 

Karakteristik 

Perusahaan dan 

Corporate Social 

Responsibility 

Terhadap 

Karakteristik 

Perusahaan, 

Corporate 

Social 

Responsibility, 

dan 

CSR 

berpengaruh 

negatif, 

leverage 

berpengaruh 

signifikan, dan 

1. Tahun 

Populasi dan 

Sampel 

2. tidak ada 

variabel 

inventory 
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Agresivitas 

Pajak 

Agresivitas 

Pajak 

capital 

intensity tidak 

berpengaruh 

terhadap 

agresivitas 

pajak 

intensity dan 

profitabilitas 

Dewi 

Nawang 

Gemilang 

(2017)  

Pengaruh 

Likuiditas, 

Leverage, 

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan Dan 

Capital Intensity 

Terhadap 

Agresivitas 

Pajak 

Perusahaan 

(Studi Empiris 

Pada Perusahaan 

Property dan 

Real Estate  

Yang Terdaftar 

di BEI Pada 

Tahun 2013-

2015) 

Likuiditas, 

Leverage, 

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Capital 

Intensity, dan 

Agresivitas 

Pajak 

Profitabilitas 

berpengaruh 

signifikan, 

sedangkan 

likuiditas, 

leverage, 

ukuran 

perusahaan, 

dan capital 

intensity tidak 

berpengaruh 

terhadap 

agresivitas 

pajak 

1. Populasi dan 

Sampel 

2. tidak ada 

variabel 

CSR,  dan 

inventory 

intensity  

Siti Nur 

Aminah, 

Kusni 

Hidayati, 

Susi Tri 

Wahyuni 

(2017) 

Analisis 

Program 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Terhadap 

Agresivitas 

Pajak Pada 

Perusahaan 

BUMN Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Tahun 2014-

2016 

Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility, 

dan 

Agresivitas 

Pajak 

Pengungkapan 

CSR 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

Agresivitas 

Pajak. 

1. Populasi 

dan Sampel 

2. tidak ada 

variabel 

inventory 

intensity,  

Capital 

Intensity,  

leverage,  

dan 

profitabilitas 

 

 



31 
 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

     H1 

            

 H2 

 H3 

H4 

H5 

 

     H6 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012:64) hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah hipotesis assosiatif. Hipotesis assosiatif adalah jawaban 

 Profitabilitas 

(X2) 

 Inventory 

Intensity 

(X3) 

 Capital Intensity 

(X4) 

 

AGRESIVITAS  

PAJAK 

(Y) 

 Leverage 

(X5) 

 Pengungkapan 

Corporate Social 

Responbility 

(X1) 
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sementara terhadap rumusan masalah assosiatif, yaitu menanyakan hubungan 

antara dua variabel atau lebih. 

1. Hubungan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap 

Agresivitas Pajak 

Menurut Baker dalam Yoehana (2013) CSR adalah tentang bagaimana 

perusahaan mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif secara 

keseluruhan pada masyarakat. Sementara definisi CSR menurut Wikipedia 

Indonesia menyatakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social 

Responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (bukan hanya) 

perusahaan adalah memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, 

pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional. 

Hasil penelitian Andhari (2017) dan Kuriah (2016) menyatakan CSR 

berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak. Sedangkan pada hasil penelitian 

Nugraha (2015) menyatakan CSR berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas 

Pajak. Dengan ada perbedaan hasil pada penelitian terdahulu, maka penguji ingin 

menguji kembali pengaruh dari CSR terhadap Agresivitas Pajak. 

Berdasar penjabaran di atas, maka di ajukan hipotesis pertama adalah 

sebagai berikut: 

H0 :   Pengungkapan Corporate Social Responsibility Tidak Berpengaruh 

Terhadap Agresivitas Pajak 
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H1 :   Pengungkapan Corporate Social Responsibility Berpengaruh Terhadap           

Agresivitas Pajak 

2. Hubungan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan. Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) dalam Gemilang (2017) 

profitabilitas merupakan indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam 

mengelola kekayaan perusahaan yng ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan. 

Laba dijadikan indikator oleh stakeholder untuk menilai sejauh mana kinerja 

manajemen mengelola perusahaan. 

Hasil penelitian Andhari (2017) dan Gemilang (2017) menyatakan 

Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. Sedangkan pada 

hasil penelitian Nugraha (2015) menyatakan Profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap Agresivitas Pajak. Dengan ada perbedaan hasil pada penelitian terdahulu, 

maka penguji ingin menguji kembali pengaruh dari Profitabilitas terhadap 

Agresivitas Pajak. 

Berdasar penjabaran di atas, maka di ajukan hipotesis kedua adalah 

sebagai berikut: 

H0 : Profitabilitas Tidak Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak 

H2 : Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak 
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3. Hubungan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak 

Menurut Andhari (2017) persediaan perusahaan merupakan bagian dari 

aset lancar perusahaan yang dipergunakan untuk memenuhi permintaan dan 

operasional perusahaan dalam jangka panjang. Intensitas persediaan atau 

inventory intensity adalah salah satu bagian aktiva yang diproksikan dengan 

membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Perusahaan yang berinvestasi pada persediaan di gudang akan 

menyebabkan terbentuknya biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan 

tersebut mengakibatkan jumlah beban perusahaan akan meningkat sehingga akan 

dapat menurunkan laba perusahaan. Perusahaan dengan tingkat intensitas 

persediaan yang tinggi akan lebih agresif terhadap tingkat beban pajak yang 

diterima. 

Hasil penelitian Putri dan Lautania (2016) menyatakan Inventory 

Intensity berpengaruh negatif terhadap ETR. Sedangkan pada hasil penelitian 

Andhari (2017) menyatakan Inventory Intensity tidak berpengaruh terhadap 

Agresivitas Pajak. Dengan ada perbedaan hasil pada penelitian terdahulu, maka 

penguji ingin menguji kembali pengaruh dari Inventory Intensity terhadap 

Agresivitas Pajak. 

Berdasar penjabaran di atas, maka di ajukan hipotesis ketiga adalah 

sebagai berikut: 

H0 : Inventory Intensity Tidak Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak 

H3 : Inventory Intensity Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak 
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4. Hubungan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak 

Menurut Kuriah (2016) Capital Intensity merupakan salah satu bentuk 

keputusan keuangan. Keputusan tersebut ditetapkan oleh manajemen perusahaan 

untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Intensitas modal mencerminkan 

seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan 

pendapatan. Sumber dana atau kenaikan modal dapat diperoleh dari penurunan 

aset tetap (dijual) atau peningkatan jumlah aset tetap (pembelian). Capital 

Intensity didefinisikan sebagai rasio antara aset tetap seperti peralatan, mesin dan 

berbagai properti terhadap total aset (Noor et al., 2010:190). Rodriguez dan Arias 

(dalam Kuriah,2016) mengatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan 

perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari 

aset tetap setiap tahunnya. Hal ini karena beban penyusutan aset tetap ini secara 

langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak 

perusahaan. 

Hasil penelitian Andhari (2017) menyatakan Capital Intensity 

berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. Sedangkan pada hasil penelitian 

Nugraha (2015) dan Kuriah (2016) menyatakan Capital Intensity tidak 

berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Dengan ada perbedaan hasil pada 

penelitian terdahulu, maka penguji ingin menguji kembali pengaruh dari Capital 

Intensity terhadap Agresivitas Pajak. 

Berdasar penjabaran di atas, maka di ajukan hipotesis keempat adalah 

sebagai berikut: 
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H0 : Capital Intensity Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak 

H4 : Capital Intensity Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak 

5. Hubungan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak 

Riyanto (2001) dalam Nugraha (2015) mendefinisikan leverage sebagai 

penggunaan aset atau dana yang penggunaannya memiliki kewajiban untuk 

membayar biaya tetap. Leverage timbul apabila perusahaan membiayai aset 

dengan dana pinjaman yang memiliki beban bunga. Tingkat leverage dapat 

menggambarkan resiko keuangan perusahaan. Menurut Yulfaida (2012) dalam 

Nugraha (2015) leverage merupakan jumlah utang yang dimiliki perusahaan 

untuk pembiayaan dan dapat mengukur besarnya aktiva yang dibiayai utang. 

Besar kecilnya leverage pada perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya 

pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya bunga dari utang 

dapat dikurangkan dalam menghitung pajak sehingga beban pajak menjadi lebih 

kecil. Keadaan diatas sesuai dengan penelitian Richardson dan Lanis (2007) yang 

menyatakan bahwa biaya bunga dapat mengurangi besarnya beban pajak. 

Hasil penelitian Nugraha (2015) dan Kuriah (2016) menyatakan 

Leverage berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. Sedangkan pada hasil 

penelitian Gemilang (2017) menyatakan Leverage tidak berpengaruh terhadap 

Agresivitas Pajak. Dengan ada perbedaan hasil pada penelitian terdahulu, maka 

penguji ingin menguji kembali pengaruh dari Leverage terhadap Agresivitas 

Pajak. 
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Berdasar penjabaran di atas, maka di ajukan hipotesis lima adalah 

sebagai berikut: 

H0 : Leverage Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak 

H5 : Leverage Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak 

6. Pengungkapan Corporate Social Responbility, Profitabilitas, Inventory 

Intensity, Capital Intensity, Leverage Terhadap Agresivitas Pajak 

Berdasarkan hipotesis-hipotesis di atas, maka di ajukan hipotesis kelima 

sebagai berikut : 

H0 :   Pengungkapan Corporate Social Responbility, Profitabilitas, Inventory 

Intensity, Capital Intensity, Leverage Berpengaruh Secara Simultan 

Terhadap Agresivitas Pajak 

H6 :   Pengungkapan Corporate Social Responbility, Profitabilitas, Inventory 

Intensity, Capital Intensity, Leverage Berpengaruh Secara Simultan 

Terhadap Agresivitas Pajak 


