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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan 

Menurut Putri (2017) teori keagenan adalah teori yang menjelaskan 

hubungan antara agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal 

sebagai pihak pemilik, keduanya terkait dalam sebuah kontrak. Teori keagenan 

dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan 

bertindak, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. 

Perbedaan kepentingan tersebut memunculkan konflik keagenan. Disinilah letak 

pentingnya corporate governance, yaitu sebagai penjamin dilindunginya hak-hak 

pemegang saham.  

Jensen dan Meckling dalam Masri dan Martani (2012) menjelaskan teori 

agensi adalah kontrak antara satu atau beberapa principal yang mendelegasikan 

wewenang kepada orang lain (agent) untuk mengambil keputusan dalam 

menjalankan perusahaan. Dalam pelaksanaan kontrak akan timbul biaya agensi 

(agency cost), yaitu biaya yang timbul agar manajer bertindak selaras dengan 

tujuan pemilik, seperti pembuatan kontrak ataupun melakukan pengawasan (Masri 

dan Martani, 2012). Timbulnya manajemen pajak sangat dipengaruhi oleh agency 

problem. Masri dan Martani (2012) menjelaskan masalah agensi yang muncul 

dengan adanya manajemen pajak adalah karena adanya perbedaan kepentingan 
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antara para pihak, satu sisi manajer sebagai agent menginginkan peningkatan 

kompensasi, pemegang saham ingin menekan biaya pajak. 

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

informasi antara manajer dan pemilik perusahaan dapat disebabkan oleh dua 

faktor, yaitu: 

a. 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. 

b. 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 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 
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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. 

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 
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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. 

Menurut Resmi (2017:57) jenis-jenis pajak dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu: 

1. Pajak Langsung 

Apabila beban pajak yang harus dibayarkan seseorang atau badan (tax 

burden) tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain (no tax shifting), maka 

pajak tersebut digolongkan sebagai pajak langsung. Karena tidak dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain maka tidak ada yang ditimbulkan dari 

aktivitas pelimpahan tersebut (tax incidence) 

2. Pajak Tidak Langsung 

Digolongkan pajak tidak langsung apabila beban pajak yang harus 

dibayarkan seseorang atau badan dapat dilimpahkan baik seluruhnya 

maupun sebagian kepada pihak lain. Akibat pengalihan atau pelimpahan 

tersebut maka tax incidence pada akhirnya dibebankan sebagian atau 

seluruhnya pada pihak lain. 
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Menurut Mardiasmo (2013:7) ada sistem pemungutan pajak, sistemnya 

dibagi menjadi 3 sistem, yaitu: 

1. Official Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi 

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh wajib pajak. 

2. Self Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya 

pajak yang terutang. 

3. With Holding System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dab bukan wajib pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib 

pajak. 

Menurut Mardiasmo (2013:5), menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu: 

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

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

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

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

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

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 
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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 Finansiil) 

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

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

yang dikenai pajak semakin besar. 

1.1.3  Manajemen Pajak 

Menurut Pohan (2016;13) manajemen perpajakan adalah usaha 

menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi 

agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi 

tersebut dapat dikelola dengan bail, efisien, dan ekonomis sehingga memberi 

kontribusi maksimum bagi perusahaan. 

Menurut Rusydi dalam Darmadi (2013) manajemen pajak adalah 

pengelolaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan strategi untuk 

meminimalkan jumlah beban pajak. Manajemen pajak merupakan salah satu 

elemen dari manajemen perusahaan. Pengertian lain manajemen pajak yang 

dijelaskan Lumbantoruan dalam Darmadi (2013) adalah sarana untuk memenuhi 

kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat 

ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. 

Manajemen pajak dalam pembahasan ini bukan merupakan penghindaran pajak 

yang ilegal atau dengan melanggar norma-norma dalam perpajakan yang telah 

tertulis dalam undang-undang yang dampaknya akan merugikan negara. 

Suandy (2008:6) menjelaskan bahwa tujuan manajemen pajak dibagi dua, 

yaitu: 

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar 

2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya 
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Fungsi manajemen perpajakan menurut Pohan (2016;13-15) terbagi 

menjadi 4 fungsi, yaitu: 

1. Tax Planning 

Tax planning adalah usaha mencakup perencanaan perpajakan agar pajak 

yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan dari tax planning 

adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan 

perpajakan agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. 

2. Tax Administration/Tax Compliance 

Tax administration/Tax compliance mencakup usaha-usaha untuk 

memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menhitung pajak 

secara benar sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam 

membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai deadline pembayaran dan 

pelaporan pajak yang telah ditetapkan. 

3. Tax Audit 

Tax audit mencakup strategi dalam menangani pemeriksaan pajak, 

menanggapi hasil pemeriksaan pajak maupun strategi dalam mengajukan 

surat keberatan atau surat banding. 

4. Other Tax Matters 

Masalah yang mencakup fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan 

perpajakan seperti mengkomunikasikan ketentuan-ketentuan system dan 

prosedur perpajakan kepada pihak-pihak atau bagian-bagian lain dalam 

perusahaan, seperti penerbitan faktur penjualan standar yang berhubungan 

dengan PPN, pemotongan withholding tax (PPh Ps.23/26) yang berkaitan 
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dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa profesi serta 

objek withholding tax lainnya, juga termasuk pelatihan bagi staf yang 

berkaitan dengan masalah perpajakan dan sebagainya. 

Sedangkan menurut Suandy (2008:6-10) menjelaskan bahwa ada 3 fungsi 

manajemen pajak agar tujuan dalam manajemen pajak dapat terpenuhi, fungsi 

tersebut adalah: 

1. Perencanaan pajak (tax planning) 

Perencanaan pajak adalah kegiatan pertama yang dilakukan oleh perusahaan 

dalam rangka melakukan manajemen pajak. Dalam perencanaan pajak, 

perusahaan mulai mengumpulkan dan menganalisis peraturan perpajakan 

agar dapat dipilih tindakan yang perlu dilakukan untuk menghemat beban 

pajak. 

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) 

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perusahaan adalah implementasi 

dari hasil perencanaan pajak yang telah dilakukan sebelumnya. Manajemen 

harus dapat memastikan implementasi dari rencana-rencana manajemen 

pajak telah dilaksanakan baik secara formal dan material. Manajemen juga 

harus memastikan bahwa pengimplementasian manajemen pajak tidak 

melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Jika dalam 

pengimplementasian terjadi pelanggaran peraturan perpajakan, maka praktik 

yang dilakukan perusahaan telah menyimpang dari tujuan awal manajemen 

pajak. 

 



22 
 

3. Pengendalian pajak (tax control) 

Langkah terakhir dari manajemen pajak adalah melakukan pengendalian 

pajak. Pengendalian pajak adalah memeriksa pembayaran dalam hal ini 

waktu yang paling baik dalam melunasi kewajiban perpajakan dan jumlah 

yang dibayar oleh perusahaan. Memeriksa waktu pembayaran penting 

karena dapat menguntungkan perusahaan, membayar pajak pada saat 

terakhir lebih menguntungkan perusahaan dibanding dengan membayar 

pajak lebih awal. Selain memeriksa waktu pembayaran yang baik untuk 

perusahaan, perusahaan juga harus memeriksa kembali jumlah yang 

dibayarkan oleh perusahaan untuk melunasi kewajiban perpajakannnya, 

apakah terjadi pemborosan atau tidak. Pemborosan dalam hal ini perusahaan 

membayar pajak lebih tinggi dari yang telah ditetapkan/yang terhutang. 

Suandy (2008:10-12) menjelaskan bahwa motivasi adanya manajemen 

pajak tidak hanya berasal dari perusahaan yang ingin menekan beban pajaknya, 

tetapi juga ada motivasi yang berasal dari tiga unsur perpajakan itu sendiri. 

Motivasi itu adalah: 

1. Kebijakan perpajakan, dalam hal ini perusahaan harus dapat menganalisis 

transaksi yang dilakukan dan kewajiban yang melekat yang transaksi 

tersebut agar kewajiban yang melekat dalam transaksi tersebut tidak 

memberatkan perusahaan. Perusahaan juga harus dapat melindungi 

sumberdaya perusahaan dari pajak yang ada agar sumberdaya perusahaan 

tersebut bias digunakan untuk tujuan lain. Objek pajak juga harus 

diperhatikan dalam manajemen pajak, hal ini dikarenakan objek pajak 
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merupakan dasar dari penghitungan pajak yang tarifnya berbeda-beda untuk 

tiap objek pajaknya. Karenanya, perusahaan harus lebih teliti dalam 

menentukan objek pajak yang berhubungan dengan perusahaan agar pajak 

yang dibayarkan perusahaan tidak lebih (yang berarti pemborosan dana 

karena membayar lebih tinggi) dan tidak kurang (agar terhindar dari sanksi 

yang akan menimbulkan pemborosan dana). 

2. Undang-undang perpajakan, perusahaan harus dapat menganalisis peraturan 

yang berlaku tentang perpajakan, karena adanya kemungkinan kesempatan 

untuk memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan pajak yang ada. Ini 

dikarenakan adanya peraturan-peratuan lain yang sengaja dibuat untuk 

membantu pelaksanaan peraturan dasar perpajakan tetapi dalam praktiknya 

peraturan bantuan yang dibuat bertentangan dengan peraturan dasar 

perpajakan. Adanya celah dari berbagai peraturan perpajakan yang ada 

harus dapat dimaksimalkan perusahaan agar tercapai manajemen pajak yang 

baik. 

3. Administrasi perpajakan, Perusahaan dalam melakukan manajemen pajak 

juga harus memperhatikan sisi administrasi dalam bidang perpajakan, agar 

dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan terhindar dari 

sanksi yang akan memberatkan perusahaan akibat dari pelanggaran 

peraturan perpajakan.  

2.1.4 Tarif Pajak Efektif 

Menurut Scania (2016) tarif pajak efektif adalah besarnya tarif rill yang 

dibayar oleh perusahaan. Richardson dan Lanis (2007) mendefinisikan tarif pajak 
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efektif sebagai beban pajak penghasilan dibagi oleh pendapatan sebelum pajak. 

Penggunaan tarif pajak efektif di beberapa negara digunakan sebagai salah satu 

indikator untuk membandingkan kinerja industri tertentu dalam memanajemen 

pajak. Selain itu tarif pajak efektif umumnya digunakan untuk memprediksi 

kelompok perusahaan/kategori industri apa yang berpotensi membayar pajak 

dalam jumlah yang signifikan kepada negara. 

Tarif pajak efektif (Effective Tax Rate / ETR) pada dasarnya adalah 

sebuah persentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Tarif 

Pajak Efektif dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang 

dihasilkan oleh perusahaan sehingga Tarif Pajak Efektif merupakan bentuk 

perhitungan tarif pajak pada perusahaan (Aunalal, 2011 dalam Putri, 2017). 

Sedangkan menurut Richardson dan Lanis (2007) tarif pajak efektif adalah 

perbandingan antara pajak riil yang kita bayar dengan laba komersial sebelum 

pajak. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur dampak perubahan 

kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan. 

Kevin dan Thomas dalam Putri (2017) memberikan beberapa alasan 

mendasar terkait dengan penetapan tarif pajak efektif (ETR) perusahaan. Alasan 

pertama adalah adanya pengaruh politik yang terjadi dalam proses perpajakan. 

Pengaruh perubahan politik terkadang dapat menyebabkan adanya intervensi 

tergantung dengan bagaimana pihak-pihak yang berkuasa dan yang 

berkepentingan. Tidak transparasinya proses penetapan tarif pajak yang dilakukan 

pemerintah menyebabkan adanya kemungkinan intervensi yang dilakukan oleh 

pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Alasan kedua adalah kandungan 
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informasi laporan pajak perusahaan yang ditimbulkan oleh para investor. Dengan 

laporan pajak maka para investor dapat melihat sejauh mana perusahaan 

mematuhi aturan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dikaitkan 

dengan investor yang cenderung memilih berada pada jalur aman dalam setiap 

investasinya. 

2.1.5 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana dapat 

diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan berbagai cara antara lain 

dinyatakan dalam total asset, nilai pasar saham, dan lain-lain. Keputusan yang 

dikeluarkan oleh ketua Bapepam No.Kep.11/PM/1997 menyebutkan perusahaan 

kecil dan menengah berdasarkan asset (kekayaan) adalah badan hukum yang 

memiliki total asset tidak lebih dari seratus milyar, sedangkan perusahaan besar 

adalah badan hukum yang total asset nya diatas seratus milyar. Pada dasarnya 

ukuran perusahaan hanya terbagi pada tiga kategori, yaitu perusahaan besar (large 

firm), perusahaan menengah (medium size), dan perusahaan kecil (small firm). 

Menurut Indriani dalam Rinaldi (2015) Perusahaan yang memiliki total 

aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan mampu 

menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki total 

aset sedikit atau rendah. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan 

total aset, semakin besar total aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 

prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga 

menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam 

menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil. 
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Ukuran perusahaan adalah  suatu skala yang dikelompokkan berdasarkan 

besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan 

dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap telah 

memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga 

mencerminkan bahwa perusahaan sudah relatif lebih stabil dan lebih mampu 

menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil 

(Indriani dalam Putri, 2017). 

2.1.6 Komisaris Independen 

Menurut Imelia (2015) komisaris independen merupakan anggota dewan 

komisaris yang berasal dari luar manajemen perusahaan dan bukan merupakan 

pegawai perusahaan  tersebut tetapi berurusan langsung dengan organisasi dalam 

perusahaan. Perusahaan mengangkat komisaris independen untuk mengawasi 

bagaimana organisasi dalam perusahaan dijalankan dan dapat menjadi penengah 

antara komisaris dalam dan pihak pemegang saham apabila terjadi konflik. 

Komisaris independen dipercaya menjadi penengah diantara kedua belah pihak 

karena bersikap objektif dan memiliki risiko yang kecil dalam konflik internal 

(Ardyansah, 2013). 

Keberadaan komisaris independen di Indonesia telah diatur dalam Surat 

keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor: Kep 315/BEJ/06-2000 

perihal Peraturan No I-A, tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas 

selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat pada butir mengenai 



27 
 

Ketentuan tentang Komisaris Independen. Dalam peraturan tersebut dinyatakan 

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (good 

corporate governance), perusahaan yang tercatat di BEJ wajib memiliki komisaris 

independen yang jumlah proporsionalnya sebanding dengan jumlah saham yang 

dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah 

komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota 

komisaris. 

Untuk menciptakan iklim yang lebih objektif, independen serta mampu 

menerapkan unsur keadilan, maka pentingnya peran dari komisaris independen. 

Komisaris Independen diukur dengan membandingkan jumlah anggota dewan 

komisaris yang berasal dari luar perusahaan (independen) dengan total anggota 

dewan komisaris. 

2.1.7 Rasio Hutang 

Menurut Imelia (2015) hutang adalah semua kewajiban keuangan 

perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi dimana hutang ini merupakan 

sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai 

kebutuhan dananya. Berdasarkan teori keagenan, hutang dapat digunakan oleh 

manajer untuk menekan biaya pajak perusahaaan dengan memanfaatkan biaya 

bunga hutang. Jika biaya bunga hutang dapat digunakan untuk menekan beban 

pajak, maka ada kemungkinan manajer memilih menggunakan hutang untuk 

pendanaan guna mendapatkan benefit berupa biaya bunga hutang. Biaya bunga 

hutang yang timbul akan digunakan sebagai pengurang pajak sehingga dapat 
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meningkatkan laba perusahaan. Ketika manajer dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan, maka manajer akan mendapat keuntungan peningkatan kompensasi 

(Imelia, 2015). 

Menurut Scania (2016) hutang dapat menyebabkan penurunan pajak 

dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh 

perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Dengan adanya 

bunga hutang perusahaan akan lebih memilih menggunakan hutang dalam 

pembiayaan. 

Menurut Graham dalam Putri (2017) rasio hutang merupakan gambaran 

dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dibiayai oleh hutang, atau 

seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. 

Dalam kaitan struktur modal, terdapat beberapa pengujian yang membuktikan 

bahwa perusahaan dengan tingkat pajak yang tinggi mempunyai hutang lebih 

tinggi daripada perusahaan dengan tingkat pajak yang rendah. Masri dan Martani 

(2012) menjelaskan bahwa pemilihan utang dan modal sebagai sumber pendanaan 

merupakan keputusan penting yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 

Adanya biaya bunga pada hutang menjadi pertimbangan penggunaan hutang 

sebagai sumber pendanaan oleh perusahaan. 

2.1.8 Profitabilitas (ROA) 

Menurut Imelia (2015) profitabilitas selain digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk mengetahui  

efektifitas manajemen  perusahaan  dalam mengelola  aset  yang dimiliki. Ghozali  
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dan  Chariri  (2011) dalam Imelia menjelaskan  laba akuntansi merupakan  selisih  

pengukuran pendapatan  dan  biaya.  Pengertian pendapatan dalam akuntansi 

keuangan adalah  peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban suatu 

organisasi sebagai akibat dari penjualan barang dan atau jasa kepada pihak lain 

dalam periode akuntansi tertentu. Selisih antara pendapatan yang diterima oleh 

perusahaan akan dikurangkan dengan biaya untuk melihat kinerja perusahaan, 

apakah mendapatkan laba atau merugi dari kegiatan usaha perusahaan. 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Atarwaman 

(2011) dalam Putri (2017) menjelaskan bahwa profitabilitas selain digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk 

mengetahui efektifitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset yang 

dimiliki. Menurut Putri (2015) Ketika perusahaan telah mengalami laba, maka 

dapat dikatakan bahwa manajemen telah bekerja dengan baik dalam 

memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga pendapatan 

yang diterima oleh perusahaan lebih besar daripada biaya yang diperlukan untuk 

mendapatkan pendapatan. Pengukuran efektifitas pengelolaan sumberdaya 

perusahaan dengan pendapatan yang diterima atau yang sering disebut 

profitabilitas perusahaan dapat dilakukan dengan menghitung pendapatan yang 

dihasilkan dengan total aset yang ada dalam perusahaan. 

 

 



30 
 

2.1.9 Manajemen 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 

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  َ َغىِيٌّ َحِميدتَيَمَّ تُْغِمُضىا 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 ۛ وَ  َ يُِحبُّ اْلُمْحِسىِيهَ َوأَْوِفقُىا فِي َسبِيِل َّللاَّ أَْحِسىُىا ۛ 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.” 
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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. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Penelitian 
Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

Iqbal Nur 

Hakim 

Darmadi 

(2013) 

Analisis Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Manajemen 

Pajak Dengan 

Indikator Tarif 

Pajak Efektif 

(Studi Empiris 

Pada Perusahaan 

Manufaktur 

Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek 

Indonesia Pada 

Tahun 2011-

2012) 

Variabel 

Independen: 

ukuran 

perusahaan, 

hutang, 

intensitas 

aset tetap, 

profitabilitas, 

intensitas 

persediaan, 

fasilitas 

pajak 

 

Variabel 

Dependen: 

manajemen 

pajak 

Intensitas aset 

tetap dan 

intensitas 

persediaan 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

manajemen 

pajak. lalu 

pada hutang, 

profitabilitas, 

fasilitas 

perpajakan, 

tidak 

berpengaurh 

terhadap 

manajemen 

pajak 

1. tidak ada 

variabel 

komisaris 

independen 

pada 

penelitian ini 

2. perusahaan 

yang 

dijadikan 

sampel 

berbeda 

Maria Pengaruh Variabel Jumlah dewan 1. tidak ada 
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Meilinda 

(2013) 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Manajemen 

Pajak (Studi 

Empiris Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Yang Terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 

2009-2011) 

Independen: 

persentase 

komisaris 

independen, 

jumlah 

dewan 

komisaris, 

dan jumlah 

kompensasi 

 

Variabel 

Dependen: 

manajemen 

pajak 

komisaris 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

pajak. 

Sedangkan 

jumlah 

kompensasi 

dan persentase 

komisaris 

independen 

tidak 

berpengaruh. 

variabel 

hutang, 

profitabilitas, 

dan ukuran 

perusahaan 

pada 

penelitian ini 

2. perusahaan 

yang 

dijadikan 

sampel 

berbeda 

Septi Imelia 

(2015) 

Analisis Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Manajemen 

Pajak Dengan 

Indikator Tarif 

Pajak Efektif 

(ETR) Pada 

Perusahaan 

LQ45 Yang 

Terdaftar Dalam 

Bursa Efek 

Indonesia Tahun 

2010-2012 

Variabel 

Independen: 

ukuran 

perusahaan, 

hutang, 

intensitas 

persediaan, 

intensitas 

aset tetap, 

profitabilitas, 

fasilitas 

perpajak, 

komisaris 

independen 

 

Variabel 

Dependen: 

manajemen 

pajak 

Ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen 

pajak. 

Sedangkan 

hutang dan 

komisaris 

independen 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

pajak. 

1. perusahaan 

yang 

dijadikan 

sampel 

berbeda 

Rinaldi, 

Charoline 

Cheisviyany 

(2015) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan dan 

Kompensasi 

Rugi Fiskal 

Terhadap Tax 

Avoidance 

(Studi Empris 

Pada Perusahaan 

Manufaktur 

Yang Terdaftar 

di BEI Tahun 

Variabel 

Independen: 

Profitabilitas, 

ukuran 

perusahaan, 

dan 

kompensasi 

rugi fiskal 

 

Variabel 

Dependen: 

Tax 

Avoidance 

Profitabilitas 

berpengaruh 

positif 

terhadap Tax 

Avoidance, 

ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

negatif 

terhadap Tax 

Avoidance, 

dan 

kompensasi 

1. perusahaan 

yang 

dijadikan 

sampel 

berbeda 

2. variabel 

komisaris 

independen 

dan hutang 

tidak ada 

pada 

penelitian ini 
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2010-2013) rugi fiskal 

tidak 

berpengaruh 

terhadap Tax 

Avoidance 

Zulkarnaen 

Novriansyah 

(2015) 

Pengaruh Good 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Manajemen 

Pajak (Studi 

Empiris Pada 

Perusahaan 

Non-Keuangan 

Yang Terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 

2010-2013) 

Variabel 

Independen: 

Komisaris 

Independen, 

Kompensasi 

Manajemen 

Eksekutif, 

dan Investor 

Intitusional 

 

Variabel 

Dependen: 

Manajemen 

Pajak 

Komisaris 

independen 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

pajak 

1. perusahaan 

yang 

dijadikan 

sampel 

berbeda 

2. variabel 

hutang, 

profitabilitas, 

dan ukuran 

perusahaan 

pada 

penelitian ini 

Scania 

Evana Putri 

(2016) 

Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaan, 

Return On Asset 

(ROA), 

Leverage dan 

Intensitas Modal 

Terhadap Tarif 

Pajak Efektif 

(studi empiris 

pada perusahaan 

transportasi 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

periode 2011-

2013) 

Variabel 

Independen: 

Ukuran 

perusahaan, 

ROA, 

Leverage dan 

Intensitas 

Modal 

Variabel 

Dependen: 

Tarif pajak 

efektif 

Ukuran 

perusahaan, 

leverage, dan 

intensitas 

modal 

berpengaruh 

positif 

terhadap tarif 

pajak efektif. 

lalu pada ROA 

tidak 

berpengaruh 

terhadap Tarif 

pajak efektif 

1. perusahaan 

yang 

dijadikan 

sampel 

berbeda 

2. variabel 

komisaris 

independen 

dan hutang 

tidak ada 

pada 

penelitian ini 

Christianto 

Gunawan 

(2016) 

Pengaruh 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Manajemen 

Pajak Pada 

Perusahaan 

Perbankan Yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Variabel 

Independen: 

Dewan 

Komisaris 

Independen, 

Kepemilikan 

Institutional, 

dan Komite 

Audit 

Variabel 

Kepemilikan 

Institutional 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen 

pajak. 

Sedangkan 

Komite Audit 

dan Dewan 

Komisaris 

1. Tahun 

penelitian 

berbeda 

2. Tidak ada 

variabel 

ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

dan rasio 

hutang 
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Indonesia 

Periode 2012-

2014 

Dependen: 

Manajemen 

pajak 

Independen 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen 

pajak. 

Achmad 

Zein 

Ridlwan 

(2016) 

Analisis Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Manajemen 

Pajak Dengan 

Indikator Tarif 

Pajak Efektif 

(Studi Empiris 

Perusahaan 

Manufaktur 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Periode 2010-

2014) 

Variabel 

Independen: 

ukuran 

perusahaan, 

komisaris 

independen, 

dan 

profitabilitas 

Variabel 

Dependen: 

tarif pajak 

efektif 

Ukuran 

perusahaan 

tidak 

berpengaruh 

terhadap tarif 

pajak efektif. 

sedangkan 

profitabilitas 

dan komisaris 

independen 

berpengaruh 

terhadap tarif 

pajak efektif. 

1. perusahaan 

yang 

dijadikan 

sampel 

berbeda 

2. variabel 

hutang tidak 

ada pada 

penelitian ini 

Natrion 

(2017) 

Pengaruh 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Manajemen 

Pajak 

Variabel 

Independen: 

dewan 

komisaris, 

komisaris 

independen, 

kompensasi 

dewan 

komisaris 

serta dewan 

direksi 

Variabel 

Dependen: 

manajemen 

Pajak 

Dewan 

komisaris, 

komisaris 

independen, 

dan 

kompensasi 

dewan 

komisaris serta 

dewan direksi 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen 

pajak 

1. Sampel 

yang 

digunakan 

penelitian 

ini hanya 30 

perusahaan 

2. variabel 

ROA, 

ukuran 

perusahaan, 

dan hutang 

tidak ada 

pada 

penelitian 

ini 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

H1 

H2 

H3 

H4 

 

 

H5 

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 

sementara terhadap rumusan masalah assosiatif, yaitu menanyakan hubungan 

antara dua variabel atau lebih. 

 

 Ukuran 

Perusahaan 

(X1) 

 Komisaris 

Independen 

(X2) 

 Rasio Hutang 

(X3) 

 Profitabilitas 

(X4) 

 

Manajemen Pajak 

(Y) 
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1. Hubungan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak 

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana dapat 

diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan bebagai cara antara lain 

dinyatakan dalam total asset, nilai pasar saham, dan lain-lain. Keputusan yang 

dikeluarkan oleh ketua Bapepam No.Kep.11/PM/1997 menyebutkan perusahaan 

kecil dan menengah berdasarkan asset (kekayaan) adalah badan hukum yang 

memiliki total asset tidak lebih dari seratus milyar, sedangkan perusahaan besar 

adalah badan hukum yang total asset nya diatas seratus milyar. Pada dasarnya 

ukuran perusahaan hanya terbagi pada tiga kategori, yaitu perusahaan besar (large 

firm), perusahaan menengah (medium size), dan perusahaan kecil (small firm). 

Ukuran perusahaan adalah  suatu skala yang dikelompokkan berdasarkan 

besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan 

dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap telah 

memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga 

mencerminkan bahwa perusahaan sudah relatif lebih stabil dan lebih mampu 

menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil 

(Indriani dalam Putri, 2017). 

Pada penelitian Darmadi (2013) menyatakan Ukuran Perusahaan 

mempunyai pengaruh positif terhadap Manajemen Pajak, sedangkan pada 

penelitian Imelia (2015) menyatakan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh 
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terhadap Majemen Pajak. Hasil yang berlawanan ini akan di uji kembali pada 

penelitian ini diposisi apakah Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak. 

Berdasar penjabaran di atas, maka di ajukan hipotesis pertama adalah 

sebagai berikut: 

H1 : Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Manajemen Pajak 

2. Hubungan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak 

Menurut Imelia (2015) komisaris independen merupakan anggota dewan 

komisaris yang berasal dari luar manajemen perusahaan dan bukan merupakan 

pegawai perusahaan  tersebut tetapi berurusan langsung dengan organisasi dalam 

perusahaan. Perusahaan mengangkat komisaris independen untuk mengawasi 

bagaimana organisasi dalam perusahaan dijalankan dan dapat menjadi penengah 

antara komisaris dalam dan pihak pemegang saham apabila terjadi konflik. 

Komisaris independen dipercaya menjadi penengah diantara kedua belah pihak 

karena bersikap objektif dan memiliki risiko yang kecil dalam konflik internal  

Untuk menciptakan iklim yang lebih objektif, independen serta mampu 

menerapkan unsur keadilan, maka pentingnya peran dari komisaris independen. 

Komisaris Independen diukur dengan membandingkan jumlah anggota dewan 

komisaris yang berasal dari luar perusahaan (independen) dengan total anggota 

dewan komisaris. 

Pada penelitian Imelia (2015) menyatakan Komisaris Independen 

berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak, sedangkan hasil pada penelitian 
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Natrion (2017) menyatakan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap 

Manajemen Pajak. Hasil yang berlawanan ini akan di uji kembali pada penelitian 

ini diposisi apakah Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak. 

Berdasar penjabaran di atas, maka di ajukan hipotesis kedua adalah 

sebagai berikut: 

H2 : Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Manajemen Pajak 

3. Hubungan Rasio Hutang Terhadap Manajemen Pajak 

Menurut Scania (2016) hutang dapat menyebabkan penurunan pajak 

dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh 

perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Dengan adanya 

bunga hutang perusahaan akan lebih memilih menggunakan hutang dalam 

pembiayaan. Menurut Graham dalam Putri (2017) rasio hutang merupakan 

gambaran dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dibiayai oleh hutang, 

atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. 

Dalam kaitan struktur modal, terdapat beberapa pengujian yang membuktikan 

bahwa perusahaan dengan tingkat pajak yang tinggi mempunyai hutang lebih 

tinggi daripada perusahaan dengan tingkat pajak yang rendah. Masri dan Martani 

(2012) menjelaskan bahwa pemilihan utang dan modal sebagai sumber pendanaan 

merupakan keputusan penting yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 

Adanya biaya bunga pada hutang menjadi pertimbangan penggunaan hutang 

sebagai sumber pendanaan oleh perusahaan. 



39 
 

Pada penelitian Imelia (2015) menyatakan Hutang berpengaruh positif 

terhadap Manajemen Pajak, sedangkan hasil pada penelitian Darmadi (2013) 

menyatakan Hutang tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Hasil yang 

berlawanan ini akan di uji kembali pada penelitian ini diposisi apakah Rasio 

Hutang terhadap Manajemen Pajak. 

Berdasar penjabaran di atas, maka di ajukan hipotesis ketiga adalah 

sebagai berikut: 

H3 : Rasio Hutang Berpengaruh Terhadap Manajemen Pajak 

4. Hubungan Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Atarwaman 

(2011) dalam Putri (2017) menjelaskan bahwa profitabilitas selain digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk 

mengetahui efektifitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset yang 

dimiliki. Menurut Putri (2015) Ketika perusahaan telah mengalami laba, maka 

dapat dikatakan bahwa manajemen telah bekerja dengan baik dalam 

memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga pendapatan 

yang diterima oleh perusahaan lebih besar daripada biaya yang diperlukan untuk 

mendapatkan pendapatan. Pengukuran efektifitas pengelolaan sumberdaya 

perusahaan dengan pendapatan yang diterima atau yang sering disebut 

profitabilitas perusahaan dapat dilakukan dengan menghitung pendapatan yang 

dihasilkan dengan total aset yang ada dalam perusahaan. 
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Pada penelitian Imelia (2015) dan Darmadi (2013) menyatakan 

Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak, sedangkan hasil pada 

penelitian Rinaldi (2015) dan Ridlwan (2016) menyatakan Profitabilitas 

berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif. Hasil yang berlawanan ini akan di uji 

kembali pada penelitian ini diposisi apakah Profitabilitas terhadap Manajemen 

Pajak. 

Berdasar penjabaran di atas, maka di ajukan hipotesis empat adalah 

sebagai berikut: 

H4 : Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Manajemen Pajak 

5. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Rasio Hutang, dan 

Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak 

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

sebagai berikut : 

H5 : Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Rasio Hutang, dan 

Profitabilitas Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Manajemen 

Pajak 


