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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya 

semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan 

ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah 

mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari 

perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi. Setiap perusahaan 

yang terdaftar akan dikenakan pajak badan dimana tarif pajak terutama akan 

dilihat dari ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, intesitas persediaan dalam 

sebuah perusahaan. 

Setiap perusahaan merupakan wajib pajak badan yang harus membayarkan 

pajaknya setiap tahun. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) 

yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 

dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung 

dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2011). 

Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah 

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

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Oleh karena itu, 

pajak menjadi tumpuan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Produksi
https://id.wikipedia.org/wiki/Faktor_produksi
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha


2 
 

Waluyo (2011) menyebutkan bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan 

kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan 

menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Peranan 

pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar, sehingga pemerintah 

menaruh perhatian khusus pada sektor pajak. Pemerintah di Indonesia sendiri 

melakukan usaha intensifikasi dan ekstenfikasi dalam upaya mengoptimalkan 

sektor perpajakan. Berdasarkan hal tersebut besar kecilnya penerimaan pajak 

menentukan besarnya anggaran APBN. 

Dalam penerimaan negara sampai dengan Agustus 2016 mencapai Rp 

820,7 triliun, hanya 46,1% dari target penerimaan dalam negeri Rp 1.784,2 triliun, 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 

penerimaan negara masih terdapat kekurangan sebesar Rp 219 Triliun (Berita 

Realisasi Penerimaan Pajak yang akan Terjadi Pada tahun 2016). 

Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak badan 

yaitu dengan memberikan insentif penurunan tarif pajak badan dalam negeri. 

Dengan adanya peraturan pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang penyederhanaan 

perhitungan perpajakan , yaitu apabila penghasilan dari usaha yang diperoleh 

wajib pajak badan tidak lebih dari 4,8 miliar dalam setahun maka dikenakan  tarif 

1%. Kebijakan ini dikenal dengan istilah Statutory Tax Rate (STR) atau tarif pajak 

statutori (TPS) dan Effective Tax Rate (ETR) atau tarif pajak efektif (TPE).Tarif 

pajak statutori adalah tarif pajak yang ditetapkan oleh hukum atas dasar 

pengenaan tertentu. Tarif pajak efektif menunjukan efektifitas manejemen pajak 

suatu perusahaan. Selain itu, tarif pajak efektif juga menunjukan respon dan 
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dampak insentif pajak terhadap sebuah perusahaan. TPE dapat membantu wajib 

pajak untuk mengetahui berapa bagian dari penghasilan yang sebenarnya kita 

bayarkan untuk pajak. 

Tarif pajak efektif adalah salah satu hal yang dapat membantu wajib pajak 

dalam menghitung jumlah pajak yang dibayarkan khususnya pada wajib pajak 

badan. Pajak badan yang  merupakan salah satu subjek pajak penghasilan. 

Perusahaan ketika menerima atau memperoleh penghasilan akan merubah status 

perpajakan. Penjelasan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 1 menjelaskan 

bahwa pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 

dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan 

dalam undang-undang disebut wajib pajak. 

Fenomena yang terjadi walaupun pemerintah memberikan insentif pajak 

bagi perusahaan, fakta menunjukan bahwa masih ada perusahaan yang mengakali 

pajak di Indonesia. Salah satu caranya dengan membuat laporan keuangan yang 

dikatagorikan pada setiap tahunnya, terdapat 2000 perusahaan penanaman modal 

asing (PMA) yang di duga mengakali pajak. Berdasarkan data yang disampaikan 

oleh Dirjen Pajak biasanya perusahaan mengakali pada laporan modal awal, 

kemudian cara ini akan membuat perusahaan terindikasi rugi pada saat laporan 

akhir tahun (Merdeka.Com). Salah satu kasusnya adalah PT Coca-Cola Indonesia 

(CCI), PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan 

pembayaran pajak senilai Rp 49,24 Miliar. Kasus ini terjadi pada rentang waktu 

tahun 2002-2006 Kemeterian Keuangan menemukan ada pembengkakan biaya 

yang besar pada tahu tersebut, beban yang besar menyebabkan penghasilan kena 



4 
 

pajak berkurang sehingga setoran pajak pun mengecil. Beban itu diantara lain 

beban iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 untuk produk minuman yang 

menjadi merek Coca-Cola (Nasional.kontan.co.id). 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk 

membayar pajak diantaranya yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan yang 

besar memiliki aset yang besar sehingga dapat mempengaruhi tarif pajak efektif 

perusahaan, ini dikarenakan perusahaan yang memiliki aset yang besar akan 

menimbulkan beban bagi perusahaan, yaitu berupa beban pemeliharaan aset 

dengan begitu dapat menurunkan laba perusahaan. Menurut Soepriyanto (2011) 

para pendukung teori kos politik (political cost theory) meyakini bahwa pajak 

merupakan salah satu kos politik yang harus dibayar orang perusahaan berskala 

besar. Selain itu perusahaan besar akan cenderung untuk memiliki tarif pajak 

efektif yang rendah guna memberi kesan patuh terahadap peraturan perpajakan 

agar dapat sorotan lebih dari publik dan pemerintah. Penelitian yang dilakukan 

oleh Dharma I Made (2016) menyatakan bahwa semakin besar aset yang dimiliki 

perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Besar kecilnya aset juga 

mempengaruhi jumlah produktifiitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan 

perusahaan juga akan bepengaruh. Dengan begitu laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan yang memiliki aset besar akan mempengaruhi pembayaran pajak. 

Tingkat pembayaran pajak juga dapat dilihat pada Profitabilitas yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Dengan tingginya jumlah profitabilitas perusahaan 

akan meningkatkan aset pada suatu perusahaan sehingga pajak yang akan 

dibayarkan oleh perusahaan juga akan semakin tinggi dibandingkan dengan 
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perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah. Menurut teori agensi akan 

memacu para manajer untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang 

diperoleh membesar, maka secara otomatis jumlah pajak penghasilan akan 

meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Ardyansah (2014) 

menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan 

membayar pajak yang lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat 

profitabilitas yang lebih rendah. Maka dari itu profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap Effective Tax Rate. 

Ada pula leverage yang dapat mempengaruhi pembayaran pajak, leverage 

merupakan banyak jumlah hutang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dalam 

melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengatur besarnya aktiva 

yang dibiayai oleh hutang. Semakin besar hutang yang dimiliki oleh sebuah 

perusahaan maka akan semakin rendah pajak yang akan dibayarkan oleh 

perusahaan, hal ini dikarenakan jumlah hutang akan menimbulkan beban bagi 

perusahaan sehingga akan menyebabkan laba perusahaan menurun.  Amelia 

(2015) menyatakan bahwa hutang merupakan kewajiban suatu perusahaan yang 

timbul dari transaksi pada waktu yang lalu dan harus dibayar dengan kas dan jasa 

diwaktu akan datang, sehingga penggunaan hutang sebagai pembiayaan 

operasional perusahaan akan secara langsung mempengaruhi tarif pajak efektif. 

Perusahaan dengan jumlah hutang yang besar memiliki beban pajak yang rendah 

ini karena pengeluaran beban bunga akan mengurangi beban pajak yang akan 

dikeluarkan perusahaan. 
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Faktor lain yang dapat mempengaruhi pembayaran pajak adalah intensitas 

persediaan karena tingginya tingkat persediaan dalam perusahaan akan 

menimbulkan beban tambahan bagi perusahaan, sehingga dengan banyaknya 

jumlah aset akan menimbulkan biaya perawatan yang menyebabkan profitabilitas 

semakin menurun. Dalam agensi teori, manajer akan berusaha meminimalisir 

beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba 

perusahaan. Disisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang 

terpaksa ditanggung untuk menekan beban pajak. Cara yang digunakan manajer 

adalah dengan membebankan biaya tambahan persediaan untuk menurunkan laba 

perusahaan sehingga dapat menurunkan beban pajak perusahaan. Jika laba 

perusahaan mengecil, maka menyebabkan menurunnya pajak yang dibayarkan 

oleh perusahaan (Mutia, 2016) 

Penelitian tentang tarif pajak efektif ini telah di lakukan oleh peneliti-

peneliti sebelumnya seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Richardson dan 

Lanis (2007) penentuan Variabilitas di tingkat korporat Effective Tax Rate dan 

Reformasi pajak : bukti dari Australia Ukuran perusahaan, Hutang Finansial, 

Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, intensitas penelitian, Pengembangan 

tax Reform terhadap Effective tax rate menunjukkan hasil bahwa  Ukuran 

perusahaan, hutang finansial, intensitas aset tetap, intensitas penelitian, dan 

pengembangan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif dan untuk variabel 

intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. 

Penelitian lain yang telah dilakukan oleh Darmadi (2013) yang 

menggunakan faktor Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Tingkat Hutang, 
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Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persedian dan Fasilitas Perpajakan Terhadap 

Manejemen Pajak dengan indikator Tarif Pajak Efektif menemukan bahwa 

Ukuran Perusahaan, dan Tingkat Hutang berpengaruh negatif terhadap tarif pajak 

efektif sedangakan Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan Dan 

Fasilitas Perpajakan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya 

menguji faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak 

efektif, sedangkan penelitian ini langsung mengarah faktor yang mempengaruhi 

tarif pajak efektif tersebut.  

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas dan dengan adanya 

perbedaaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya 

maka peneliti tertarik untuk mengambil sebuah judul penelitian yaitu “Pengaruh 

Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Intensitas Persediaan 

Terhadap Tarif Pajak Efektif”  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka pemasalahan dalam penelitian 

adalah: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif? 

3. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif? 

4. Apakah leverage berpengaruh terhadap tarif pajak efektif? 

5. Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan intensitas 

persedian berpengaruh secara simultan terhadap tarif pajak efektif ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif 

pajak efektif 

2. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak 

efektif 

3. Untuk mengetahui apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap tarif 

pajak efektif 

4. Untuk mengetahui apakah leverage berpengaruh terhadap tarif pajak 

efektif 

5. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan 

intensitas persedian berpengaruh secara simultan terhadap tarif pajak 

efektif 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelian ini adalah antara lain: 

1. Manfaat Praktis 

Memberikan gambaran kepada pemerintah, manajemen pajak, dan 

investor atau kreditor bagaimana ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage 

dan intensitas persediaan mempengaruh tarif pajak efektif sebuah perusahaan. 

2. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkandapatmemberikan manfaat yang berarti 

dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu akuntansi, 
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hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan 

perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

tarif pajak efektif. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan pembahasan dalam uraian berikutnya, maka 

sistematika penulisan disusun sebagai  berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa 

peneliti memotivasi untuk menciptkan serangkaian mekanisme 

penelitian ini; rumusan masalah yang membutuhkan jawaban; 

tujuan dan kegunaan penelitian; serta sistematika penelitian. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka menjelaskan teori yang digunakan dalam 

penelitian ini, penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

penelitian yang dilakukan, kerangka penelitian yang digunakan 

untuk memperjelas maksud penelitian dan membantu dalam 

berpikir secara logis serta hipotesis yang digunakan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan bagian didalamnya menjelaskan 

bagaimana penelitian ini diuraikan mengenai variabel penelitian 

dan defiisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis. 
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BAB IV :  HASIL DAN ANALISIS 

Di dalam bab ini diuraikan deskripsi objek penelitian, analisis 

data, dan interpretasi hasil terhadap hasil penelitian. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi. Bab ini memuat 

simpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


