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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Agensi (Agency Teory) 

Jensen dan Meckling dalam (Pramana,2014) teori agensi adalah teori yang 

muncul ketika ada dua pihak yang saling terikat, dimana kedua belah pihak 

sepakat untuk memakai jasa. Hubungan keagenan adalah sebagai kontrak, dimana 

satu atau beberapa orang (principal) mempekerjakan orang atau pihak lain (agen) 

untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk 

mengambil keputusan. Dari sini dapat diketahui bahwa manajemen wajib 

mempertanggungjawabkan semua keputusan terhadap pengguna laporan 

keuangan, termasuk investor, stakeholders, pemegang saham, dan kreditor. 

Jensen dan Meckling dalam (Pramana,2014) menjelaskan hubungan 

keagenan di dalam teori agensi (agency theory) bahwa perusahaan merupakan 

kumpulan kontrak (nexus of contract) antara pemilik sumber daya ekonomis 

(principal) dan manajer (agen) yang mengurus penggunaan dan pengendalian 

sumber daya tersebut. 

 

2.2 Teori Kos Politik 

Teori kos politik merupakan gambaraan hubungan kerja sama antara 

perusahaan dengan pemilik dan konsumen untuk faktor pengeluran. Dengan 

berkerja sama kos yang akan dikeluarkan akan lebih rendah dibandingkan dengan 

perindividual. Sebagai badan usaha tidak terlepas dari regulasi poltik yang 

menggambarkan adanya aneka kepentingan politik dari berbagai pihak. 
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Berdasarkan asumsi perusahaan besar lebih sensitif secara politik dan memiliki 

beban transfer kesejahterahaan (biaya politik) yang lebih besar dari ada 

perusahaan yang lebih kecil (Almilia, 2014). 

Menurut Watts dan Zimmerman dalam Firmansyah dan Sherlita (2010) 

dalam teori akuntansi positif (Positive Accounting Theory) menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan digunakan sebagai pedoman biaya politik dan biaya politik 

akan meningkat seiringan dengan meningkatnya ukuran dan resiko perusahaan. 

Perusahaan-perusahaan besar lebih sensitif secara politis dan memiliki transfer 

kekayaan yang relaif lebih besar. 

 

2.3 Tarif Pajak Efektif 

Tarif pajak efektif merupakan perbandingan antara pajak real yang dibayar 

oleh perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak. Dengan adanya tarif pajak 

efektif, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara real bagaimana 

usaha manajemen pajak dalam menekan kewajiban pajak perusahaan karena 

apabila perusahaan memiliki presentasi tarif pajak efektif yang lebih tinggi dari 

tarif yang ditetapkan maka perusahaan kurang maksimal dalam memaksimalkan 

insentif-insentif perpajakan yang ada, karena dengan perusahaan memanfaaatkan 

insentif perpajakan yang ada maka dapat memperkecil persentase pembayaran 

pajak dari laba komersial. 

Effective tax rate atau tarif pajak efektif pada dasarnya adalah sebuah 

presentase besaran tarif yang ditanggung perusahaan. Tarif pajak efektiftif 

dihitung dari informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga ETR 
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merupakan perhitungan tarif pajak perusahaan (Meilinda, 2013 dalam ardyansah 

2014). 

Fullerton dalam Ardyansah (2014) mengklasifikasi effective tax rate 

(ETR) sebagai berikut: 

1. Average effective corporate tax rate : biaya pajak tahun berjalan dibagi 

dengan penghasilan perusahaan yang sebenarnya (laba sebelum pajak) 

2. Average effective total tax rate: besaran biaya pajak perusahaan ditambah 

pajak properti ditambah bunga atas pajak pribadi dan dividen, dibagi 

dengan pendapata total modal. 

3. Marginal effective corporate tax rate wedge: besaran tarif penghasilan riil 

sebelum pajak yang diharapkan atas penghasilan dari investasi marginal, 

dikurangi penghasilan riil perusahaan sebelum pajak. 

4. Marginal effective corporate tax rate: pajak marginal efektif perusahaan 

dibagi penghasilan sebelum pajak (tax inclusive rate) atau dengan 

penghasilan setelah pajak (tax exclusive rate). 

5. Marginal effective total tax wedge: penghasilan sebelum pajak yang 

diharapkan dalam marginal investasi dikurangi penghasilan setelah pajak 

sebagai penghematan atas penghasilan. 

6. Marginal effective total tax rate: total pajak marginal efektif dibagi 

penghasilan sebelum pajak dengan penghematan pajak penghasilan yang 

dilakukan perusahaan.  
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Tabel 2.1 

Tarif Pajak Penghasilan untuk  Badan Usaha 
 

Penghasilan Kotor (Peredaran Bruto) 

(Rp) 

Tarif pajak  

Kurang dari 4,8 miliar / tahun 1% x Penghasilan Kotor 

(Peredaran Bruto) 

Lebih dari 4,8 miliar s/d 50 miliar / 

tahun 

{0.25 - (0.6 Miliar/Penghasilan Kotor)} 

x PKP 

Lebih dari 50 miliar / tahun 25% x PKP 

 

2.4 Ukuran Perusahaan 

Khairiah (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan 

gambaran besar kecilnya sebuah perusahaan yang diukur dengan menggunakan 

total aset, semakin besar total aset semakin besar pula ukuran perusahaan. Analisa 

(2011) juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset 

yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi 

perusahaan. Perusahaan yang besar adalah perusahaan yang memiliki total aset 

dalam jumlah besar, untuk perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil 

dari perusahaan besar maka dapat dikategorikan dalam perusahaan menengah dan 

yang memiliki total aset jauh diperusahaan besar dapat dikategorikan sebagai 

perusahaan kecil.  

Munurut Standar Akuntasi Keuangan (SAK), total aset adalah segala 

sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari taransaksi masa 

lalu dan diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa 

akan datang. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar akan mendapatkan 

perhatian lebih banyak dari investor, kreditur, pemerintah maupun para analisis 

ekonomi dibandingkan dengan perusahaan kecil, oleh karana itu perusahaan 
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bersakala besar akan cenderung mempunyai tarif pajak efektif yang lebih rendah 

guna memberi kesan patuh terhadap peraturan perpajakan. 

Menurut UU No.20 tahun 2008 dalam (Kusmayanti 2015) Ukuran 

perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Klasifikasi Perusahaan Kecil, adalah  untuk perusahaan dengan kekayaan 

bersih lebih dari Rp. 50jt sampai dengan maksimum Rp. 500jt; tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

2.  Klasifikasi Perusahaan Menengah, adalah perusahaan dengan kekayaan 

bersih lebih dari Rp. 500jt sampai dengan maksimum Rp. 10 Milyar; tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

3. Klasifikasi Perusahaan Besar, adalah perusahaan dengan kekayaan bersih 

lebih dari Rp. 10 Milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan serta tempat 

usaha).  

 

2.5 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dalam 

satu periode, profitabilitas suatu perusahaan menunjukan perbandingan antara laba 

dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain 

profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai laba. 

Profitabilitas atau laba dapat juga diartikan sebagai pendapatan dikurangi beban 

dan kerugian selama periode pelaporan. Analisis mengenai profitabilitas sangat 

penting bagi kreditor dan investor ekuitas. 

Mardiyanto dalam Darmadi (2013) menjelaskan bahwa dalam akuntansi 

dikenal beberapa rasio profitabilitas: 
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1. Rasio Margin laba (profit margin – PM) Meningkatnya PM 

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 total asset (OROA) Earning before interest and tax 

merupakan laba murni perusahaan yang belum dipengaruhi keputusan 

keuangan (utang) dan pajak. 

3. Tingkat pengembalian atas total aktiva (return on asset - ROA) Rasio 

return on asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas operasi. 

4. Rasio tingkat pengembalian atas total ekuitas (return on equity - ROE) 

ROE (return on equity) merupakan alat ukur terakhir untuk mengukur 

profitabilitas perusahaan. ROE menggambarkan keberhasilan perusahaan 

menghasilkan laba untuk para pemegang saham. 

 

2.6 Leverage 

2.6.1 Pengertian 

Leverage didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam 

melunasi semua kewajiban dengan ekuitasnya. Dengan demikian leverage 

menunjukan resiko yang dihadapi perusahaan berkaitan dengan hutang yang 

dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang tidak memiliki leverage berarti 

menggunakan modal sendiri untuk membiayai investasinya, salah sau nya 

untuk pembelian aktiva. Semakin tinggi rasio hutang semakin besar pula 

investasi yang didanai dari pinjaman. (Fahmi, 2011:127) Berdasarkan 
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pengertian diatas, Leverage dapat dikatakan sebagai sumber dana yang 

digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya diluar sumber dana modal 

atau ekuitas. 

2.6.2 Macam-Macam Leverage 

Menurut Riyanto dalam Risma (2009) ada dua macam leverage, yaitu 

operating leverage dan financial leverage: 

1. Hutang operasi (operating leverage) 

Operating leverage timbul karena peruahaan menggunakan biaya 

operasitetap. Melalui penggunaan biaya operasi tetap, perubahan pada 

penjualan akan mengakibatkan erubahan yang lebih besar pada EBIT 

perusahaan. Menurut Tampubolon dalam Risma (2009), operating 

leverage  adalah untuk mengatur risiko operasional dan peningkatannya 

dibandingkan biaya tetap operasional. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa leverage operasi menggambarkan 

seberapa besar biaya tetap digunakan dalam operasi suatu Perusahaan. 

2. Leverage keuangan (Financial Leverage) 

Suatu perusahaa dikatakan menggunakan financial leverage, jika ia 

membelanjakan sebagian dari akrtivanya dengan sekuritas yang membayar 

bunga yang tetap. Apabila perusahaan menggunakan Financial leverage 

atau hutang, perubahan pada EBIT perusahaan akan mengakibatkan 

perubahan yang lebih besar pada EPS (Earnings Per Share) atau 

penghasilan per lembar saham perusahaan. 
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Financial leverage adalah pengukuran dan peningkatan resiko 

apabila dibandingkan dari biaya keuangan atau tingkat bunga (interest 

rate). Salah satu cara untuk menentukan financial leverage bagaiman EPS 

dipengaruhi oleh perubahan EBIT. (Tampubolon dalam Risma, 2009) 

Leverage keuangan merujuk pada tingkat sejauh mana penggunaan 

hutang dalam rangka pembiayaan perusahaan. Apabila hasil pengembalian 

atas aktiva lebih besar daripada biaya hutang, leverage tersebut 

meguntungkan dan hasil pengembalian atas modal dengan menggunakan 

aktiva ini juga meningkat. 

 

2.7 Intensitas Persediaan 

2.7.1 Pengertian 

Intensitas persediaan merupakan gambaran bagaimana perusahaan 

menginvestasikan kekayaannya pada persedian. Tingginya tingkat persediaan 

dalam perusahaan akan menimbulkan beban tambahan bagi perusahaan.  

Menurut PSAK No. 14,  pengertian persediaan adalah: 

1. Aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal 

2. Aktiva dalam proses produksi atau dalam perjalanan, 

3. Aktiva dalam bentuk bagan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan 

dalam proses produksi atau pemberian jasa. 

Pada prinsipnya persediaan mempermudah atau memperlancar 

kegiatan operasi perusahaan, yang harus dilakukan secara berturut-turut 

untukmemproduksi barang-barang, serta selanjutanya menyampaikan kepada 

para  pelanggan atau konsumen. 
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2.7.2 Jenis – Jenis Persediaan 

Menurut Herjanto dalam Darmadi (2013) persediaan dibagi menjadi 

beberapa bentuk: 

1. Persediaan bahan mentah,  yaitu persediaan bahan mentah biasa dijumpai 

pada perusahaan yang bergerak dalam bidang industri. Persediaan bahan 

mentah yang ada dalam perusahaan nantinya akan diolah menjadi 

persedian bahan jadi yang mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi dari 

persediaan bahan mentah yang tujuannya untuk dijual olio perusahaan 

sehingga perusahaan mendapatkan laba dari proses produksi. 

2. Persediaan bahan pembantu adalah persediaan bahan yang memiliki 

kegunaan untuk membantu proses produksi. 

3. Persediaan bahan dalam proses adalah persediaan yang membutuhkan 

proses lebih lanjut sehingga akan didapatkan persediaan bahan jadi yang 

mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. 

4. Persediaan barang jadi merupakan hasil akhir dari proses produksi. 

5. Persediaan suku cadang adalah persediaan yang diperlukan agar proses 

produksi suatu perusahaan tidak terganggu, contoh persediaan suku cadang 

antara lain rantai dan gear yang digunakan dalam mesin untuk kegiatan 

produksi. 

Perusahaan tidak boleh terlalu banyak menyimpan persediaan karena 

persediaan hanyalah salah suatu sumber dana yang menganggur, karena 

sebelum persediaan digunakan maka sumber dana yang terikat didalamnya 

tidak dapat digunakan untuk keperluan yang lain.  
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2.7.3 Fungsi Persediaan 

1. Fungsi Doupling adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat 

memenuhi permintaan pelanggan tanpa tergantung pada supplier. 

Persediaan bahan mentah diadakan agar perusahaan tidak sepenuhnya 

tergantung pada pengadaannya dalam kuantitas dalam waktu pengiriman. 

2. Fungsi Econimic Lot Sizing. Persediaan EconimicLot Sizing ini perlu 

dipertimbangkan penghematan atau potongan pembelian, biaya 

pengangkutan per unit menjadi lebih murah, dan lian sebagainya. Hal ini 

disebabkan perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih 

besar dibandingkan dengan biaya yang timbul karena besarnya persedian 

(biaya sewa gudang, investasi dan resiko) 

3. Fungsi antisipasi. Apabila perusahaan menghadapi flukuasi permintaan 

yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman atau 

data-data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini perusahaan 

dapat mengadakan persediaan musiman (seasonal inventories). Disamping 

itu, perusahaan juga sering menghadapi ketidakpastian jika waktu 

pengiriman dan permintaan barang-barang selam periode tertentu. Dalam 

hal ini perusahaan memerlukan persediaan yang ekstra yang disebut 

persedian pengaman  (safety stock). (Herjanto dalam Darmadi 2013). 

 

2.8 Pajak Dalam Perspektif Islam 

Mengenai hukum pajak dalam Islam, ada dua pandangan yang bisa 

muncul. Pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak 

sedangkan pandangan  kedua yakni yang memandang bahwa penarikan pajak 
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merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan 

haram.Menurutpenulis, pajak ialah suatu hal yang diperbolehkan. Pendapat ini 

penulis ambil dengan menganggap bahwa pajak ialah sebagai ibadah tambahan 

setelah adanya zakat. Pajak ini bahkan bisa jadi menjadi wajib karena  sebagai 

bentuk ketaatan kepada waliyyul amri dimana amri tersebut disini ialah 

pemerintah. 

Selain itu juga dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 59 mengenai makna 

ketaatan pada ulil amri dengan arti sebagai berikut, 

                         

                         

        

 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 

hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya. 

 

Pada ayat tersebut bisa ditarik makna bahwa ketaatan tersebut juga 

memiliki batas yakni pada hal yang bersifat ma’ruf saja, bukan pada hal yang 

tidak ma’ruf. Hal lain yang menjadi pertimbangan saya akan pandangan ini ialah 

bahwa pajak tersebut alangkah baiknya dibayarkan sesuai dengan hukumnya 

dikarenakan pajak tersebut pun pada akhirnya akan dinikmati masyarakat dalam 

bentuk layanan-layanan yang diberikan oleh Negara. 

Di dalam Hukum Islam, Dasar membayar pajak itu hukumnya adalah 

diperbolehkan, berdasarkan kepada ayat Al-Qur’an Surat At-Taubah : 29. 
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Artinya :"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 

pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang 

diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan 

agama yang benar (Agama Allah), yaitu orang-orang yang diberi Al-

kitab kepada mereka, sampai mereka membayar "Jizyah" dengan 

patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk." 

 

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Jizyah diwajibkan atas orang laki-laki, 

balig, dan berakal. Dan yang dikenakanjizyah adalah orang yang termasuk 

golongan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Besarnya kadar jizyah yang dipungut 

diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah sesuai dengan kemaslahatan umum 

dipungut 1 tahun sekali. 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai effective tax rate telah dilakukan sebelumnya oleh 

beberapa peneliti terdahulu yang menghasilakan temuanyang bermacam-macam 

degan berbagai variabel, diantaranya: 
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Tabel 2.2  

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul Penelitian Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 

Hasil Penelitian 

1. Darmadi 

(2013) 

Analisis faktor 

yang 

mempengaruhi 

manajemen 

pajak dengan 

indikator tarif 

pajak efektif 

Profitabilitas 

(X1), tingkat 

hutang (X2), 

Intensitas 

Aset Tetap 

(X3), 

Intensitas 

Persediaan 

(X4) 

Effective 

Tax Rate 

(Y) 

Ukuran 

perusahaan dan 

tingkat hutang 

memiliki 

pengaruh yang 

negative terhadap 

tarif pajak efektif 

sedangkan 

profitabilitas, 

tingkat hutang, 

intensitas aset 

tetap, intensitas 

persediaan dan 

fasilitas 

perpajakan 

memiliki 

pengaruh positif 

terhadap tarif 

pajak efektif. 

2. Danis 

Ardyansah 

dan Zulaikha 

(2014) 

Pengaruh size, 

leverage, 

Profitabilitas, 

Capital 

Intensity Rasio 

dan Komisaris 

Independen 

terhadap 

Effective tax 

Rate (ETR) 

Size (X1), 

Leverage 

(X2), 

Profitability 

(X3), Capital 

Intensity 

Rasio (X4), 

Komisaris 

Independen 

(X5)  

Effective 

Tax Rate 

(Y) 

Ukuran 

Perusahaan, 

tingkat hutang 

berpengaruh 

negative terhadap 

effective tax rate, 

profitabilitas, 

intesitas aset tetap 

dan komisaris 

dependen 

berpengaruh 

positif terhadap 

Effective tax rate. 

3. Vicky 

Amelia 

(2015) 

Pengaruh 

Ukuran 

perusahaan, 

leverage, 

Profitabilitas, 

Intensitas Aset 

Tetap, 

Intensitas 

Persediaan dan 

Komisaris 

Independen  

terhadap 

Ukuran 

perusahaan  

(X1),leverage 

(X2), 

Profitabilitas 

(X3), 

Intensitas 

Aset Tetap 

(X4), 

Intensitas 

Persediaan 

(X5),  

Efffective 

tax rate (Y) 

Ukuran 

perusahaan, 

profitabilits, 

intensitas aset 

tetap berpengaruh 

terhadap tarif 

pajak efektif 

sedangkan 

leverage, 

intensitas 

persediaan, dan 

komisaris 



24 
 

 
 

Effective tax 

rate 

Komisaris 

Independen 

(X6) 

dependen tidak 

berpengaruh 

terhadap tarif 

pajak efektif 

4. Scania 

Evana Putri 

(2016) 

Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaan, 

Return On 

Asset (Roa), 

Leverage Dan 

Intensitas 

Modal 

Terhadap Tarif 

Pajak Efektif 

Ukuran 

Perusahaan 

(X1), Return 

Of Asset 

(ROA) (X2), 

Leverage 

(X3), 

Intensitas 

Modal (X4) 

Tarif Pajak 

Efektif (Y) 

Ukuran 

Perusahaan, 

leverage, dan 

intensitas modal 

berpengaruh 

terhadap tarif 

pajak efektif, 

sedangkan ROA 

tidak berpegaruh 

terhadap tarif 

pajak efektif. 

5. Khurin’in 

Kurnia Putri 

(2017) 

Pengaruh 

Corporate 

Governance, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Rasio Hutang 

Dan 

Profitabilitas 

Terhadap Tarif 

Pajak Efektif 

Corporate 

Governane 

(X1), Ukuran 

Persahaan 

(X2), Rasio 

Hutang (X3), 

Profitanilitas 

(X4) 

Tarif Pajak 

Efektif (Y) 

Corporate 

Governane, 

Ukuran 

Perusahaan, dan 

rasio hutang 

berpengaruh 

negatif terhadap 

tarif pajak Efektif 

sedangkan 

Profitabilitas 

berpengaruh 

Positif terhadap 

tarif pajak Efektif. 

6. Khusniyah 

Tri 

Ambarukmi 

dan Nur 

Diana 

(2017) 

Pengaruh Size, 

Leverage, 

Profitability, 

Capital 

Inttensity Ratio 

Dan Activity 

Ratio Terhadap 

Effective Tax 

Rate (Etr) 

Size (X1), 

leverage 

(X2), 

Profitabilitas 

(X3), Capital 

Inttensity 

Ratio (X4), 

Activity 

Ratio (X5) 

Effective 

Tax Rate 

(Y) 

Size dan Activity 

ratio berpengaruh 

terhadap Effective 

Tax Rate 

sedangkan 

Leverage, 

Profitabilitas, dan 

Capital Inttensity 

Ratio tidak 

berpengarug 

Terhadap 

effective Tax 

Rate. 

Sumber : Berbagai jurnal yang di publikasikan 
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2.10 Desain Penelitian 

Berdasarkan yang telah ditemukan sebelumnya, penelitian ini akan 

menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan intensitas persedian 

terhadap tarif efektif pajak pada perusahaan yang listing di bursa efek Indonesia. 

Model penelitian yang diajukan seperti dalam gambar berikut ini: 

Gambar 2.1 Desain Penelitian 

 

 

 

      H1 

      H2      

      H3 

      H4 

 

 

 

      H5 

Keterangan: 

    =  Uji secara parsial 

    = Uji secara simultan 

Variabel Dependen (Y) Variabel Independen (X) 

Tarif Pajak 

Efektif 

Leverage (X4) 

Ukuran Perusahaan (X1) 

Intensitas Persediaan 
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2.11 Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif 

Perusahaan yang besar akan memiliki aset yang besar dibandingkan 

dengan perusahaan yang lebih kecil, sehingga dengan aset yang besar 

perusahaan dapat memperkecil laba yang dihasilkan perusahaan dengan begitu 

dapat mengoptimalkan tarif pajak efektif perusahaan. Selain itu aset yang 

besar akan menimbulkan beban bagi perusahaan, yaitu berupa beban 

pemeliharan aset. 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. Ini dimungkinkan 

karena perusahaan besar akan cendrung mendapat sorotan lebih dari publik 

dan pemerintah. Oleh karena itu perusahaan berskala besar akan cenderung 

untuk mempunyai tarif pajak efektif yang rendah guna memberi kesan patuh 

terhadap peraturan perpajakan. 

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. Berdasarkan 

uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

H1: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Signifikan Terhadap Tarif Pajak 

Efektif (TPE) 
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2. Pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap tarif pajak efektif 

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar 

pajak lebih tinggi dari peusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah. 

Penyebabnya adalah karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan 

berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima. Hal ini tercantum dalam 

undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 1 yang menjelaskan bahwa pajak 

penghasilan dibebenkan kepada subjek pajak yang menerima atau 

memperoleh penghasilan dalam tahun pajak.  

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. Darmadi (2013) seiringan dengan penelitian Ardyansah (2014) 

yang 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. Berdasarkan uraian diatas 

dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Tingkat Profitabilitas Perusahaan Berpengaruh Signifikan 

Terhadap Tarif Pajak Efektif (TPE) 

3. Pengaruh leverage perusahaan terhadap tarif pajak efektif 

Leverage merupakan banyak jumlah hutang yang dimiliki oleh sebuah 

perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan Rasio leverage dapat 

digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 
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kewajiban jangka panjangnya. Berkurangnya sumber pendanaan di perusahaan 

dapat memicu konflik antar prinsipal dan agen. Ada kemungkinan bahwa 

pihak prinsipal tidak setuju dengan permintaan pendanaan dari pihak 

manajemen untuk keperluan perusahaan, sehingga pihak manajemen (agen) 

menutupi kebutuhan pembiyaan perusahaan dengan melakukan hutang. 

(Ardyansyah, 2014) 

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. Darmadi (2013) 

seiring dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyansyah(2014) menyatakan 

bahwa dengan hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan 

adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas  dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

H3: Tingkat hutang berpengaruh signifikan terhadap Tarif Pajak Eektif 

(TPE) 

4. Pengaruh intensitas persediaan perusahaan terhadap tarif pajak efektif 

Perusahaan yang memiliki intensitas persediaan yang tinggi akan 

menimbulkan beban tambahan bagi perusahaan seperti beban pemeliharan 

barang dan beban atas barang yang rusak sehingga dapat menyebabkan 

menurunnya labayang dihasilkan oleh perusahaan. Menurut Mutia (2016) teori 

agensi akan memacu para manajer untuk berusaha meminimalisir beban 

tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba 
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perusahaan. Disisi lain, manajerakan 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. 

Pernyataan ini sesuai dengan PSAK No 14 yang mengatur tentang 

biaya yang timbul atas kepemilikan persediaan yang besar harus dikeluarkan 

dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadiya biaya. 

Biaya tambahan atas adanya persediaan yang besar akan menyebabkan 

penurunan laba persusahaan. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis 

sebagai berikut: 

H4 :  Intensitas Persediaan Berpengaruh Signfikan Terhadap Tarif Pajak 

Efektif (TPE) 

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

persediaan terhadap tarif pajak efektif  

Penelitian ini juga akan melihat pengaruh ukuran perusahaan, 

Profitabilitas, leverage dan intensitas persediaan secara silmultan atau 

bersama-sama terhadap tarianf pajak efektif. Ukuran perusahaan dapat 

mempengaruhi tarif pajak efektif, perusahaan yang besar akan memiliki aset 

yang besar dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil, sehingga 

dengan aset yang besar perusahaan dapat memperkecil laba yang dihasilkan 

perusahaan dengan begitu dapat mengoptimalkan tarif pajak efektif 
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perusahaan. Ini karenakan aset yang besar akan menimbulkan beban bagi 

perusahaan, yaitu berupa beban pemeliharan. 

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar 

pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah. 

Penyebabnya adalah karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan 

berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima. 

Perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi akan 

membayarkan tarif pajak efektif yang rendah ini dikarenakan perusahaa yang 

memiliki hutang yang tinggi akan menimbulkan beban bagi perusahaan 

sehingga dapat mengurangi laba yang dihasilkan dengan begitu pajak pun 

akan ikut menurun. 

Perusahaan dengan intensitas persediaan yang tinggi akan 

menimbulkan beban tambahan bagi perusahaan seperti beban pemeliharan 

barang dan beban atas barang yang rusak sehingga dapat menyebabkan 

menurunnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan dengan demikian tarif 

pajak efektif juga akan menurun. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran 

perusahaan, profitabilitas, leverage dan intensitas persediaan secara bersama-

sama mempengaruhi laba perusahaan sehingga tarif pajak efektif perusahaan 

juga akan terpengaruh. Dengan demikian dapat ditarik hipotesis sebagai 

berikut: 

H5: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Intensitas 

Persediaan Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Effetive Tax Rate 


