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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Stakeholder Theory 

Menurut Gutrie (dalam Purnomosidhi, 2006) teori ini mengharapkan manajemen 

perusahaan melaporkan aktivitas-aktivitas perusahaan kepada para stakeholder, yang 

berisi dampak aktivitas-aktivitas tersebut pada perusahaan mereka, meskipun nantinya 

mereka memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut. 

Kelompok stakeholder inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan 

dalam mengungkapkan dan atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam 

laporan keuangan, sehingga perusahaan akan berusaha untuk mencapai kinerja optimal 

seperti yang diharapkan oleh stakeholder (Ulum, 2007). Semakin baik kinerja dalam 

suatu perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat pengungkapannya dalam laporan 

keuangan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para stakeholder terhadap 

perusahaan. (Dewi, 2011) 

Ketika manajer mampu mengelola organisasi secara maksimal maka value 

creation yang dihasilkan akan semakin baik. Penciptaan nilai (value creation) yang 

dimaksud adalah pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki perusahaan. Pengelolaan 

yang baik atas seluruh potensi ini akan menciptakan value added bagi perusahaan yang 

kemudian dapat mendorong kinerja keuangan perusahaan untuk kepentingan 

stakeholder (Ulum, 2007). 
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2.1.2 Pajak 

Pajak didefenisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) 

yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membanyar pengeluaran-

pengeluaran umum (Supramono, 2010: 2). 

Dari defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: 

(Mardiasmo, 2011: 1) 

a. Iuran dari rakyat kepada negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan 

barang). 

b. Berdasarkan undang-undang 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya. 

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Dilihat dari defenisi diatas, pajak mempunyai fungsi untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum. Pemungutan pajak memiliki 2 macam fungsi, yaitu: 

(Supramono, 2010: 1) 
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1) Fungsi Penerimaan (Budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan kegiatan 

(rutin dan pembangunan) pemerintah. 

2) Fungsi Mengatur (Regulair) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara 

dibidang sosial dan ekonomi.  

Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari 

rakyatnya, antara lain: (Supramono, 2010: 2) 

a. Teori Asuransi 

b. Teori Kepentingan 

c. Teori Gaya Pikul 

d. Teori Bakti 

e. Teori Asas Gaya Beli 

2.1.3 Manajemen pajak 

2.1.3.1 Defenisi Manajemen Pajak 

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan dengan 

manajemen pajak. Menurut Suandy (2008: 6) manajemen pajak adalah sarana untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat 

ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. 
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2.1.3.2 Tujuan Manajemen Pajak 

Menurut Suandy (2008: 6) tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua 

yaitu: 

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar. 

2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. 

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fung si manajemen pajak 

yang terdiri dari: (Suandy, 2008: 6) 

a. Perencanaan Pajak (tax planning) 

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini 

dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan pepajakan agar dapat 

diseleksi jenis tindakan dan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya 

penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban 

pajak. Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

baik yang memenuhi ketentuan pajak (lawful) maupun yang melanggar peraturan 

perpajakan (unlawful). Istilah yang sering digunakan adalah tax avoidance dan tax 

evasion. 

b. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (tax implementasion) 

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan 

dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak (tax saving), maka langkah 

selanjutnya adalah mengimplementasikan dengan baik secara formal maupun material. 

Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan 

perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar 
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peraturan dan jika pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka 

praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak. 

c. Pengendalian Pajak (tax control) 

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah 

dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan 

formal maupun material. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah 

pemerikasaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus 

kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak (tax saving), misalnya melakukan 

pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan 

dengan membayar lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika 

perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang.  

2.1.4 Kinerja Keuangan Perusahaan 

Kinerja didefenisikan sebagai keberhasilan personel dalam mewujudkan sasaran 

strategik dalam empat prespektif: keuangan, customer, proses, serta pembelajaran dan 

perumbuhan (Mulyadi, 2007: 363).  

Salah satu cara investor dan kreditor melihat kondisi suatu perusahaan adalah 

dengan melihat kinerja keuangan perusahaan tersebut. Kinerja keuangan menurut 

Fahmi (2013:239) adalah hasil suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh 

mana perusahaan telah melaksanakan aturan-aturan pelaksanaan  keuangan dengan 

baik dan benar, seperti dengan membuat laporan keuangan yang telah memenuhi 

standar dan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau General 
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Acepted Accounting Principle (GAAP), dan lainnya. Tinggi rendahnya kinerja suatu 

perusahaan merupakan dasar pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan tujuan 

investasi oleh para invertor pada umumnya. Apabila kinerja suatu perusahaan baik 

dapat dikatakan perusahaan tersebut telah menjalankan usahanya secara efektif dan 

efisien. Penilaian kinerja keuangan perusahaan diukur melalui pengevaluasian laporan 

keuangan perusahaan, khususnya analisis laporan keuangan. Kinerja keuangan 

perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas kebijakan manajemen yang diambil dalam 

upaya mencapai tujuan perusahaan, sehingga untuk mengukur kinerja keuangan perlu 

dilaksanakannya analisa laporan keuangan, karena dalam laporan keuangan segala 

hasil kebijakan manajemen terangkai dan terdokumentasi secara memadai dalam 

bentuk informasi keuangan. Oleh karena itu, agar laporan keuangan mampu 

memberikan informasi sebagaimana yang diinginkan oleh perusahaan, perlu dilakukan 

analisa dan interpretasi atas data-data yang terangkum dalam laporan keuangan 

tersebut sebagai langkah awal untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut 

(Habibah, 2016). 

Adapun tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan menurut Munawir 

(2002) dalam Casanova (2014) adalah: 

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban keuangan saat ditagih.  
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2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuntungan apabila perusahaan tersebut dilikuiditas baik 

kewajiban keuangan jangka pendek maupun keuangan jangkan panjang.  

3. Mengetahui tingkat rentabilitas kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan 

laba pada periode tertentu, mengetahui stabilitas usaha yaitu kemampuan 

perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil dan mempertimbangkan 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen secara teratur.  

Weston & Copeland (1995) dalam Casanova (2014) mengatakan dalam bukunya, 

bahwa gambaran yang lengkap tentang aktivitas akuntansi keuangan suatu perusahaan 

selama satu tahun terdiri dari 3 (tiga) laporan keuangan dasar, yaitu: 

a. Neraca awal tahun memberikan gambaran tentang perusahaan pada permulaan 

tahun pajaknya, ditambah neraca akhir tahun yang memberikan gambaran tentang 

harta dan hutang akhir 

b. Perhitungan laba rugi menujukkan arus pendapatan dan beban atau biaya selama 

interval antara neraca awal dan akhir periode. 

c. Laporan arus kas merincikan sumber-sumber perubahan arus kas dan ekuivalen kas 

selama interval waktu yang sama dengan perhitungan laba rugi. 

Rasio profitabilitas digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja keuangan 

suatu perusahaan. Karena tujuan utama suatu perusahaan adalah untuk memperoleh 

laba sehingga dengan menggunakan metode ini kita dapat mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba.   
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Penilaian kinerja perusahaan dengan menganalisis laporan keuangan dapat 

menggunakan teknik analisis rasio yang memberikan gambaran atau pengukuran dari 

prospek dan risiko perusahaan pada masa yang akan datang. Faktor prospek dalam 

rasio akan memberikan pengaruh harapan kepada investor terhadap perusahaan pada 

masa yang akan datang. Salah satu analisis rasio yang sering digunakan adalah rasio 

profitabilitas.  

Rasio profitabilitas merupakan gambaran hasil akhir dari seluruh kebijakan dan 

keputusan operasional yang diambil oleh perusahaan. Tujuan rasio profitabilitas yaitu 

mengukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan (laba). Faktor 

penting dalam kelangsungan hidup perusahaan dapat dilihat dari rasio profitabilitas, 

sehingga perusahaan dituntut untuk berada dalam keadaan yang menguntungkan 

(profitable). Perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan (profit) akan mudah 

menarik perhatian investor (Miranidia, 2016) 

Pengukuran profitabilitas salah satunya yaitu Return On Asset (ROA). Retun on 

asset (ROA) adalah rasio dalam mengkur laba bersih setelah pajak dengan investasi 

yang telah diinvestasikan dalam keseluruhan aset. Retun on asset (ROA) yang tinggi 

dapat menggambarkan penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang baik dan 

manajemen biaya yang efektif. ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba berdasarkan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva. 

Para pemegang saham akan memperhatikan kinerja manajemen dalam kemampuan 

mengolah sumber daya pembiayaan operasionalnya dengan cara efektif dalam 
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mendapatkan laba bersih yang diharapkan sesuai dengan jumlah rupiah yang akan 

diberikan oleh pemegang saham perusahaan.  

2.1.5 Akuntansi Pajak Penghasilan Berbasis PSAK No. 46 

PSAK 46 mengatur tentang perlakuan akuntansi pajak penghasilan. Pajak 

Penghasilan sesuai PSAK 46 bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk Pajak 

Penghasilan, yaitu cara mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode 

berjalan dan periode mendatang untuk:  

1. Nilai tercatat aset yang diakui pada laporan posisi keuangan perusahaan atau 

pelunasan nilai tercatat liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan perusahaan 

2. Transaksi – transaksi atau kejadian – kejadian lain pada periode berjalan yang diakui 

pada laporan keuangan perusahaan (Waluyo, 2014: 272).  

PSAK No. 46 mengadopsi konsep perbedaan temporer dan menggunakan metode 

pendekatan laporan posisi keuangan (asset / liability aproach). Pajak Penghasilan 

dalam PSAK No. 46 menggunakan dasar akrual yang mengatur Pajak Penghasilan yang 

kurang dibayar atau terutang dan pajak yang lebih dibayar dalam masa pajak dan 

mengakui liabilitas atau aset pajak tangguhan terhadap konsekuensi pajak periode 

mendatang atas transaksi yang telah diakui sebagai unsur laba komersial tetapi belum 

diakuinya sebagai laba fiskal atau sebaliknya. Dasar akrual dalam akuntansi pajak 

karena faktor kepastian peraturan pajak dan digunakannya self assessment system 

sebagai dasar pemungut pajak (Waluyo, 2014: 272) 
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Prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan (PSAK No. 46) adalah sebagai berikut: 

(Waluyo, 2014:273) 

1. Pajak Pengahasilan yang kurang bayar dibayar tahun berjalan atau terutang diakui 

sebagai liabilitas pajak kini (current tax liability), sedang pajak penghasilan yang 

lebih bayar tahun berjalan diakui sebagai aset pajak kini (current tax asset).  

2. Konsekuensi pajak periode mendatang yang dapat didistribusikan dengan 

perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences) diakui sebagai 

liabilitas pajak tangguhan, sedang efek perbedaan temporer yang boleh 

dikurangkan (deductable temporary differences) dan sisa kerugian yang belum 

dikompensasikan diakui sebagai aset pajak tangguhan.  

3. Pengakuan liabilitas dan aset pajak didasarkan pada peraturan perpajakan yang 

berlaku, efek perubahan peraturan perpajakan yang akan terjadi di kemudian hari 

tidak boleh diantisipasi atau diestimasikan.  

4. Penilaian (kembali) aset pajak tangguhan harus dilakukan pada setiap tanggal 

neraca, terkait dengan kemungkinan dapat atau tidaknya pemulihan aset pajak 

tangguhan direalisasikan dalam periode mendatang. (Waluyo, 2014:273).  

2.1.6 Pajak Tangguhan 

Pajak tangguhan merupakan dampak Pajak Penghasilan di masa yang akan 

datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi 

dengan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa 

datang yang disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu. Dampak 
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Pajak Penghasilan di masa yang akan datang perlu diakui, dihitung, disajikan dan 

diungkapkan dalam laporan keuangan, baik di dalam laporan posisi keuangan maupun 

laba rugi. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi 

sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa mendatang. Atau 

sebaliknya, suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi 

sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa mendatang. Bila 

dampak pajak di masa datang tersebut tidak disajikan di dalam neraca dan laba rugi, 

maka laporan keuangan bisa menyesatkan penggunanya sehingga diperlukan perlakuan 

akuntansi untuk pajak tangguhan (Cheng, 2009) dalam (Budiman, 2013).  

Pada dasarnya antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan memiliki 

kesamaan tujuan, yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan 

rekognisi penghasilan dan biaya. Namun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan 

perhatian, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak sekedar 

instrumen pentransfer sumber daya (fungsi budgeter), akan tetapi sering kali pula 

digunakan untuk tujuan mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk investasi, 

kesejahteraan dan lain-lain (fungsi mengatur) yang kadang-kadang merupakan alasan 

untuk membenarkan penyimpangan dari standar akuntansi keuangan (Zain, 2007: 187). 

Pada umumnya, bentuk dan isi yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan untuk 

kepentingan perpajakan hampir tidak jauh berbeda dengan bentuk dan isi yang terdapat 

dalam laporan keuangan untuk kepentingan komersial. Penghasilan kena pajak (PKP-

Taxable income) dihitung berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

Perpajakan (KPPP), sedangkan penghasilan sebelum pajak (PSP-Accounting Income 
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atau Pretax Accounting Income atau pretax Book Income) dihitung berdasarkan standar 

yang disusun oleh profesi yang dikenal sebagai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

(Zain, 2007: 188).  

Akibat dari perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, maka akan terdapat 

perbedaan yang cukup signifikan antara kedua basis tersebut. Pajak penghasilan yang 

dihitung berbasis pada Penghasilan Kena Pajak yang sesungguhnya dibayar kepada 

pemerintah disebut sebagai PPh Terutang, sedangkan pajak penghasilan yang dihitung 

berbasis penghasilan sebelum pajak disebut beban pajak penghasilan. Sebagian 

perbedaan yang terjadi akibat perbedaan antara PPh Terutang dengan Beban Pajak 

Penghasilan yang dimaksud, sepanjang menyangkut perbedaan temporer, hendaknya 

dilakukan pencatatan yang tercermin dalam laporan keuangan komersial, dalam akun 

Pajak Tangguhan (deffered tax) baik aset pajak tangguhan maupun kewajiban pajak 

tangguhan (Zain, 2007: 188).  

a) Kewajiban Pajak Tangguhan  

Kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities) timbul apabila beda waktu 

menyebabkan terjadinya koreksi negatif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih 

besar dari pada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Kewajiban pajak tangguhan 

adalah jumlah PPh terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan 

temporer kena pajak (Agoes, 2007:198) 

 Apabila pada masa yang akan datang terjadi pembayaran pajak yang lebih besar, 

maka berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum harus diakui sebagai 

kewajiban. Kewajiban didefenisikan sebagai suatu kemungkinan adanya pengorbanan 
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ekonomi pada masa yang akan datang yang muncul dari kewajiban masa kini, suatu 

entitas untuk menyerahkan aset kepada entitas-entitas lainnya sebagai akibat kejadian 

masa lalu. Pengakuan ke wajiban pajak tangguhan didasarkan pada fakta adanya 

kemungkinan pelunasan kewajiban pajak tangguhan yang mengakibatkan pembayaran 

pajak pada periode mendatang menjadi lebih besar sebagai akibat pelunasan kewajiban 

pajak (Suandy, 2008: 91). 

b) Aset Pajak Tangguhan 

Aset pajak tangguhan (deferred tax asset) timbul apabila beda waktu 

menyebabkan terjadinya koreksi positif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih 

kecil daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Aset pajak tangguhan adalah 

jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan 

temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian (Agoes, 2007: 198). 

Apabila ada kemungkinan pembayaran pajak lebih kecil pada masa yang akan 

datang maka berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum dapat dianggap 

sebagai suatu aset. Aset didefenisikan sebagai suatu kemungkinan akan adanya 

manfaat ekonomi pada masa yang akan datang yang diperoleh atau dikendalikan oleh 

suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian pada masa lalu. Misalnya rugi fiskal 

yang masih dapat dikompensasikan berdasarkan peraturan perpajakan atau 

kemungkinan adanya manfaat ekonomi pada masa yang akan datang yang akan 

mengurangi beban pajak, maka dapat diakui sebagai suatu aset pajak tangguhan. 

Pengakuan aset pajak tangguhan didasarkan pada faktanya adanya kemungkinan 

pemulihan aset mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang menjadi 
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lebih kecil sebagai akibat pemulihan aset yang tidak memiliki konsekuensi pajak 

(Suandy, 2008: 91).  

Penyebab adanya perbedaan antara Penghasilan Sebelum Pajak dengan 

Penghasilan Kena Pajak dan secara potensi juga menyebabkan perbedaan antara Beban 

Pajak Penghasilan dengan Pajak Penghasilan Terutang, dapat dikategorikan dalam lima 

kelompok: (Zain, 2008: 212) 

1) Perbedaan Permanen/ Tetap 

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak, sedangkan 

secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Begitu juga 

sebaliknya, ada beberapa biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 

sedangkan komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya. 

2) Perbedaan Waktu/ Sementara 

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada 

periode akuntansi terlebih dahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode 

akuntansi sekarang. Semetara itu, komersial mengakui sebagai penghasilan atau biaya 

pada periode yang bersangkutan. Berbeda dengan perbedaan permanen, perbedaan 

waktu masih memerlukan beberapa hal yang dipertanyakan. 
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3) Kompensasi Kerugian (Operating Loss Carryforwards) 

Secara komersial, tidak ada pengakuan kompensasi kerugian, tetapi berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan perpajakan, apabila terdapat kerugian, maka kerugian 

tersebut dapat dikompensasi selama lima tahun berturut-turut pada tahun berikutnya 

setelah tahun kerugian terjadi. 

4) Kredit Pajak Investasi (Investment Tax Credit) 

Apabila suatu perusahaan membeli atau mengonstruksi suatu aset tertentu, maka 

sejumlah persentase tertentu dari biaya perolehan aset tersebut dapat dikreditkan 

(dikurangkan) dari PPh Terutang pada tahun perolehan aset tertentu. Kredit pajak 

investasi tersebut tidak menyebabkan perbedaan antara Penghasilan Sebelum Pajak 

dengan Penghasilan Kena Pajak, tetapi akan terdapat perbedaan antara Beban Pajak 

dan PPh terutang. 

5) Alokasi Pajak Intrapeiode (Intraperiod Tax Allocation) 

Untuk keperluan Laporan keuangan komersial, sejumlah Pajak Penghasilan 

didistribusikan ke: 

a. Penghasilan operasional berkelanjutan. 

b. Sebagai akibat operasional yang tidak berkelanjutan. 

c. Hal-hal luar biasa. 

d. Efek kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi pada laporan keuangan. 

e. Penyesuaian dengan periode terdahulu. 
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Pengukuran pajak tangguhan di dalam laporan keuangan yaitu, sebagai berikut: 

(Miranidia, 2016) 

a) Kewajiban pajak kini (tax payable) untuk periode berjalan dan periode sebelumnya 

diakui sebesar jumlah pajak terutang yang dihitung berdasarkan tarif pajak 

(peraturan pajak) yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada 

tanggal neraca. 

b) Aset pajak kini (tax receivable) untuk periode berjalan dan periode sebelumnya 

diakui sebesar jumlah restitusi pajak yang dihitung berdasarkan tarif pajak 

(peraturan pajak) yang berlaku atau yang telah secara sustantif berlaku pada tanggal 

neraca. 

c) Sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif PPh Badan adalah sebesar 28% 

untuk tahun pajak 2009, untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya tarif PPh Badan 

menjadi 25%. 

d) Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus mencerminkan konsekuensi pajak untuk 

pemulihan nilai tercatat aset atau penyelesaian kewajiban yang diharapkan 

perusahaan pada tanggal neraca. 

e) Aset dan kewajiban pajak tangguhan tidak boleh didiskonto. 

f) Nilai tercatat aset pajak tangguhan harus ditinjau kembali (pada tanggal neraca). 

Perusahaan harus menurunkan nilai tercatat tersebut apabila penghasilan kena pajak 

tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak 

tangguhan. Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali bila besar kemungkinan 

penghasilan kena pajak memadai. 
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2.1.7 Tax To Book Ratio 

Tax to book ratio adalah perbandingan antara rasio penghasilan kena pajak 

(Taxable Income) terhadap laba akuntansi (Book Income) dimana penjelasan tentang 

rasio pajak terdapat pada catatan atas laporan keuangan suatu perusahaan (Hadimukti, 

2012).  

Perbandingan antara laba akuntansi dan laba fiskal dapat dihitung dengan cara:  

𝑇𝑎𝑥 𝑡𝑜 𝑏𝑜𝑜𝑘 =  
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑓𝑖𝑠𝑘𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑘𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 

𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑎𝑘𝑢𝑛𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘
 

Tingkat perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal dapat diindikasi 

melalui rasio dimana jika laba akuntansi lebih kecil daripada fiskal (laba akuntansi < 

laba fiskal) maka terjadi koreksi positif yang membuat laba fiskal bertambah, 

sedangkan jika laba akuntansi memiliki nilai yang lebih besar daripada laba fiskal (laba 

akuntansi > laba fiskal) maka terjadi koreksi negatif yang membuat laba fiskal lebih 

kecil dan akibatnya pajak yang dibayar juga akan semakin rendah serta berpengaruh 

pada jumlah laba akuntansi setelah pajak begitu pula sebaliknya saat laba fiskal tinggi 

maka pajak yang akan dibayar juga semakin tinggi dan berpengaruh pada laba bersih 

perusahaan. Keberhasilan perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rasio 

profitabilitas melalui laba akuntansi. Adanya perbedaan laba akuntansi dan laba kena 

pajak dapat menggambarkan kualitas dari laba perusahaan yang menggambarkan 

keberhasilan perusahaan. Semakin besar perbedaan laba akuntansi dan laba kena pajak 

yang dilaporkan perusahaan, maka kualitas laba semakin rendah yang memiliki arti 

persistensi laba yang rendah (Miranidia, 2016) 
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2.1.8 Intellectual Capital 

2.1.8.1 Pengertian Intellectual Capital 

Intellectual capital atau modal intelektual memiliki peran yang sangat penting 

dan strategi di perusahaan. Stewart mendefenisikan intellectual capital sebagai 

“intellectual capital as the intellectual material that has been formalited, capture, and 

leverage to create wealth by producing a higher value assests”. Dari defenisi tersebut 

dapat disimpulkan bahwa intellectual capital merupakan sumber daya berupa 

pengetahuan yang tersedia pada perusahaan yang akhirnya mendatangkan future 

economic benefit pada perusahaan tersebut. Jadi inti dari keberadaan intellectual 

capital adalah pengetahuan itu sendiri yang didukung proses informasi untuk menjalin 

hubungan dengan pihak luar (Dewi, 2011). Sedangkan Ulum (2007) mendefenisikan 

intellectual capital sebagai sumber daya pengetahuan dalam bentuk karyawan, 

pelanggan, proses atau teknologi yang perusahaan gunakan dalam proses penciptaan 

nilai bagi perusahaan.  

2.1.8.2 Komponen Intellectual Capital 

Pengukuran value creation efficiency dari aset berwujud (tangible asset) dan aset 

tidak berwujud (intangible asset) perusahaan dilakukan dengan menggunakan metode 

VAIC, dengan kata lain kinerja intellectual capital suatu perusahaan dapat diukur 

dengan metode ini. Berdasarkan metode VAIC, terdapat tiga komponen 

pembentuknya, yaitu: (Widiatmoko, 2015) 
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a. Value Added Capital Employed (VACA) 

Firer dan Wiliam (2003) dalam Ulum (2007) menjelaskan bahwa capital 

employed atau physical capital adalah suatu indikator value added yang tercipta atas 

modal yang diusahakan dalam perusahaan secara efisien. Bagaimana suatu perusahaan 

mengelola modal fisik dan keuangan secara efisien dapat dinilai berdasarkan capital 

employed perusahaan tersebut. Semakin tinggi nilai capital employed suatu perusahaan 

makan efisien pengelolaan modal intelektual berupa bangunan, tanah, peralatan, atau 

pun teknologi. 

b. Value Added Human Capital (VAHU) 

Human capital sebagai kombinasi pengetahuan, keahlian, inovasi dan 

kemampuan pekerja perusahaan secara individual untuk menyelesaikan tugasnya. 

Human capital mencerminkan kemampuan intelektual yang dimiliki oleh setiap 

individual dalam suatu organisasi yang dipresentasikan oleh karyawannya. Human 

capital merupakan tempat bersumbernya pengetahuan yang sangat berguna, 

keterampilan, dan kompetensi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Human capital 

mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik 

berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan 

tersebut. 

c. Structural Capital Value Added (STVA) 

Structural capital merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam 

memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha 

karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis 
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secara keseluruahan. Structural capital meliputi sistem operasional perusahaan, proses 

manufacturing, budaya organisasi, filosofi manajemen dan semua bentuk intellectual 

property yang dimiliki perusahaan. 

2.2 Pajak Dalam Pandangan Islam 

Dalam Al-Qur’an yang terdiri dari 30 Juz, 114 surat, 74.499 kata atau 325.345 

suku kata tidak ditemukan satu pun kata “pajak”, berbeda halnya dengan kata Zakat 

yang terdapat sebanyak 30 kali. Kata pajak jelas bukan berasal dari bahasa Arab, karena 

huruf “p” tidak ada dalam konsonan Arab. Untuk menyebut “Padang” misalnya, orang 

Arab mengatakan “Badang”, “Liverpool“ disebutnya “Libirbuul”. Namun demikian, 

dalam terjemahan Al-Qur’an terdapat 1x kata “pajak”, yaitu pada terjemahan QS. At-

Taubah [9]:29. 

 

  Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 

(pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan 

oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama 

Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka 

membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (Qs. At-

Taubah: 29). 
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 Kata ”Jizyah” pada ayat tersebut diterjemahkan dengan “Pajak” (lihat kitab Al-

Qur’an & terjemahannya oleh Departemen Agama RI terbitan PT Syaamil Bandung). 

kata yang paling tepat untuk pajak menurut Sistem Ekonomi Islam sebetulnya 

bukan Jizyah karena Jizyah artinya kehinaan. Menurut Khalifah Umar bin Khattab 

sungguh tidak pantas kaum Muslim dipungut  dengan kehinaan karena segala aktifitas 

Muslim yang mengikuti perintah Allah SWT termasuk dalam nilai ibadah yang berarti 

kemuliaan. Oleh sebab itu, Pajak bagi kaum Muslim tidak dapat diartikan kehinaan, 

rendah atau berkurang. Rasulullah SAW tidak pernah menyebut apalagi mengenakan 

Jizyah untuk kaum Muslim. Jizyah lebih tepat diterjemahkan dengan “upeti” (pajak 

kepala), yang dikenakan terhadap Ahli Kitab (Nasrani dan Yahudi) dan Majusi (kaum 

penyembah api), sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafe’I dalam Kitab Al-

Umm, Imam Malik dalam kitab Al-Muwatha’, Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus 

Sunnah, Sa’id Hawwa dalam kitab Al-Islam, Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu’atul 

Fatawa, dan Imam Al Mawardi dalam kitab Al Ahkam al Sulthaniyah (Gusfahmi, 2015) 

Dalam istilah bahasa arab pajak dikenal dengan nama Al-Usry atau Al-Maks, 

atau bisa juga disebut Adh-dharibah, yang artinya adalah “pemungut yang ditarik dari 

rakyat oleh para penarik pajak”. Atau sesuatu ketika disebut Al-Kharaj, akan tetapi Al-

Kharaj bisa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara 

khusus. Pandangan Islam tentang pemungutan pajak sudah cukup lama 

diperbincangkan terutama dalam diskusi-diskusi di media internet dalam komunitas 

perpajakan di Indonesia. Hal yang utama diperbincangkan dan dikupas adalah tentang 
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bagaimana hukum haram atau halalnya pajak dipungut dalam prespektif Islam 

(Widodo, 2010: 75). 

Dasar diharamkannya pajak oleh sebagian ulama berawal dari pemikiran bahwa 

pajak berbeda dari zakat. Zakat pada intinya adalah kewajiban yang melekat pada 

dirinya sebagai seorang muslim sebagaimana rukun Islam lainnya yang diwajibkan 

oleh Allah SWT, sedangkan konsep pajak dalam Islam menyatakan pajak hanya dapat 

dikenakan pada kelebihan harta bukan pada penghasilan. Negara tidak dapat 

mengenakan pajak langsung seperti pajak penjualan pada barang dan jasa juga pajak 

dalam bentuk biaya peradilan, biaya petisi, penjualan atau pendaftaran tanah, 

bangunan, atau jenis pajak lain selain syariah. 

Nabi Muhammad SAW juga telah menjelaskan bagaimana azab bagi pemungut 

pajak dalam hadistnya, yang diriwayatkan oleh Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-

Imarah : 7, yang artinya : 

“Sesungguhnya pelaku/ pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad 

4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7] 

Dari hadist diatas dijelaskan bahwasanya pelaku atau pemungut pajak akan 

diazab di neraka. Selain itu dalil lain yang menjelaskan tentang masalah pajak yaitu 

terdapat dalam surat At-Taubah ayat 41  
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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.”(Q.S At-Taubah ayat 41) 

Disisi lain pajak juga diperbolehkan dalam Islam. McGee (dalam Widodo, 2010: 

78) menyatakan bahwa sistem perpajakan dalam Islam adalah sesuatu yang bersifat 

sukarela. McGee menyatakan bahwa sebagian besar muslim percaya bahwa tidak ada 

suatu keharusan moral bagi mereka untuk mematuhi peraturan yang mewajibkan 

membayar pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

Adapun dalam Fiqih Islam telah menegaskan bahwa pemerintah memiliki 

kekuasaan untuk memaksa warga negara membayar pajak bila jumlah zakat tidak 

mencukupi untuk menjalankan semua kegiatan pemerintah. Hak negara untuk 

mengingatkan sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh 

sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya mewakili semua mazhab fiqih (Widodo, 2010: 

78). 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Dasar atau acuan berupa teori atau temuan melalui berbagai hasil penelitian 

sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data 

pendukung. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah 

terkait dengan masalah kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, peneliti 

melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa skripsi dan jurnal-

jurnal melalui internet. Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa sebagian besar menyatakan variabel kinerja keuangan perusahaan 
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dapat mempengaruhi variabel lain. Untuk memudahkan pemahaman terhadap bagian 

ini, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama  Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Hasil 

1 I Made 

Dwi 

Harmana, 

Ketut Alit 

Suardana 

(2014) 

Pengaruh Pajak 

Tangguhan dan 

Tax To Book 

Ratio Terhadap 

Kinerja 

Perusahaan 

Pajak 

Tangguhan (X1), 

Tax To Book 

Ratio (X2), 

Kinerja 

Perusahaan (Y) 

Pajak Tangguhan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja perusahaan, 

sedangkan untuk tax to 

book ratio tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan. 

2 Benny 

Casanova, 

Marsellisa 

Nindito 

(2014) 

Pengaruh Aktiva 

Pajak Tangguhan 

dan Rasio Pajak 

Terhadap Kinerja 

Laporan 

Keuangan 

Perusahaan  

Aktiva Pajak 

Tangguhan (X1), 

Tax To Book 

Ratio (X2), 

Kinerja Laporan 

Keuangan 

Perusahaan (Y) 

Pajak tangguhan 

berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan pada 

perusahaan manufaktur, 

sedangkan rasio pajak 

berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan 

perusahaan.  

3 Fabrina 

Marthsa 

Ariesta 

(2015) 

Pengaruh Pajak 

Tangguhan 

Terhadap Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

Pajak 

Tangguhan (X), 

Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan (Y) 

Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa 

pengaruh pajak 

tangguhan berpengaruh 

positif dan signifikan 
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Manufaktur yang 

Terdaftar Di BEI 

Periode 2009-

2013 

terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

4 Fitri 

Aprilina 

(2015) 

Pengaruh Pajak 

Tangguhan 

Terhadap Kinerja 

Perusahaan 

Pajak 

Tangguhan (X), 

Kinerja 

Perusahaan (Y) 

Pajak tangguhan 

berpengaruh terhadap 

ROA dan ROE 

perusahaan  

5 Dewi 

Herawati 

(2016) 

Pengaruh 

Intellectual 

Capital Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan  

Intellectual 

Capital (X), 

Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan (Y) 

Intellectual Capital 

berpengaruh positif 

terhadap Return On 

Assets (ROA) 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

  : Pengaruh masing-masing variabel X terhadap Y 

  : Pengaruh variabel X secara simultan terhadap Y 

2.5 Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Pajak Tangguhan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

Pajak Tangguhan sebagai jumlah Pajak Penghasilan yang terpulihkan pada 

periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari 

sisa kerugian yang dapat dikompensasikan (Waluyo, 2014: 277). Ketika perusahaan 

Pajak Tanguhan 

(X1) 

Tax To Book 

Ratio (X2) 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

(ROA) (Y) 

Intellectual 

Capital (X3) 
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mampu melakukan melakukan manajemen pajak tangguhan dengan baik, maka dapat 

membantu untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.  

Hasil penelitian Harmana (2014) pajak tangguhan berpengaruh positif dan  

signifikan terhadap kinerja perusahaan dan hasil penelitian Casanova (2014) pajak 

tangguhan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI, dikarenakan dengan adanya akun baru yang tercatat di laporan 

keuangan yang berupa pajak tangguhan, dimana pajak tangguhan ini memberikan 

penambahan pada return on assets yang merupakan salah satu rasio keuangan pada 

laporan keuangan dan mengurangi beban pajak yang tercatat.  

Berdasarkan uraian diatas maka diajukan hipotesis pertama sebagai berikut: 

H1: Pajak Tangguhan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

2. Pengaruh Tax To Book Ratio Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

Masalah yang muncul ketika perusahaan memiliki laba akuntansi yang besar 

dibandingkan laba fiskal pada laporan keuangan, manajemennya akan melakukan 

manajemen laba sebagai suatu kecurangan kaitannya dalam pembayaran pajak atau 

pelaporan pajak terutang pada perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki laba 

akuntansi lebih besar dari laba fiskal kecenderungan mengelola laba pada perusahaan 

akan menjadi tinggi agar terhindar dari pembayaran pajak (Hadimukti, 2012). 

Berdasarkan hal tersebut, tidak salah jika perencanaan pajak turut menentukan berhasil 

tidaknya manajemen stategik yang dibuat oleh perusahaan yang dapat dilihat dari 

kinerja perusahaan melalui laporan keuangan yang disajikan. Tax to book ratio adalah 
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perbandingan antara rasio penghasilan kena pajak (taxable income) terhadap laba 

akuntansi (book income) dimana penjelasan tentang rasio pajak terdapat pada catatan 

atas laporan keuangan suatu perusahaan (Hadimukti, 2012). 

Casanova (2016) menyatakan tax to book ratio berpengaruh kinerja keuangan 

perusahaan. Adanya tax to book ratio berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan dalam mendapatkan laba, hal ini karena nilai tax to book ratio terjadi karena 

adanya koreksi fiskal dimana koreksi fiskal positif menyebabkan pajak yang akan 

dibayar oleh perusahaan juga akan semakin besar dan berdampak pada laba bersih 

setelah pajak berkurang dan koreksi negatif menyebabkan pajak yang dikenakan akan 

semakin kecil sehingga laba perusahaan akan semakin besar. Laba bersih perusahaan 

akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka 

diajukan hipotesisnya sebagai berikut: 

H2: Tax To Book Ratio Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

3. Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

Salah satu sumber daya yang dapat memberikan keunggulan adalah modal 

intelektual. Intellectual capital sebagai sumber daya pengetahuan dalam bentuk 

karyawan, pelanggan, proses atau teknologi yang perusahaan gunakan dalam proses 

penciptaan nilai bagi perusahaan (Ulum, 2007). Intelektual setiap orang berbeda, dari 

keragaman intelektual akan memberikan banyak ide, inovasi, kreatifitas, dan strategi 

baru yang dapat menciptakan suatu nilai yang dapat berupa peningkatan reputasi dan 

keuntungan. Selain itu dengan penggunaan modal intelektual yang baik akan membuat 
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penggunaan sumber daya lain lebih efektif dan efesien, seperti penggunaan teknologi, 

sistem operasional perusahaan, dan infrastruktur lain. Jika sumber ini dapat digunakan 

lebih efektif maka akan memperkecil biaya yang digunakan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Herawati (2016) bahwa intellectual capital 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, dengan 

pengelolaan intellectual capital dengan baik perusahaan dapat menciptakan value 

added untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian terdahulu maka diajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H3: Intellectual Capital Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

4. Pengaruh Pajak Tangguhan, Tax To Book Ratio, dan Intellectual Capital terhadap 

Kinerja Keuangan Perusahaan Secara Simultan 

Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan diantaranya pajak tangguhan, tax to 

book ratio, dan intellectual capital. Ketika perusahaan mampu melakukan melakukan 

manajemen pajak tangguhan dengan baik, maka dapat membantu untuk meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan. Tax to book ratio juga dapat berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. Ketika rasio pajak yang dimiliki oleh perusahaan kecil, 

maka kinerja keuangan akan meningkat, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah 

mampu memanfaatkan sumber daya secara efisien dan dapat meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan. Dan dengan pengelolaan intellectual capital dengan baik 
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perusahaan dapat menciptakan value added untuk meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan. Sehingga pajak tangguhan, tax to book ratio, dan intellectual capital 

diduga memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan secara simultan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4: Pajak Tangguhan, Tax To Book Ratio, dan Intellectual Capital Berpengaruh 

Signifikan Tehadap Kinerja Keuangan Perusahaan Secara Simultan 


