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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pembahasan Teori dan Pembahasan Hasil yang Relevan 

2.1.1 Definisi Pajak 

 Definisi pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang merupakan perubahan 

ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 adalah sebagai berikut:  

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak 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 bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.” 

 

 Sedangkan definisi pajak menurut Dr. Soeparman Soemohamijaya, yang 

dikutip oleh (Diana Sari, 2016:35) adalah sebagai berikut :  

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh 

penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya 

produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan 

umum.” 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pajak 

kepada negara berupa uang atau barang dengan tidak mendapat timbal balik 

secara langsung. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ada dua hal penting yang terdapat 

pada pengertian pajak tersebut yaitu: (Diana Sari, 2016:36) 

a. Iuran yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang mau tidak mau harus 

dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut. 

b. Tanpa jasa timbal/kontra prestasi/imbalan langsung, yang dapat 

ditunjukan mengandung arti bahwa wajib pajak yang membayar iuran 

kepada negara tidak ditunjukan secara langsung imbalan apa yang 

diperolehnya dari pemerintah atas pembayaran iuran tersebut. 
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2.1.2 Fungsi Pajak 

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian 

pajak, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu (Diana Sari, 2016:37): 

(1) Fungsi penerimaan (Budgeter) 

Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya 

dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara 

yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. 

(2) Fungsi mengatur (Reguler) 

Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan 

(umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) 

misalnya: mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-

pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-

pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah tertentu. 

Selain dua fungsi diatas, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu (Diana Sari, 

2016:40): 

(1) Fungsi stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan 

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat 

dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur 

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang 

efektif dan efisien. 

(2) Fungsi redistribusi pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai 

semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan 

sehingga dapat membukan kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan 

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 
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(3) Fungsi demokrasi 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong 

royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada 

masyarakat pembayar pajak. 

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2011:7), sistem pemungutan pajak dapat dibagi 

tiga, yaitu: 

 

1. Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

b. Wajib pajak bersifat pasif. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

2. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya 

kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, 

dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.  

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 

pajak sendiri. 

b. Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

c. Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi. 
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3. With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.  

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: Wewenang menentukan besarnya 

pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib 

pajak. 

2.1.4 Penggolongan Pajak 

 Pajak dapat dikelompokan ke dalam golongan yang didasarkan kepada 

sifatnya, pembebanannya dan kewenangannya sebagai berikut (Diana Sari, 

2016:43): 

1. Menurut sifatnya 

a. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang erat kaitannya atau hubungannya 

dengan subyek pajak atau yang dikenakan pajak dan besarnya 

dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan obyek 

pajak, selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan 

atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.  

 

2. Menurut pembebanannya 

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh 

wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut 

pemerintah dari wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada orang 

lain serta dipungut secara berkala (periodik). 

Contoh: PPh, PBB. 

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dipungut kalau ada suatu 

peristiwa atau perbuatan tertentu, seperti penggerakan barang tidak 

bergerak, pembuatan akte, dan lain-lain dan pembayar pajak dapat 
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melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain serta pajak ini tidak 

dipergunakan surat ketetapan pajak. 

Contoh: PPN dan PPnBm, Bea Materai. 

2.1.5 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

 Menurut Pohan yang dikutip oleh Moch Kohar Mudzakar (2019:93) 

Penghindaran pajak (Tax Avoidance) adalah sebagai berikut : 

“Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah upaya penghindaran pajak 

yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak 

bertentangan dengan ketentun perpajakan, di mana metode dan teknik 

yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan – kelemahan (grey 

area) yang terdapat dalam undang – undang dan peraturan perpajakan itu 

sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.” 

 Menurut Erly Suandy (2011:20) Penghindaran pajak (Tax Avoidance) 

adalah sebagai berikut: 

  “Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah suatu usaha pengurangan 

secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan - 

ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan 

pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal 

yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan 

perpajakan yang berlaku.” 

 Menurut Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013:4) Penghindaran pajak 

(tax avoidance) adalah sebagai berikut: 

“Penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilan secara 

legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”. 

Dari penjelasan mengenai tax avoidance di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang memiliki 

dampak terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam 

ketentuan perpajakan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. 

Tekniknya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam 

Undang-Undang dan  peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang 

terutang sehingga  melakukan transaksi yang tidak dibebankan dengan beban 

pajak. 
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Penghindaran pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Perlawanan Pasif  

Perlawanan pajak secara pasif diakibatkan oleh adanya hambatan -

hambatan yang mempersukar pemungutan pajak. Perlawanan ini 

tidak dilakukan secara aktif apalagi agresif oleh para wajib pajak. 

2. Perlawanan Aktif 

Perlawanan aktif mancakup ruang lingkup semua usaha dan 

perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan 

tujuan menghindari pajak. 

Komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak sebagai 

berikut (Suandy, 2011:7): 

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah 

terdapat di dalamnya padahal tidak dan ini dilakukan karena 

ketiadaan faktor pajak. 

2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-

undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai 

tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh 

pembuat Undang-Undang. 

3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya 

para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan 

penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga 

kerahasiaannya sedalam mungkin. 
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Penghindaran pajak dilakukan dengan 3 cara, yaitu (Diana Sari, 2016:51): 

a. Menahan Diri 

Yang dimaksud dengan menahan diri yaitu wajib pajak tidak 

melakukan sesuatu yang bias dikenai pajak. 

b. Pindah Lokasi 

Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif 

pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. 

c. Penghindaran Pajak Secara Yuridis 

Perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan 

yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan 

memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan Undang-Undang. Hal 

ini lah yang memberikan dasar potensial penghindaran pajak yuridis. 

Celah Undang-Undang merupakan dasar potensial penghindaran pajak 

secara yuridis. Suatu Undang-Undang dirumuskan tidak jelas karena (Diana Sari, 

2017:54): 

1. Kesengajaan pembuat undang-undang 

2. Ketidaksengajaan pembuat undang-undang 

Tarif pajak efektif menurut Michael Rist dan Albert J Pizzica (2014:54) 

yang diterjemahkan: “Menjelaskan berbagai tingkat dimana pendapatan 

perusahaan dikenakan pajak sebagai akibat dari yuridiksi pajak yang berbeda baik 

domestik maupun internasional. Perusahaan juga menggunakan strategi untuk 

meminimalkan pajak.”  
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Untuk menghitung tarif pajak efektif (rata-rata per tahun) total beban pajak 

dibagi penghasilan sebelum pajak.”  (Sudaryo, Purnamasari, & Kartikawati, 2018) 

𝐸𝑇𝑅 =
𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

Sumber:  (Sudaryo, Purnamasari, & Kartikawati, 2018) 

Menurut Sendi Gusnandar Arnan, Sari Retno Pramesti dan Ignatius Oki Dewa 

Brata (2019) yang diterjemahkan : “ETR merupakan beban pajak perusahaan 

dibagi dengan laba sebelum pajak; pengukuran dari penghindaran pajak. Semakin 

tinggi tingkat ETR maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.”  

2.1.6 Profitabilitas 

Perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, 

serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru untuk 

memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan. Oleh karena itu, 

manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi 

target yang telah ditetapkan. Artinya, besarnya keuntungan haruslah dicapai 

sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal untung. Untuk mengukur 

tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau rasio 

profitabilitas. 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat 

efektivitas manajemen suatu perusahaan. hal ini ditunjukkan oleh laba yang 

dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Tujuan akhir yang ingin 

dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau 

keuntungan yang maksimal, di samping hal-hal lainnya (Kasmir, 2014:196). 
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Menurut Kasmir (2014:197) adapun tujuan dari profitabilitas bagi 

perusahaan maupun luar perusahaan, yaitu: 

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan 

dalam suatu periode tertentu 

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang 

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu 

4. Untuk menilai besarnya laba bersih sebelum pajak dengan modal 

sendiri 

5. Dan tujuan lainnya 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2015), indikator kinerja 

perusahaan terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial 

sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Prospek yang 

bagus akan  menarik minat investor untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan 

sehingga diperlukan pengungkapan yang lebih luas pada laporan tahunan 

perusahaan. Rasio profitabilitas menjadi bentuk penilaian terhadap kinerja 

manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba 

yang dihasilkan. Hal ini berarti bahwa rasio profitabilitas menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam  menghasilkan laba dengan menggunakan aset 

maupun modal perusahaan (Sjahrial dan Purba, 2011). 

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama 

laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk 

beberapa periode operasi. Terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan untuk 

mengukur profitabilitas, yaitu: profit margin, return on total asset (ROA), dan 

return on equity (ROE), operating ratio. 

 

2.1.8 Pengukuran Profitabilitas 

Terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan. 

Menurut Werner R. Murhadi dalam (Sudaryo, Purnamasari, & Kartikawati, 
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2018), rasio profitabilitas terdiri dari 5 (lima) jenis yaitu sebagai berikut: 

 

1. Gross Profit Margin (GPM) 

Gross Profit Margin menggambarkan persentase laba kotor yang 

dihasilkan oleh setiap pendapatan perusahaan. 

2. Operating Margin (OM) 

Operating Income Margin, Operating profit margin or Return on Sales 

(ROS). Operating income mencerminkan kemampuan manajemen 

mengubah aktivitasnya menjadi laba. 

3. Profit Margin, Net Margin or Net Profit Margin (NPM) 

Net profit margin mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba neto dari setiap penjualannya. 

4. Return on Equity (ROE) 

Return on equity mencerminkan seberapa besar return yang dihasilkan 

bagi pemegang saham atas setiap rupiah uang yang ditanamkannya. 

5. Return on Asset (ROA) 

Return on Asset mencerminkan seberapa besar return yang dihasilkan atas setiap 

rupiah uang yang ditanamkan dalam bentuk asset. 

Dalam penelitian  ini, alat ukur profitabilitas yang digunakan oleh penulis 

adalah Return On Asset (ROA). Dalam analisis laporan keuangan, ROA dianggap 

dapat menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA 

dapat mengukur keuntungan perusahaan dari aktivitas masa lalu dan 

diproyeksikan ke masa depan. Aset yang dihitung adalah keseluruhan aset yang 

diperoleh dari modal pribadi maupun modal asing yang telah diubah menjadi aset 

perusahaan dan digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan (Pradnyadari, 

2015). Semakin tinggi rasio ROA, maka semakin tinggi profitabilitas dalam 

perusahaan.  
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Rumus yang digunakan untuk menghitung return on asset, yaitu: 

Return On Assets (ROA) = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

     (Kasmir, 2014:201) 

2.1.9 Return On Assets (ROA) 

Menurut Kasmir (2014:201) Return on Assets merupakan rasio yang 

menunjukan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. 

Sedangkan menurut Eduardus Tandelilin (2010:372) Return on Assets 

menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa 

menghasilkan laba. 

ROA dipengaruhi oleh dua komponen, yaitu profit marginal dan  

perputaran modal aktiva. Profit marginal menggambarkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba dari tingkat penjualan tertentu. Profit margin bisa 

diinterpretasikan sebagai tingkat efisinsi perusahaan, yakni sejauh mana 

kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya yang ada di perusahaan. 

Sedangkan perputaran total aktiva mencerminkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan penjualan dari total investasi tertentu. Rasio ini juga 

biasa diartikan sebagai  kemampuan  perusahaan  mengelola  asset  berdasarkan  

tingkat  penjualan tertentu. 

Menurut Munawir (2007:91) fungsi dari analisa return on assets 

dikemukakan sebagai berikut: 

1. Sebagai salah satu kegunaannya yang prinsipil ialah sifatnya yang 

menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktek akuntansi 

yang baik maka manajemen dengan menggunakan teknik analisa Return 

On Assets dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, 

efisiensi produksi dan efisiensi bagian penjualan. 

2. Apabila perusahaan dapat mempunyai data industri sehingga dapat 

diperoleh rasio industri, maka dengan analisa Return On Asset dapat 

dibandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya dengan 



22 
 

 
 

perusahaan lain yang sejenis, sehingga dapat diketahui apakah 

perusahaannya berada di bawah, sama, atau di atas rata-ratanya. Dengan 

demikian akan dapat diketahui dimana kelemahannya dan apa yang sudah 

kuat pada perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain yang 

sejenis. 

3. Analisa Return On Asset juga dapat digunakan untuk mengukur efisiensi 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi/bagian yaitu dengan 

mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang 

bersangkutan. Arti pentingnya mengukur rate of return pada tingkat 

bagian adalah untuk dapat membandingkan efisiensi suatu bagian dengan 

bagian yang lain di dalam perusahaan yang bersangkutan. 

4. Analisa Return On Asset juga dapat digunakan untuk mengukur 

profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan 

dengan menggunakan product cost system yang baik, modal dan biaya 

dapat dialokasikan kepada berbagai produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan yang bersangkutan, sehingga dengan demikian akan dapat 

dihitung profitabilitas dari masing-masing produk. Dengan demikian 

manajemen akan dapat mengetahui produk mana yang mempunyai profit 

potential. 

5. Return On Assets selain berguna untuk keperluan kontrol, juga berguna 

untuk keperluan perencanaan. Misalnya Return On Assets dapat digunakan 

sebagian dasar untuk pengembalian keputusan kalau perusahaan akan 

mengadakan ekspansi. 

2.1.10 Leverage 

Rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya 

berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan 

aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik 

jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan 

(dilikuidasi). (Kasmir, 2014:151). 
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Dalam praktiknya apabila dari hasil perhitungan perusahaan ternyata 

memiliki rasio solvabilitas yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya risiko 

kerugian lebih besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas 

lebih rendah tentu mempunyai risiko kerugian lebih kecil pula, terutama pada saat 

perekonomian menurun. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil 

pengembalian (return) pada saat perekonomian tinggi. (Kasmir, 2014:152). 

Pengukuran rasio solvabilitas atau rasio leverage, dilakukan melalui 

dua pendekatan, yaitu (Kasmir, 2014:153): 

1. Mengukur rasio-rasio neraca dan sejauh mana pinjaman digunakan untuk 

permodalan 

2. Melalui pendekatan rasio-rasio laba rugi. 

 

2.1.11 Tujuan dan Manfaat Rasio leverage 

Untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman 

haruslah menggunakan beberapa perhitungan. Seperti diketahui bahwa 

penggunaan modal sendiri atau dari modal pinjaman akan memberikan dampak 

tertentu bagi perusahaan. Pihak manajemen harus pandai mengatur rasio kedua 

modal tersebut. Pengaturan rasio yang baik akan memberikan banyak manfaat 

bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun 

semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan 

(Kasmir, 2014:153). 

Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio 

solvabilitas yakni (Kasmir, 2014:153). 

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak 

lainnya (Kreditor); 

2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang 

bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga); 

3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap 

dengan modal; 
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4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang; 

5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap 

pengelolaan aktiva; 

6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal 

sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang; 

7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat 

sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki; dan 

8. Tujuan lainnya. 

Sementara itu, manfaat rasio solvabilitas atau leverage ratio adalah 

(Kasmir, 2014:154) : 

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban 

kepada pihak lainnya; 

2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang 

bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga); 

3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva 

tetap dengan modal; 

4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan berpengaruh 

dibiayai oleh utang; 

5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh 

terhadap pengelolaan aktiva; 

6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal 

sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang; 

7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada 

terdapat sekian kalinya modal sendiri; dan. 

8. Manfaat lainnya. 

Intinya adalah dengan analisis rasio solvabilitas, perusahaan akan 

mengetahui beberapa hal berkaitan dengan penggunaan modal sendiri dan modal 

pinjaman serta mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajibannya. Setelah diketahui, manajer keuangan dapat mengambil kebijakan 

yang dianggap perlu guna menyeimbangkan penggunaan modal. Akhirnya, dari 
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rasio ini kinerja manajemen selama ini akan terlihat apakah sesuai tujuan 

perusahaan atau tidak. 

2.1.12 Jenis – jenis Rasio Leverage 

Biasanya menggunakan rasio solvabilitas atau leverage disesuaikan 

dengan tujuan perusahaan. Artinya perusahaan dapat menggunakan rasio leverage 

secara keseluruhan atau sebagian dari masing-masing jenis rasio solvabilitas yang 

ada. Penggunaan rasio secara keseluruhan, artinya seluruh jenis rasio yang 

dimiliki perusahaan, sedangkan sebagian artinya perusahaan hanya menggunakan 

beberapa jenis rasio yang dianggap perlu untuk diketahui (Kasmir, 2014:155). 

Dalam Praktiknya, terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas yang sering 

digunakan perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio solvabilitas 

antara lain (Kasmir, 2014:155) : 

1. Debt to asset ratio (debt ratio) 

Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur 

perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, 

seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva 

(Kasmir, 2014:156). 

 Rumusan untuk mencari debt ratio dapat digunakan sebagai 

berikut. 

 

𝑑𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 (𝐷𝐴𝑅) =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

Sumber:  (Kasmir, 2014) 

2. Debt to equity ratio 

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk 

menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara 

membandingkan antara seluruh utang. Termasuk utang lancar dengan 

seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang 
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disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan (Kasmir, 

2014:157). 

 Rumus untuk mencari debt to equity ratio dapat digunakan 

perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut. 

 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Total Utang (𝐷𝑒𝑏𝑡)

Ekuitas (𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦)
 

Sumber:  (Kasmir, 2014) 

 

3. Long term debt to equity ratio 

LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan 

modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari 

setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang 

dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal 

sendiri yang disediakan oleh perusahaan (Kasmir, 2014:159). 

 Rumusan untuk mencari long term debt to equity ratio adalah 

dengan menggunakan perbandingan antara utang jangka panjang dengan 

modal sendiri, yaitu: LTDtER =
𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑑𝑒𝑏𝑡

𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

Sumber:  (Kasmir, 2014) 

 

4. Times interest earned 

Menurut J. Fred Weston Times Interest Earned merupakan rasio 

untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan oleh James 

C.Van Horne juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya 

bunga, sama seperti coverage ratio (Kasmir, 2014:160). 

 Rumus untuk mencari times interest earned dapat digunakan 

dengan dua cara sebagai berikut. 

𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑒𝑑 =
EBIT

Biaya bunga (𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡)
 

Sumber:  (Kasmir, 2014) 

atau 
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𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑒𝑑 =
EBT + Biaya Bunga

Biaya bunga (𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡)
 

Sumber:  (Kasmir, 2014) 

5. Fixed charge coverage 

Fixed charge coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio 

yang menyerupai Times Interest Earned Ratio. Hanya saja perbedaannya 

adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka 

panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (lease contract). 

Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan 

atau jangka panjang (Kasmir, 2014:162). 

 Rumus untuk mencari fixed charge coverage (FCC) adalah sebagai 

berikut: 

𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =
EBT + Biaya bunga + Kewajiban sewa/𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒

Biaya bunga + Kewajiban sewa/𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒
 

Sumber:  (Kasmir, 2014) 

2.1.13 Debt to Assets Ratio (Debt Ratio) 

Dalam penelitian  ini, alat ukur Leverage yang digunakan oleh penulis 

adalah Debt to Assets Ratio (DAR). Debt ratio merupakan rasio utang yang 

digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. 

Dengan kata lain, seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap 

pengelolaan aktiva (Kasmir, 2014:156). 

Dari hasil pengukuran apabila rasionya tinggi artinya pendanaan dengan 

utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh 

tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi 

utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya 

rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. Standar pengukuran 

untuk menilai baik tidaknya rasio perusahaan, digunakan rasio rata-rata industri 

yang sejenis (Kasmir, 2014:156). 
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2.1.14 Penelitian Terdahulu 

Penelitian  mengenai  praktik  penghindaran  pajak telah  banyak 

dijadikan  sebagai  objek  penelitian  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya 

telah banyak  diuji oleh peneliti sebelumnya dan menunjukkan simpulan juga 

variabel independen yang beragam. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang 

dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini, yaitu: 

Tabel 2.1 

Penelitian – Penelitian Terdahulu 

No Nama 
Judul 

Penelitian 

Metode Penelitian Hasil 

Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. I Made 

Aditya 

Nugrahitha 

dan 

Herkulanus 

Bambang 

Suprasto 

(2015) 

 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Leverage, 

Corporate 

Governance, 

dan Karakter 

Eksekutif 

pada Tax 

Avoidance 

 

Variabel 

independen 

Profitabilita

s dan 

Leverage 

dan variabel 

dependen 

Tax 

Avoidance 

(Penghindar

an pajak) 

Variabel 

independen 

terkait 

Corporate 

Governance, 

Karakter 

Eksekutif 

Profitabilitas 

tidak 

berpengaruh 

pada tax 

avoidance. 

sedangkan 

leverage, 

corporate 

governance 

dan karakter 

eksekutif 

memiliki 

pengaruh 

positif pada tax 

avoidance.  
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No Nama 
Judul 

Penelitian 

Metode Penelitian Hasil 

Penelitian Persamaan Perbedaan 

2. Rezka Olva 

(2016) 

Pengaruh 

profitabilitas 

dan ukuran    

perusahaan 

terhadap Tax 

Avoidance 

Variabel 

Independen 

Profitabilita

s dan 

Variabel 

Dependen 

Tax 

Avoidance 

Variabel 

independen 

terkait Ukuran 

perusahaan 

Profitabilitas 

mempunyai 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

penghindaran 

pajak. Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

penghindaran 

pajak 

3. Ida Ayu 

Rosa 

Dewinta 

dan Putu 

Ery 

Setiawan 

(2016) 

Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaan, 

Umur 

perusahaan, 

Profitabilitas, 

Leverage dan 

Pertumbuhan 

Penjualan 

terhadap Tax 

Avoidance 

Variabel 

independen 

Profitabilita

s dan 

Leverage 

dan variabel 

dependen 

Penghindara

n pajak 

Variabel 

independen 

terkait Ukuran 

Perusahaan, 

Umur 

Perusahaan 

dan 

Pertumbuhan 

Penjualan 

Ukuran 

perusahaan, 

umur 

perusahaan, 

profitabilitas, 

dan 

pertumbuhan 

penjualan 

berpengaruh 

positif terhadap 

tax avoidance. 

Sedangkan 

Leverage tidak 

berpengaruh 

terhadap tax 
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No Nama 
Judul 

Penelitian 

Metode Penelitian Hasil 

Penelitian Persamaan Perbedaan 

avoidance.  

4. Taushiyyah 

Khoerinnisa 

(2017) 

Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

dan 

Pertumbuhan 

Penjualan 

Terhadap Tax 

Avoidance 

Variable 

independen 

profitabilitas

dan variabel 

dependen 

tax 

avoidance 

Variable 

independen 

ukuran 

perusahaan 

dan 

pertumbuhan 

penjualan 

 

 

Ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

dan 

pertumbuhan 

penjualan 

secara  

simultan 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap tax 

avoidance 

5. Ni Luh Putu 

Puspita 

Dewi dan 

Naniek 

Noviari  

(2017) 

Pengaruh 

ukuran 

perusahaan,  

leverage, 

profitabilitas 

dan 

Variabel 

Independen 

leverage,  

profitabilitas 

dan variabel 

dependen 

Variabel 

independen 

ukuran 

perusahaan  

dan corporate 

social 

ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

secara negatif 

pada  

penghindaran 
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No Nama 
Judul 

Penelitian 

Metode Penelitian Hasil 

Penelitian Persamaan Perbedaan 

corporate 

social 

responbility 

terhadap 

penghindaran 

pajak (tax 

avoidance) 

penghindara

n pajak (tax 

avoidance) 

responbility pajak. leverage 

berpengaruh 

secara negatif 

pada 

penghindaran 

pajak. 

profitabilitas 

berpengaruh 

positif pada 

penghindaran 

pajak. 

corporate 

social 

responsibility 

berpengaruh 

secara negatif 

pada 

penghindaran 

pajak 

6. Bambang 

Setyobudi 

Irianto, 

Yudha Aryo 

Sudibyo, 

Abim 

Wafirli 

(2017) 

The Influence 

of 

Profitability, 

Leverage, 

Firm Size 

and Capital 

Intensity 

Towards Tax 

Avoidance 

Variabel 

independen 

Profitability, 

Leverage 

dan variabel 

dependen 

tax 

avoidance 

Variabel 

independen 

Firm Size and 

Capital 

Intensity 

The size 

positive 

influence on 

the effective 

tax rate. While 

leverage, 

profitability 

and capital 

intensity ratio 
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No Nama 
Judul 

Penelitian 

Metode Penelitian Hasil 

Penelitian Persamaan Perbedaan 

does not 

significantly 

influence the 

tax avoidance. 

7. Intan Taqta 

Alfina, Siti 

Nurlaela, 

Anita 

Wijayanti 

(2018) 

The Influence 

of 

Profitability, 

Leverage, 

Independent 

Commissione

r, and 

Company 

Size to Tax 

Avoidance 

Variabel 

independen 

Profitability, 

Leverage 

dan variabel 

dependen 

tax 

avoidance 

Variabel 

independen 

Independent 

Commissioner

, and 

Company Size  

leverage, 

independent 

Commissioner 

of the company 

and the size 

effect on tax 

avoidance. 

While 

profitability 

has no effect 

on tax 

avoidance. 

8. Yoyo 

Sudaryo, 

Dyah 

Purnamasari 

dan 

Gustiani 

Kartikawati 

(2018) 

Pengaruh 

profitabilitas, 

leverage, 

kualitas audit 

dan komite 

audit 

terhadap tax 

avoidance 

pada 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

Variable 

independen 

profitabilitas

,leverage 

dan variabel 

dependen 

tax 

avoidance 

Variable 

independen 

kualitas audit 

dan komite 

audit 

Profitabilitas, 

Leverage, 

Kualitas Audit 

dan Komite 

Audit secara 

parsial 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap Tax 

Avoidance 
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No Nama 
Judul 

Penelitian 

Metode Penelitian Hasil 

Penelitian Persamaan Perbedaan 

pada Bursa 

Efek 

Indonesia 

periode 2013-

2017 

9. Mochamad 

Kohar 

Mudzakar 

(2019) 

Pengaruh 

Sales 

Growth, 

Capital 

Intensity, 

Profitabilitas 

dan Leverage 

Terhadap Tax 

Avoidance 

Variabel 

Independen 

profitabilitas 

dan leverage 

Variabel 

dependen 

penghindara

n pajak 

Variabel 

Independen 

sales Growth 

dan capital 

intensity  

Sales growth 

berpengaruh 

terhadap tax 

avoidance,   

capital 

intensity 

berpengaruh 

terhadap tax 

avoidance, 

Profitabilitas 

tidak 

berpengaruh 

terhadap tax 

avoidance, 

Leverage tidak 

berpengaruh 

terhadap tax 

avoidance 

10. Sendi 

Gusnandar 

Arnan, Sari 

Retno 

Pramesti, 

The Leverage 

Affect on Tax 

Avoidance 

(Study in 

mining and 

Variabel 

independen 

leverage 

Variable 

dependen 

 Leverage 

affects tax 

avoidance in 

mining and 

agricultural 

companies 

listed on the 

Indonesia 



34 
 

 
 

No Nama 
Judul 

Penelitian 

Metode Penelitian Hasil 

Penelitian Persamaan Perbedaan 

Ignatius Oki 

Dewa Brata 

(2019) 

agriculture 

companies 

listed on the 

Indonesia 

Stock 

Exchange in 

the period 

2015-2017) 

tax 

avoidance 

Stock 

Exchange for 

the period of 

2015-2017.  

 

Sumber: Data Diolah 

2.2 Kerangka Berfikir Hipotesis Penelitian 

2.2.1 Profitabililitas terhadap Tax Avoidance 

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja  keuangan  perusahaan  dalam 

menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan Return On Assets 

(ROA). Menurut Dewinta dan Setiawan (2016), bahwa semakin tinggi return on 

asset maka semakin besar laba yang diperoleh perusahaan dan sebaliknya. Laba 

yang besar akan meningkatkan jumlah pajak penghasilan, karena laba yang 

dihasilkan oleh perusahaan merupakan dasar pengenaan pajak penghasilan 

sehingga perusahaan akan berusaha untuk menghindari kenaikan jumlah beban 

pajak dengan melakukan tindakan tax avoidance (Praditasari & Setiawan, 2017). 

Hubungan antara Profitabilitas dengan Tax Avoidance berdasarkan riset 

sebelumnya yang dilakukan oleh Ida Ayu (2016) dan (Praditasari & Setiawan, 

2017) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax 

avoidance. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2018) 

menunjukan adanya pengaruh yang negatif ROA terhadap penghindaran pajak, 

artinya semakin tinggi ROA, semakin rendah penghindaran pajak yang akan 

dilakukan perusahaan. Dan menurut penelitian (Nugrahitha & Suprasto, 2018) 

yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh pada tax avoidance. 
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2.2.2 Leverage terhadap Tax Avoidance 

Leverage pada perusahaan adalah tingkat dukungan modal perusahaan 

yang diperoleh dari pihak luar perusahaan. Semakin besar tingkat modal 

perusahaan maka akan semakin tinggi risiko yang akan dihadapi perusahaan 

seperti kebangkrutan. Namun dengan adanya utang jangka panjang atau leverage 

pada perusahaan akan menimbulkan beban tetap yaitu adanya bunga yang harus 

dibayar. Pada peraturan perpajakan Pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 

tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat 

dikurangkan (deductible expense) terhadap penghasilan kena pajak sehingga akan 

mengakibatkan laba kena pajak perusahaan berkurang. Berkurangnya laba kena 

pajak pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar 

perusahaan (Dewi & Noviari, 2017). 

 

Menurut penelitian yang dilakukan (Indarti dan Winoto, 2015) yang 

mengemukakan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, 

sedangkan menurut penelitian yang dilakukan (Suyanto dan Supramono, 2012) 

bahwa leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance, dan menurut 

penelitian (Alviyani, 2016) & (Darmawan dan Sukartha, 2014) yang  menyatakan 

bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 

 

2.2.3 Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Fahmi, 2014). 

Sedangkan perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi 

menggunakan utang yang relatif kecil karena tingkat pengembalian yang tinggi 

memungkinkan perusahaan untuk membiayai sebagian besar pendanaan internal. 

Dengan kata lain, perusahaan dengan laba ditahan yang besar, akan menggunakan 

laba ditahan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menggunakan utang 

(Kasmir, 2014).  
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Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana 

aktiva perusahaan dibiayai oleh utang, artinya seberapa besar beban utang yang 

ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya, atau rasio ini untuk 

mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik 

jangka pendek maupun jangka panjang (total utang/total asset), sedangkan secara 

prakteknya untuk menutupi kekurangan akan kebutuhan dana, perusahaan 

memiliki beberapa pilihan sumber dana yang dapat digunakan, salah satu sumber 

dana yang digunakan adalah modal pinjaman (utang), modal pinjaman relatif 

tidak terbatas jumlahnya dan memotivasi manajemen untuk bekerja lebih aktif dan 

kreatif karena dibebani untuk membayar beban kewajibannya (Kasmir, 2014). 

Sedangkan penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban 

bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan 

mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus 

dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Alviyani, 2016) & (Darmawan dan 

Sukartha, 2014). 

 

Profitabilitas dan Leverage merupakan satu kesatuan yang ada dalam 

perusahaan yang semuannya merupakan faktor yang memiliki pengaruh penting 

untuk perkembangan perusahaan. Hubungan antara Profitabilitas dan Leverage 

dengan Penghindaran pajak berdasarkan riset sebelumnya menunjukan adanya 

pengaruh terhadap penghindaran pajak (Hidayat, 2018). Dan hasil penelitian 

(Sudaryo, Purnamasari, & Kartikawati, 2018) profitabilitas dan leverage secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.  
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Adapun yang menjadi kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garis lurus secara parsial   Garis putus secara simultan 

 

Sumber: Data Diolah 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

2.2.4 Hipotesis Penelitian 

 

Penelitian ini menguji pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap 

penghindaran pajak (Tax avoidance) pada perusahaan sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2018 dan dapat 

Profitabilitas (X1) 

Indikator: 

ROA = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(Kasmir, 2014:201) 

 

Leverage (X2) 

Indikator: 

DAR =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 (Kasmir, 2014:156) 

 

 

Penghindaran Pajak (Y) 

Indikator: 

ETR
𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

(Sudaryo, Purnamasari, & 

Kartikawati, 2018) 
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dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran seperti pada gambar 2.1 (Kerangka 

Pemikiran) dan dapat di tarik hipotesis untuk diteliti sebagai berikut: 

 

Hipotesis 1: 

H01: Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak (Tax 

Avoidance). 

Ha1: Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran pajak (Tax Avoidance). 

Hipotesis 2: 

H02: Leverage tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). 

Ha2: Leverage berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). 

Hipotesis 3: 

H03: Profitabilitas dan Leverage tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak 

(Tax Avoidance). 

Ha3: Profitabilitas dan Leverage berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Tax 

Avoidance) 

 

 

 

 

 


