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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pembahasan Teori Hasil Penelitian Yang Relevan 

2.1.1 Definisi Pajak 

Dikutip Mardiasmo (2018:3), definisi pajak menurut Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2009 perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 

Ayat 1: 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

Menurut Rochmat Soemitro, definisi Pajak adalah: 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum.” (Lubis, 2018:1). 

Adapun pengertian pajak menurut P.J.A. Andriani adalah: 

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum 

(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung 

dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan.” (Sari, 2017:34) 
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Djadjadiningrat mendefinisikan pajak sebagai: 

“Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagaian dari kekayaan 

ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang 

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada 

jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan 

umum.” (Lubis, 2018:2) 

Dari beberapa definisi di atas, terdapat persamaan persepsi atau 

pandangan mengenai pajak. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam 

pendapat tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Pemungutan pajak didasarkan pada Undang-undang. 

2) Pajak bersifat memaksa. 

3) Tidak adanya kontraprestasi atau balasan secara langsung. 

4) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan 

penyelenggaraan negara. 

Jadi dari beberapa unsur yang telah penulis uraikan, dapat disimpulkan 

bahwa pajak adalah suatu kewajiban masyarakat kepada negara untuk 

berkontribusi dalam proses pembiayaan dan pembangunan negara melalui 

kegiatan pembayaran iuran yang diatur dalam Undang-Undang.  

2.1.1.1 Fungsi Pajak 

Rahmat Hidayat Lubis (2018:2) menyatakan terdapat dua fungsi pajak, 

yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend 

(pengatur). Adapun penjelasan mengenai fungsi pajak yang telah 

dikemukakan diatas, yaitu: 

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Artinya, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber 

keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-
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banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara 

ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan 

peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya. 

2. Fungsi Regularend (Pengatur) 

Artinya, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan 

tertentu di luar bidang keuangan. Contoh penerapan pajak sebagai fungsi 

pengatur adalah sebagai berikut: 

a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat 

terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah 

suatu barang, tarif pajak nya semakin tinggi sehingga barang tersebut 

harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat 

tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi 

gaya hidup mewah). 

b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar 

pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi 

(membayar pajak) yang lebih tinggi pula sehingga terjadi pemerataan 

pendapatan. 

c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha 

terdorong mengeskpor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat 

memperbesar devisa negara. 

d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri 

tertentu, misalnya industri semen, industri kertas, industri baja, dan 

sebagainya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap 

indsutri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi 

(membahayakan kesehatan) 

e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan 

peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan 

perhitungan pajak. 
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f. Pemberlakuan tax holiday: dimaksuudkan untuk menarik investor asing 

agar menanamkan modalnya di Indonesia. 

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:31) umumnya fungsi pajak dikenal 

dengan 4 macam fungsi yaitu Fungsi Budgetair, Fungsi Regulerend, Fungsi 

Stabilitas, dan Fungsi Retribusi Pendapatan. Penjelasan sebagai berikut: 

1. Fungsi Budgetair 

Pajak berfungsi sebagai fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak 

atau fungsi fiskal, yaitu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk 

mengoptimalkan penerimaan negara dari rakyatnya tanpa imbal balik 

secara langsung dari negara kepada masyarakatnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Fungsi ini merupakan fungsi yang secara 

historis muncul pertama kali dalam suatu kekuasaan atau negara yang 

mengandalkan penerimaan pajak sejak zaman sebelum masehi. 

2. Fungsi Regulerend 

Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan 

alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi 

regulerend merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgetair. 

Disamping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, 

pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam 

hal mengatur perekonomian masyarakat maupun tatanan sosial masyarakat 

dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan 

masyarakat. 

3. Fungsi Stabilitas 

Fungsi pajak dalam hal ini adalah sebagai alat kebijakan pemerintah untuk 

menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan 

sesuai dengan kebutuhan perekenomian negara. Dengan pajak maka 

pemerintah dapat mengatur peredaran uang di masyarakat melalui 

pemungutan pajak dari masyarakat kepada negara dan selanjutnya 

menggunakan pajak dengan efektif dan efisien. 
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4. Fungsi Redistribusi Pendapatan 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang 

digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan untuk 

membiayai pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat membuka 

kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan 

pendapatan masyarakat. Pembangunan yang memberikan perkembangan 

proses produksi akan membuat perubahan pada perkembangan teknologi 

produksi, seterusnya menuntut perubahan pola konsumsi masyarakat. Pasar 

akan berkembang dengan baik dan menjadikan perubahan sosial 

perekonomian masyarakat juga. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak bukan 

hanya sebagai sumber penerimaan negara saja, akan tetapi pajak juga 

berfungsi sebagai alat untuk mengatur kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi 

yang terjadi pada suatu negara. 

2.1.1.2 Teori Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2018:5) terdapat beberapa teori yang menjelaskan 

atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut 

pajak. Teori-teori tersebut antara lain: 

1. Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. 

Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai 

suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 

2. Teori Kepentingan 

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan 

(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan 

seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar. 

3. Teori Daya Pikul 
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Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 

dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk 

mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu: 

a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan 

yang dimiliki oleh seseorang. 

b. Unsur subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang 

harus dipenuhi. Contoh: 

 Tuan A Tuan B 

Penghasilan/bulan Rp 100 Juta Rp 100 Juta 

Status Menikah dengan 3 

anak 

Bujangan 

Secara objektif, PPh untuk tuan A sama besarnya dengan tuan B karena 

mempunyai penghasilan yang sama besarnya. Sedangkan secara 

subjektif, PPh untuk tuan A lebih kecil dari pada tuan B karena 

kebutuhan materiil yang harus dipenuhi tuan A lebih besar. 

4. Teori Bakti 

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 

negaranya. Sebagai warga negara yang berbaktif, rakyat harus selalu 

menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 

5. Teori Asas Daya Beli 

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya 

memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat 

untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali 

ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. 

Rahmat Hidayat Lubis (2018:5) menyatakan, teori-teori yang 

mendukung pemungutan pajak antara lain: 

1. Teori Asuransi 
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Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. 

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai 

suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 

2. Teori Kepentingan 

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan 

(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan 

seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar. 

3. Teori Daya Pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 

dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur 

daya pikul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu: 

a. Unsur objektif, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau 

kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. 

b. Unsur subjektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan 

materiil yang harus dipenuhi. 

4. Teori Bakti 

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 

negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu 

menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 

5. Teori Asas Daya Beli 

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya 

memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat 

untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya 

kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan 

masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih 

diutamakan. 

2.1.1.3 Syarat Pemungutan Pajak 

Dalam pemungutan pajak, ada beberapa syarat pemungutan pajak yang 

perlu dipenuhi. Menurut Rahmat Hidayat Lubis (2018:3), syarat-syarat 

pemungutan pajak adalah: 
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1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang dan 

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di 

antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 

dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya 

yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan 

keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada 

Majelis Pertimbangan Pajak. 

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik negara 

maupun warganya. 

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat. 

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Fiansiil) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

Contoh: 

a. Bea materai disederhanakan dari 167 jenis tariff menjadi 2 jenis tarif. 

b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu  

10%. 

c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan 

disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi 

badan maupun perseorangan (orang pribadi). 
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Menurut Mardiasmo (2018:4) agar pemungutan pajak tidak 

menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang 

maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-

undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta 

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam 

pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk 

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan 

banding kepada Pengadilan Pajak. 

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 

maupun warganya. 

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat. 

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari 

hasil pemungutannya. 

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana 

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan 

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat 

ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2018:9), sistem pemungutan pajak antara lain: 

a. Official Assessment System 
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Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajk yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnyya pajk terutang ada pada fiskus. 

2) Wajib Pajak bersifat pasif. 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

b. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak sendiri. 

2) Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. Withholding System 

Adalah suatu sistem pemunguutan pajak yang memberi wewenang kepada 

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

untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutama 

pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

Siti Kurnia Rahayu (2017:85) menyatakan di Indonesia sistem 

pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

1. Official Assessment System 

Di mana wewenang pemungutan pajak sepenuhnya ada pada fiskus. Utang 

pajak timbul kalau ada Surat Ketetapan Pajak (SKP), dilaksanakan sampai 

tahun 1967. 

2. Semi Self Assessment System 
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Wewenang pemungutan ada pada Wajib Pajak dan fiskus. Pada awal tahun 

pajak Wajib Pajak menaksir dahulu berapa pajak yang akan terutang untuk 

satu tahun pajak, kemudian mengangsurnya. Akhir tahun pajak, pajak 

terutang sesungguhnya ditentukan fiskus. Dilaksanakan di Indonesia pada 

periode 1968-1983. 

 

3. Full Self Assessment System 

Wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada Wajib 

Pajak. Wajib Pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan 

besarnya pajak terutang selama Wajib Pajak tidak menyalahi peraturan 

yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar 

perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983. 

4. With Holding System 

Wewenang pemungutan pajak ada pada pihak ketiga selain fiskus dan 

Wajib Pajak. Dilaksanakan secara efektif sejak 1984. 

2.1.1.5 Azas Pengenaan Pajak 

Pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh Negara didasarkan pada asas-

asas untuk memberikan hak kepada Negara untuk memungut pajak dari 

penduduknya. Menurut Diana Sari (2017:6) asas utama yang paling sering 

digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah: 

1. Azas Domisili 

Maksudnya bahwa apabila pemerintah hendak melaksanakan pemungutan 

pajak berdasarkan azas inii, maka yang menjadi dasar pemungutannya 

adalah tempat tinggal si wajib pajak (domisili) dengan tidak memandang di 

mana pendapatan ini berasal, apakah dari dalam atau dari luar negeri. 

2. Azas Sumber 

Menurut azas sumber cara pemungutan pajaknya adalah dengan milhat 

objek pajak tersebut bersumber dari mana, jadi apabila suatu negara 

terdapat sumber-sumber penghasilan, maka negara tersebutlah yang berhak 
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memungut pajaknya dengan tidak menghiraukan tempat dimana wajib 

pajak itu berada. 

3. Azas Kebangsaan 

Pajak yang berdasarkan azas kebangsaan ini adalah pajak yang dikenakan 

suatu negara pada orang-orang yang mempunyai kebangsaan dari negara 

tersebut, dengan tidak memperdulikan di mana wajib pajak itu bertempat 

tinggal (yang dilihat adalah kebangsaan wajib pajak). 

2.1.1.6 Pengelompokan Pajak 

Dalam pelaksanaannya, pajak dapat digolongkan kedalam beberapa 

golongan. Seperti yang dikutip oleh Rahmat Hidayat Lubis (2018:7), pajak 

dapat digolongkan atas: 

1. Menurut Golongannya 

a. Pajak Langsung 

Yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak 

dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau 

pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. 

Contoh: Pajjak Penghasilan (PPh), PPh Dibayar atau ditanggung oleh 

pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. 

b. Pajak Tidak Langsung 

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan 

kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika 

terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan 

terhutangnya pajak, misalnya penyerahan barang atau jasa. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai  (PPN). PPN terjadi karena terdapat 

tambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh 

produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan 

kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan 

dalam harga jual barang atau jasa). 

2. Menurut Sifatnya 

a. Pajak Subjektif 
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Yaitu pajak yang pengenaanya memperhatikan keadaan pribadi Wajib 

Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keaadaan subjeknya. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak 

(Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi 

tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status 

perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi 

Wajib Pajak tersebut selanjutnya diguunakan untuk menentukan 

besarnya penghasilan tidak terkena pajak. 

b. Pajak Objektif 

Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa 

benda, kadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan 

timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan 

pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPnBM) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

3. Menurut Lembaga Pemungutnya 

a. Pajak Pusat 

Yaitu pajak yang di pungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 

b. Pajak Daerah 

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga daerah. 

Contoh: 

 Pajak Provinsi, misalnya: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor. 

 Pajak Kabupaten/Kota, misalnya: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan 

Pajak Hiburan. 
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2.1.1.7 Tarif Pajak 

Menurut Mardiasmo (2018:11), ada 4 macam tarif pajak: 

1. Tarif Sebanding/Proporsional 

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang 

dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap 

besarnya nilai yang dikenai pajak. 

Contoh: 

Untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10%. 

2. Tarif Tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

Contoh: 

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal 

berapapun adalah Rp3.000,00. 

3. Tarif progresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. 

Contoh: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak 

orang pribadi dalam negeri. 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp50.000.000,00 5% 

Di atas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00 15% 

Di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00 25% 

Di atas Rp500.000.000,00 30% 

Menurut Kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi: 

a. Tarif progresif progresif : Kenaikan persentase semakin besar 

b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap 

c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil  
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4. Tarif degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. 

2.1.2 Pengertian Wajib Pajak 

Dikutip Mardiasmo (2018:27) pengertian Wajib Pajak menurut Undang-

undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-

undang No.16 Tahun 2009 Tentang Kententuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan Pasal 1 Ayat 2: 

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran 

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan.” 

2.1.2.1 Hak Wajib Pajak 

Mardiasmo (2018:60) menyatakan, hak-hak Wajib Pajak adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding. 

2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT. 

3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. 

4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. 

5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran ppembayaran 

pajak. 

6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikeluarkan dalam surat 

ketetapan pajak. 

7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 

8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksii, serta 

pembetulan surat ketetapan pajak yang salah. 

9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. 

10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak. 

11. Mengajukan keberatan dan banding. 
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Dikutip Rahmat Hidayat Lubis (2018:23) hak-hak Wajib Pajak menurut 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut: 

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan 

Masa. 

2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria 

tertentu. 

3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara 

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada 

Direktur Jendral Pajak. 

4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan 

menyampaikan secara tertulis, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum 

melakukan tindakan pemeriksaan. 

5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 

6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak atas suatu: 

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. 

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. 

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil. 

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 

e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

7. Mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat 

Keputusan Keberatan. 

8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan 

hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa 

bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam 

hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan sebelum tahun 2007, yang mengakibatkan pajak yang 
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masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam 

jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakukan UU No.28 Tahun 2007. 

2.1.2.2 Kewajiban Wajib Pajak 

Menurut Mardiasmo (2018:60), kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai 

berikut: 

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. 

2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. 

3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. 

4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri) dan memasukkan ke 

Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. 

5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan. 

6. Jika diperiksa wajib: 

a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan 

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak 

atau objek yang terutang pajak. 

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 

dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 

7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau 

dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu 

kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu 

ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. 

Dikutip Rahmat Hidayat Lubis (2018:24) kewajiban Wajib Pajak 

menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut: 

1. Mendaftarkan diri pada Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya 

meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya 

diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan 

subjektif dan objektif. 

2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan 
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tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha 

Kena Pajak. 

3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam 

bahasa Indonesia menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang 

rupiah serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat 

Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat 

lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. 

4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan 

menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang 

pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan. 

5. Membayar atau menyetor pajak yang terhutang dengan menggunakan Surat 

Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

6. Membayar pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada 

adanya surat ketetapan pajak. 

7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang 

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, 

dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 

8. a. Memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 

yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan 

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, 

atau objek pajak yang terhutang pajak. 

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang 

dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 

dan/atau memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa. 
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2.1.3 Agresivitas Pajak 

2.1.3.1 Pengertian Agresivitas Pajak 

Menurut Frank et al (2009) dalam Adrianto dan Fadjar (2017:863), 

tindakan agresivitas pajak adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena 

pajak baik legal (tax avoidance) atau ilegal (tax evasion). Walaupun kegiatan 

perencanaan pajak tidak semua dikatakan melanggar peraturan, tetapi semakin 

besar dan banyak cara yang digunakan suatu perusahaan dalam penghematan 

pajak maka perusahaan tersebut dalam keadaan agresif terhadap pajak. 

2.1.3.2 Jenis-jenis Agresivitas Pajak 

1. Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) 

Menurut Diana Sari (2017:52) tax avoidance adalah upaya penghindaran 

pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak 

bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang 

diigunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang 

terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk 

memperkecil jumlah pajak yang terhutang. 

Menurut Brown dalam Butarbutar (2017:362) penghindaran pajak (tax 

avoidance) adalah pengaturan transaksi untuk memperoleh keuntungan, 

manfaat, atau pengurangan pajak dengan cara yang tidak diinginkan oleh 

undang-undang perpajakan 

Menurut Rahayu (2017:199) penghindaran pajak (tax avoidance) 

merupakan tindakan dalam meminimalkan beban pajak dengan usaha dari 

Wajib Pajak yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. 

2. Tax Evasion (Penggelapan Pajak) 

Pengertian tax evasion (penggelapan pajak) menurut Sari (2017:55) 

adalah upaya wajib pajak menghindari pajak terhutang secara ilegal dengan 

cara menyembunyikan keadaan sebenarnya. 
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Menurut Rahayu (2017:202) tax evasion (penyelundupan pajak) 

merupakan usaha aktif yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi 

atau menghilangkan beban pajak yang terutang secara ilegal karena melanggar 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Black’s Law Dictionary dalam Butarbutar (2017:370) menyatakan 

bahwa penggelapan pajak (tax evasion) adalah upaya yang disengaja untuk 

mengalahkan atau menghindari hukum pajak untuk secara hukum mengurangi 

kewajiban pajak seseorang. 

2.1.3.3 Pengukuran Agresivitas Pajak 

Cara untuk mengukur perusahaan yang melakukan agresivitas pajak 

dalam penelitian adalah dengan menggunakan proksi Effective Tax Rates 

(ETR). Proksi yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak dalam 

penelitian ini menggunakan proksi ETR dengan menggunakan proksi model 

Lanis dan Richardson dalam Adrianto dan Fadjar (2017:866) yaitu sebagai 

berikut: 

                    (   )  
                       

                        
 

Menurut Lanis dan Richardson dalam Adrianto dan Fadjar (2017:864) 

menyatakan bahwa ETR merupakan proksi yang paling banyak digunakan 

pada penelitian terdahulu. Pemilihan proksi ETR dinilai menjadi indikator 

adanya agresivitas pajak apabila memiliki ETR yang mendekati nol. Semakin 

rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat 

agresivitas pajak. ETR yang rendah menunjukan beban pajak penghasilan 

lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak. 

2.1.4 Profitabilitas 

2.1.4.1 Pengertian Profitabilitas 

Menurut Kasmir (2017:115) Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga 

memberikan ukuraan tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini 
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ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan 

investasi. 

Menurut Anwar (2019:176) rasio profitabilitas adalah rasio yang 

menunjukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Secara 

umum dapat dikatakan bahwa semakin besar angka rasio ini maka perusahaan 

semakin profitable, dan semakin kecil angka rasio ini menunjukan perusahaan 

semakin tidak profitable. 

Hantono (2018:11) menyatakan bahwa rasio profitabilitas atau 

rentabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam mencetak laba. 

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan 

bahwa profitabilitas merupakan rasio keuangan yang menunjukan kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan dan memperoleh laba yang berkaitan 

dengan tingkat efektivitas manajemen dalam suatu perusahaan.  

2.1.4.2 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas 

Menurut Hantono (2018:11) jenis-jenis rasio profitabilitas adalah: 

1. Gross Profit Margin (GPM) 

Menunjukan berapa persen keuntungan yang diperoleh dari penjualan 

produk. Dalam kondisi normal, Gross Profit Margin semestinya positif 

karena menunjukkan apakah perusahaan dapat menjual barang diatas harga 

pokok. Bila negatif, itu berarti perusahaan mengalami kerugian. 

Rumus: 

                    
          

         
 

 

2. Net Profit Margin (NPM) 

Menunjukan tingkat keuntungan bersih (setelah dikurangi dengan biaya-

biaya) yang diperoleh dari bisnis atau menunjukan sejauh mana perusahaan 
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mengelola bisnisnya. Sama dengan GPM, perusahaan yang sehat 

semestinya juga memiliki NPM yang positif. 

Rumus: 

                  
                  

         
 

 

3. Return on Asset (ROA) 

Return on Asset atau return on investment adalah rasio yang menunjukan 

tingkat pengembalian bisnis dari seluruh investasi yang dilakukan. 

Rumus: 

                
                         

            
 

 

4. Return on Equity (ROE) 

Return on Equity adalah rasio yang menunjukan tingkat pengembalian yang 

diperoleh pemilik bisnis dari modal yang telah dikeluarkan untuk bisnis 

tersebut. 

Rumus: 

                 
                              

      
 

 

5. Earning Per Share (EPS) 

Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai  buku merupakan 

rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai 

keuntungan bagi pemegang saham. 

Rumus: 

                            
                

                        
 

Proksi yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dalam penelitian 

ini menggunakan rumus Return on Asset (ROA), dengan rumus sebagai 

berikut: 
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Pemilihan proksi return on asset (ROA) atas dasar pertimbangan bahwa 

perusahaan manufaktur menggunakan aset yang dimiliki untuk menghasilkan 

laba atau dengan kata lain, laba yang diperoleh perusahaan manufaktur 

dihasilkan atas penggunaan aset yang dimiliki. Menurut Gill & Chatton 

(2006:50) ROA memiliki standar umum bervariasi yang tergantung pada 

industri dan jumlah aktiva tetap yang diperlukan perusahaan, jumlah uang 

yang tersedia, dan sebagainya. Lalu rasio tersebut dapat dipengaruhi dengan 

mudah oleh penyusutan pabrik dalam jumlah besar, aset intangible (bukan 

fisik, seperti hak paten) atau pendapatan dan biaya yang tidak biasa. 

2.1.5 Leverage 

2.1.5.1 Pengertian Leverage 

Menurut Kasmir (2017:112) leverage merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. 

Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan 

dengan aktivanya. 

Pengertian leverage menurut Anwar (2019:175) adalah rasio yang 

menunjukkan penggunaan utang dan kemampuan perusahaan dalam 

mambayar utang. Utang dianggap sebagai leverage  (pengungkit) yang dapat 

memperbesar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. 

Dari definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa leverage 

adalah rasio yang digunakan untuk mengukur dan menunjukan sejauh mana 

penggunaan utang dan sejauh mana aktivta perusahaan dibiayai dengan utang 

serta kemampuan perusahaan dalam membayar utang. 

2.1.5.2 Jenis-jenis Rasio Leverage 

Menurut Kasmir (2017:156) ada lima rasio leverage yang bisa 

digunakan oleh perusahaan yakni sebagai berikut: 
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1. Debt to Asset Ratio 

Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur 

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

seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar 

utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Perhitungan 

Debt to Asset Ratio dengan menggunakan rumus: 

           
           

            
 

 

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 disediakan peminjam (kreditor) 

dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk 

mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan 

utang. Rumus Debt to Equity Ratio : 

                     
           

             
 

 

3. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER) 

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 perusahaan. rumus : 

       
                          

             
 

4. Times Interest Earned Ratio 

Times Interest Earned Ratio yang sering disebut sebagai coverage ratio 

merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini 
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dartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. 

Rumus: 

                      
    

           
 

 

5. Fixed Charge Coverage (FCC) 

Fixed Charge Coverage (FCC) atau lingkup biaya tetap merupakan rasio 

yang menyerupai Times Interest Earned Ratio. Hanya saja perbedaanya 

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. Rumus: 

    
                                             

                          
 

 

Proksi yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage dalam 

penelitian ini menggunakan rumus Debt to Assset Ratio (DAR). Pemilihan 

proksi leverage dengan menggunakan rumus DAR atas dasar perusahaan 

manufaktur yang memanfaatkan aktivanya untuk memperoleh laba, sehingga 

utang yang dimiliki digunakan untuk membiayai aktiva. Menurut Kasmir 

(2017:112) Debt to Asset Ratio, merupakan rasio utang yang digunakan untuk 

mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa 

besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

2.2.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak 

Menurut Anwar (2019:176) profitabilitas adalah rasio yang menunjukan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Secara umuum 

dapat dikatakan bahwa semakin besar angka rasio ini maka perusahaan 

semakin profitable, dan semakin kecil angka rasio ini menunjukkan 

perusahaan semakin tidak profitable. Rodriguez dan Arias (dalam Nugraha 
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dan Meiranto, 2015) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan faktor 

penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan 

membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya perusahaan dengan tingkat 

laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan 

tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. 

Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka besarnya pajak 

yang dibayar perusahaan juga akan semakin besar. Hal ini dapat menjadi 

motivasi bagi perusahaan yang berorientasi pada laba untuk melakukan 

tindakan tax planning untuk mengurangi besarnya pajak yang dibayar 

perusahaan, sehingga membuat perusahaan tersebut agresif terhadap pajak 

(Prasista dan Setiawan, 2016). Menurut Dharmayanti (2019), semakin 

besarnya tingkat profitabilitas yang diperoleh perusahaan, maka tindakan 

agresivitas pajak perusahaan semakin tinggi. 

2.2.2 Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak 

Pengertian leverage menurut Anwar (2019:175) adalah rasio yang 

menunjukkan penggunaan utang dan kemampuan perusahaan dalam 

mambayar utang. Utang dianggap sebagai leverage  (pengungkit) yang dapat 

memperbesar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. 

Semakin tingginya leverage didalam perusahaan tersebut maka akan semakin 

tinggi kewajiban yang harus dipenuhi, yang mengakibatkan tingkat agresivitas 

pajak perusahaan akan semakin meningkat (Fadli, 2018). 

Menurut Setyoningrum dan Zulaikha (2019) tingkat leverage yang tinggi 

berasal dengan utang yang tinggi, diiringi timbulnya beban bunga atas utang 

menjadi naik. Beban bunga yang berasal dari utang dikategorikan beban tetap 

yang dapat menjadi pengurang PKP. Saat rasio leverage tinggi, cenderung 

nilai ETR nya rendah, ini dapat diindikasikan entitas sengaja memanfaatkan 

beban bunganya untuk agresif dalam pajak. 

Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi lebih memilih 

menggunakan modal yang bersumber dari luar yaitu hutang. Dalam hal ini 



34 
 

 
 

mengidentifikasi bahwa perusahaan memanfaatkan adanya bunga yang 

muncul dari hutang tersebut untuk mengurangi jumlah pajak yang harus 

dibayar sehingga perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajaknya 

(Hidayat dan Fitria, 2018). 

2.2.3 Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak 

Menurut Anwar (2019:176) profitabilitas adalah rasio yang menunjukan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Secara umuum 

dapat dikatakan bahwa semakin besar angka rasio ini maka perusahaan 

semakin profitable, dan semakin kecil angka rasio ini menunjukkan 

perusahaan semakin tidak profitable. 

Pengertian leverage menurut Anwar (2019:175) adalah rasio yang 

menunjukkan penggunaan utang dan kemampuan perusahaan dalam 

mambayar utang. Utang dianggap sebagai leverage  (pengungkit) yang dapat 

memperbesar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. 

Rodriguez dan Arias (dalam Nugraha dan Meiranto, 2015) menyatakan 

bahwa profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena 

perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih 

besar pula. Sebaliknya perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan 

membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika 

mengalami kerugian. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka 

besarnya pajak yang dibayar perusahaan juga semakin besar. Hal ini dapat 

menjadi motivasi bagi perusahaan yang berorientasi pada laba untuk 

melakukan tindakan tax planning untuk mengurangi besarnya pajak yang 

dibayar perusahaan, sehingga membuat perusahaan tersebut agresif terhadap 

pajak (Prasista dan Setiawan, 2016). Menurut Setyoningrum dan Zulaikha 

(2019) tingkat leverage yang tinggi berasal dengan utang yang tinggi, diiringi 

timbulnya beban bunga atas utang menjadi naik. Beban bunga yang berasal 

dari utang dikategorikan beban tetap yang dapat menjadi pengurang PKP. Saat 
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rasio leverage tinggi, cenderung nilai ETR nya rendah, ini dapat diindikasikan 

entitas sengaja memanfaatkan beban bunganya untuk agresif dalam pajak 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dalam penelitian ini penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. 

   : Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. 

   : Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. 

2. Pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak. 

   :  Leverage tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. 

    : Leverage berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. 

3. Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak. 

   : Profitabilitas dan Leverage tidak berpengaruh terhadap Agresivitas 

Pajak. 

   : Profitabilitas dan Leverage berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak  

 

Profitabilitas 

(X1) 

Leverage 

(X2) 

Agresivitas 

Pajak 

(Y) 

H1 

H2 

H3 
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2.4 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Muhammad 

Rizky 

Adrianto 

dan Achmad 

Fadjar 

(2017) 

Pengaruh 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility 

Terhadap 

Agresivitas Pajak 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(X1) 

Agresivitas 

Pajak (Y) 

Pengungkapan 

corporate social 

responisibility 

(CSR) memiliki 

pengaruh yang 

tidak signifikan 

terhadap 

agresivitas pajak. 

2 Ignatius Oki 

Dewa Brata 

(2015) 

Pengaruh 

Leverage 

Terhadap 

Profitabilitas Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Leverage 

(X1) 

Profitabilitas 

(Y) 

Leverage 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap 

Profitabilitas. 

3 Diana Sari 

dan Happy 

Herawati 

(2016) 

The Influence of 

Corporate Social 

Responsibility 

Disclosure on the 

Financial 

Performance, 

Fiscal Correction 

and Tax 

Aggressivenes on 

Mining Company 

Listed in Bei 

Disclosure 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(X) 

The financial 

Performance 

(Y1) 

Fiscal 

Correction 

(Y2) 

Corporate social 

responsibility 

disclosure has no 

effect on the 

financial 

performance. 

Corporate social 

responsibility 

disclosure affects 

the fiscal 

correction.  



37 
 

 
 

Tabel 2.1 (Lanjutan) 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

   Tax 

Aggressiveness 

(Y3) 

Corporate social 

responsibility 

disclosure has no 

eefect on the tax 

aggressiveness. 

4 Nadya Shinta 

Savira 

Gunawan, 

Inten Meutia, 

dan Yusnaini 

(2018) 

Pengaruh 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility dan 

Leverage terhadap 

Agresivitas Pajak 

(Studi Empiris 

Pada Perusahaan 

Sektor Utama dan 

Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode (2014-

2016) 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(X1) 

Leverage (X2) 

Agresivitas 

Pajak (Y) 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility 

(CSR) tidak 

berpengaruh 

terhadap 

Agresivitas Pajak, 

Leverage 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Agresivitas Pajak. 

5 Ari Wahyu 

Leksono, 

Setya Stanto 

Albertus dan 

Rendika 

Vhalery 

(2019) 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan dan 

Profitabilitas 

terhadap 

Agresivitas Pajak 

Pada Perusahaan 

Manufaktur yang 

Listing di BEI 

Periode 2013- 

Ukuran 

Perusahaan 

(X1) 

Profitabilitas  

(X2) 

Agresivitas 

Pajak (Y) 

Ukuran 

Perusahaan 

bepengaruh 

negatif, 

Profitabilitas 

berpengaruh 

negatif, ukuran 

perusahaan dan 

profitabilitas  
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Tabel 2.1 (Lanjutan) 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

  2017  berpengaruh. 

5 Nella 

Dharmayanti 

(2019) 

Pengaruh 

Likuiditas, 

Leverage dan 

Profitabilitas 

terhadap 

Agresivitas Pajak 

Likuiditas 

(X1) 

Leverage (X2) 

Profitabilitas 

(X3) 

Agresivitas 

Pajak (Y) 

Likuiditas 

memiliki 

pengaruh 

terhadap yang 

signifikan 

terhadap 

agresivitas pajak. 

Leverage 

berpengaruh 

terhadap 

agresivitas pajak. 

Profitabilitas 

berpengaruh 

terhadap 

agresivitas pajak. 

Likuiditas, 

Leverage, dan 

Profitabilitas 

berpengaruh 

terhadap 

Agresivitas Pajak 

6 Winarsih, 

Nik Amah, 

dan M. Agus 

Sudrajat 

(2019) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Likuiditas dan 

Leverage 

terhadap  

Profitabilitas 

(X1) 

Likuiditas 

(X2) 

Leverage (X3)  

Profitabilitas 

berpengaruh 

terhadap 

agresivitas pajak. 

Likuiditas tidak  
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Tabel 2.1 (Lanjutan) 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

  Agresivitas Pajak Agresivitas 

Pajak (Y) 

berpengaruh 

terhadap 

agresivitas pajak. 

Leverage tidak 

berpengaruh 

terhadap 

agresivitas pajak. 

7 Sulistyowati, 

dan Lisa 

Ariska Ulfah 

(2018) 

Pengaruh 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility, 

Profitabilitas, dan 

Leverage 

terhadap  

Agresivitas Pajak 

pada Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia Tahun 

2013-2015 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(X1) 

Profitabilitas 

(X2) 

Leverage (X3) 

Agresivitas 

Pajak (Y) 

Pengungkapan 

CSR yang di 

proksikan  

dengan CSRi 

tidak berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Agresivitas pajak. 

Profitabilitas 

yang di proksikan 

dengan ROA 

berpengaruh 

signifikan pada 

agresivitas pajak 

Leverage tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

agresivitas pajak. 

8 Agus Taufik  Pengaruh Capital  Capital  Capital Intensity  
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Tabel 2.1 (Lanjutan) 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

 Hidayat dan 

Eta Febrina 

Fitria (2018) 

Intensity, 

Inventory 

Intensity, 

Profitabilitas dan 

Leverage 

terhadap 

Agresivitas Pajak 

Intensity (X1) 

Inventory 

Intensity (X2) 

Profitabilitas 

(X3) 

Leverage (X4) 

Agresivitas 

Pajak (Y) 

dan Leverage 

berpengaruh 

terhadap 

agresivitas pajak. 

Inventory 

Intensity dan 

Profitabilitas 

tidak berpengaruh 

terhadap 

agresivitas pajak. 

10 Erna 

Setyowati, 

Kartika 

Hendra 

Titisari dan 

Riana 

Rachmawati 

Dewi (2018) 

The Effect of 

Profitability, 

Leverage, 

Likuidity, and 

The Company 

Size on 

Aggressiveness 

Tax the Sector 

Companies 

Consumer Goods 

Industry That 

Listed on the 

Indonesian Stock 

Exchange Year 

2014-2016 

Profitability 

(X1) 

Leverage (X2) 

Liquidity (X3) 

Company Size 

(X4) 

Aggressiveness 

(Y)  

Profitability, 

Leverage, dan 

Size of Company 

tidak berpengaruh 

Terhadap Tax 

Aggressiveness. 

Liquidity 

berpengaruh 

terhadap 

Aggressiveness 

Tax.  
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Tabel 2.1 (Lanjutan) 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

11 Riza Aulia 

Fitri dan 

Agus 

Munandar 

(2018) 

The Effect of 

Corporate Social 

Responsibility, 

Profitability, and 

Leverage toward 

Tax 

Aggressiveness 

with Size of 

Company as 

Moderating 

Variable 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(X1) 

Profitability 

(X2) 

Leverage (X3) 

Tax 

Aggresiveness 

(Y) 

Size of 

Company (Z) 

CSR 

berpengaruh. 

Profitability 

berpengaruh. 

Leverage 

berpengaruh. Size 

of Company tidak 

memoderasi CSR, 

Profitability dan 

Leverage 

terhadap Tax 

Aggressiveness. 

Berdasarkan tabel 2.1 yang memuat penelitian terdahulu, dapat 

dikelompokan berdasarkan hasil penelitian variabel independen yang memiliki 

pengaruh terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut: 

Penelitian Gunawan, Meutia dan Yusnaini (2019) menyatakan Leverage 

berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian Leksono, 

Albertus dan Vhalery (2019) menyatakan Profitabilitas berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak. Penelitian Dharmayanti (2019) menyatakan leverage 

memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Sulistyowati dan Ulfah (2018) 

menyatakan profitabilitas dengan proksi ROA berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak. Hidayat dan Fitria (2018) menyatakan leverage berpengaruh 

terhadap agresivitas pajak. 


