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ABSTRAK 

 

 

Penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak dapat digunakan 

oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

pemerintah dalam rangka pembangunan negara yang dianggarkan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 

ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah. Pemerintah berusaha 

memaksimalkan penerimaan pajak sesuai yang ditetapkan APBN dan 

Perseroan Terbatas (PT) sebagai wajib badan berusaha meminimalkan 

pembayaran pajak. Perusahaan berusaha mencari cara yang sesuai 

dengan peraturan perpajakan untuk meminimalkan pajak yang harus 

dibayaragar lebih efektif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan 

meneliti pengaruh dari ukuran perusahaan, return on asset, dan capital 

intensity terhadap tarif pajak efektif. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sifat 

penelitian asosiatif kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks (JII) 

selama periode 2017-2019, dengan menggunakan metode pemilihan 

sampel purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 36 

perusahaan. Teknik analisis data ini adalah analisis regresi linier 

berganda dengan menggunakan software SPSS 23 dengan sumber data 

yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif, return 

on asset tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, dan capital 

intensity berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak 

efektif.Secara simultan ukuran perusahaan, return on asset, dan 

capital intensity berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Ditinjau dari 

perspektif ekonomi Islam, penghindaran pajak dengan menurunkan 

tarif pajak efektif dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan 

prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu: kejujuran, amanah, kesadaran 

sosial dalam kegiatan bisnis, dan keadilan. 

 

Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Return On Asset (ROA), Capital 

Intensity 
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ABSTRACT 

 

 

Tax revenues originating from taxpayers can be used by the 

government to finance government expenditures in the context of state 

development which is budgeted in the State Revenue and Expenditure 

Budget (APBN) which is determined annually by the government.The 

government tries to maximize tax revenue according to the state 

budget and Limited Liability Companies (PT) as mandatory entities 

try to minimize tax payments.The company is trying to find ways that 

are in accordance with tax regulations to minimize taxes that must be 

paid to be more effective. Therefore, this study will examine the effect 

of firm size, return on assets, and capital intensity on the effective tax 

rate. 

This type of research is quantitative research with causal 

associative research properties. The population in this study were 

manufacturing companies registered in the Jakarta Islamic Index (JII) 

during the 2017-2019 period, using the purposive sampling method to 

obtain a sample of 36 companies. This data analysis technique is 

multiple linear regression analysis using SPSS 23 software with data 

sources obtained from the company's annual financial statements. 

The results of this study indicate that the size of the company has 

a negative and significant effect on the effective tax rate, return on 

assets has no effect on the effective tax rate, and capital intensity has 

a positive and significant effect on the effective tax rate. 

Simultaneously firm size, return on assets, and capital intensity affect 

the effective tax rate. Viewed from the perspective of Islamic 

economics, tax avoidance by lowering effective tax rates is prohibited 

in Islam because it is contrary to the principles of Islamic business 

ethics, namely: honesty, trustworthiness, social awareness in business 

activities, and justice. 

 

Keywords: Company Size, Return On Asset (ROA), Capital 

Intensity. 
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MOTTO 

 

 

 ٌْ ِ ُُْكْى ۖ فَئ أُٔنِٙ اْْلَْيِش ِي َٔ ُعَٕل  أَِطُٛعٕا انشَّ َٔ  َ ٍَ آَيُُٕا أَِطُٛعٕا َّللاَّ َب انَِّزٚ َٚب أَُّٚٓ

ِو  ْٕ اْنَٛ َٔ  ِ ٌَ ثِبَّللَّ ُْتُْى تُْؤِيُُٕ ٌْ ُك ُعِٕل إِ انشَّ َٔ  ِ ُِٔ إِنَٗ َّللاَّ ٍء فَُشدُّ ْٙ تََُبَصْعتُْى ِفٙ َش

 ٍُ أَْحَغ َٔ ٌْٛش  نَِك َخ
ِخِش ۚ َرَٰ ْٜ ِٔٚم   ا

تَأْ  

 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-

Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (Al-

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 

 

(QS. An-Nisa’[4]: 59) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum melanjutkan ke pembahasan lebih lanjut, maka pada 

bagian awal penulis menjelaskan definisi dari beberapa kata yang 

terdapat dalam judul penelitian ini, sehingga memudahkan 

pembaca untuk memahami penelitian ini dan diharapkan tidak 

akan terjadi kesalahpemahaman atau beda penafsiran antara 

pembaca dan penulis. Adapun judul penelitian dalam skripsi ini 

adalah “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset (ROA), 

dan Capital Intensity Terhadap Tarif Pajak Efektif Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Indeks Periode 

2017-2019)”. Berikut ini akan dijelaskan beberapa istilah yang 

ada dalam judul penelitian tersebut. 

1. Pengaruh 

Istilah pengaruh adalah hubungan sebab akibat yang timbul 

dalam suatu penelitian antara satu variabel dengan variabel 

lainnya yang saling mempengaruhi serta dipengaruhi.
1
 

2. Ukuran Perusahaan 

 Secara umum, ukuran dapat diartikan sebagai suatu 

perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Jika pengertian 

ini dihubungkan dengan perusahaan atau organisasi, maka 

ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan 

besar atau kecilnya usaha dari suatu perusahaan atau 

organisasi.
2
 

3. Return On Asset (ROA) 

 Return On Asset adalah rasio keuangan perusahaan yang 

terkait dengan potensi keuntungan mengukur kinerja 

perusahaan dengan perbandingan pendapatan bersih (net i

                                                 
 1DepartemenPendidikan Nasional, KamusBesar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa,(Jakarta: PT GramediaPustakaUtama, 2011), 1045. 
2Hery, Kajian Riset Akuntansi Mengulas Berbagai Hasil Penelitian Terkini 

Dalam Bidang Akuntansi Dan Keuangan, (Jakarta: PT. Grasindo, 2017), 11. 
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ncome) dan rata-rata (average assets)3. Return On Asset 

menunjukkan kemampuan modal yang diinvestasikan dalam 

total aktiva untuk menghasilkan laba perusahaan.
4
 

4. Capital Intensity 

 Capital intensity atau intensitas modal menggambarkan 

seberapa besar modal perusahaan dalam bentuk aset, baik aset 

lancar maupun tidak lancar yang dicerminkan dalam suatu 

rasio yang menunjukkan perbandingan antara total aset  tetap 

dengan total aset yang diperoleh pada periode tertentu.
5
 

5. Tarif Pajak Efektif 

 Tarif pajak efektif adalah perbandingan antara beban pajak 

yang dibayar perusahaan dengan penghasilan sebelum pajak. 

Rasio ini dapat melihat dan membuktikan keefektifan 

membayar pajak yang telah dibayarkan perusahaan.
6
 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa maksud dari judul skripsi tentang Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Return On Asset (ROA), dan Capital Intensity 

Terhadap Tarif Pajak Efektif Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di 

Jakarta Islamic Indeks Periode 2017-2019) adalah untuk 

menguraikan serta mengkaji hubungan yang timbul antara ukuran 

perusahaan, Return On Asset, dan Capital Intensity terhadap tarif 

pajak efektif perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Jakarta 

Islamic Indeks (JII) periode 2017-2019. 

 

 

 

 

                                                 
3ZainulArifin, Dasar-dasarManajemenBank Syariah, (Jakarta: Azkia 

Publisher,2009),71. 
4Agus Sartono, Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: 

BPEF-YOGYAKARTA, 2010), 31. 
5Ross, S.A, Westerfiled, R.W & Jordan, B.D, Fundamentals of Corporate 

Finance, (Boston: McGraw Hill, 2012), 54. 
6Donny Indradi, Mulyer Mananda Setyahadi, “Pengaruh Transaksi 

Hubungan Istimewa Terhadap Tarif Pajak Efektif Dengan Leverage Sebagai 

Variabel Moderating”, Jurnal Akuntansi Berkelanjutan IndonesiaVol. 2, No. 3 

(2019), 375-392. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Sumber pendapatan negara Indonesia yang terbesar berasal 

dari pajak. Pajak merupakan sumber kontribusi yang penting bagi 

suatu negara untuk digunakan dalam pembangunan negara yang 

dibebankan kepada wajib pajak, baik orang pribadi maupun 

badan. Penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak dapat 

digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran pemerintah dalam rangka pembangunan negara yang 

dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah. 

Pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan pajak sesuai 

yang ditetapkan APBN dan wajib pajak berusaha meminimalkan 

pembayaran pajak. Perusahaan berusaha mencari cara yang 

sesuai dengan peraturan perpajakan untuk meminimalkan pajak 

yang harus dibayar.
7
 

Melaksanakan kewajiban pajak baik dalam hal pelaporan 

maupun pembayaran harus sesuai dengan peraturan yang berlaku 

harus didukung dengan pemahaman dan pengetahuan tentang 

tentang perpajakan. Akan tetapi pemahaman dan pengetahuan 

juga tidak cukup, wajib pajak harus memiliki kesadaran untuk 

melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu. Usaha yang 

dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan minat wajib 

pajak untuk membayar pajak kadang sering mengalami kendala 

dalam proses pelaksanaan pajak. Kendala yang sering terjadi 

yaitu adanya penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak 

badan (perusahaan).  Dalam hal ini perusahaan merupakan subjek 

pajak badan, dimana ketika perusahaan menerima dan memperoleh 

penghasilan, maka akan merubah status perpajakannya menjadi 

wajib pajak dan akan dikenakan pajak penghasilan. Pajak 

merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba 

bersih suatu perusahaan. Oleh sebab itu untuk mencapai laba 

yang diharapkan, salah satu upaya yang dapat dilakukan 

                                                 
7Vidyarto Nugroho, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak 

Efektif Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI”,Jurnal Multiparadigma 

Akuntansi Tarumanegara, Vol.1, No.1 (2018): 1-8. 
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perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak agar lebih 

efektif namun dalam batas yang tidak melanggar aturan.
8
 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang 

besar dibandingkan dengan penerimaan pajak dari sumber daya 

alam. Selain berpengaruh terhadap pendapatan negara, tentunya 

pajak pun turut andil dalam mewujudkan pembangunan. Dalam 

kehidupan bernegara bagi seorang Muslim, ketaatan mematuhi 

kewajiban membayar pajak sudah ditetapkan pemerintah dan 

dalam menentukan hukum atas suatu hal yang berhubungan 

dengan masyarakat, pajak dalam syariat Islam salah satunya 

berdasarkan kepada kemaslahatan umum. Salah satu kaidah ushul 

fiqih menyatakan kemaslahatan yang umum lebih diprioritaskan 

atas kemaslahatan yang khusus. Dasar itulah yang dapat dijadikan 

rujukan pemungutan pajak seperti yang difatwakan oleh tokoh-

tokoh dari Mazhab Maliki.
9
 Pajak diperbolehkan karena atas 

kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pajak memang merupakan 

kewajiban warga negara akan tetapi negara berkewajiban juga 

untuk memenuhi syarat yaitu penerimaan hasil-hasil pajak harus 

dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan 

efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak, dan Pemerintah 

harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara 

mereka yang wajib membayarnya. Wajib pajak berhubungan 

dengan perintah (penguasa) dan adakalanya orang menghindar 

dari kewajiban membayar pajak, kecuali orang yang benar-benar 

sadar sebagai warga negara.  

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya umat Islam, 

seharusnya pemerintah Indonesia dapat melaksanakan sistem 

ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang universal, yang 

mengedepankan kejujuran, amanah, kesadaran, dan keadilam 

sosial dalam pengelolaan usaha dan aset-aset negara. Sehingga 

                                                 
8Estherlita Yunika, “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang 

Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan 

Subsektor Industri Rokok Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”,Jurnal Pada 

Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro (2017): 1-11. 
9Muhammad Turmudi, “Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis 

Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat”, Jurnal Al-„Adl Vol. 8, No. 1(Januari 

2015), 128-142). 
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praktik ekonomi yang dijalankan berpihak pada rakyat dan 

berpihak pada kebenaran. Semua warga negara baik kaya maupun 

miskin harus bayar pajak. Terutama pajak konsumsi, yaitu PPN 

(Pajak Pertambahan Nilai). Oleh karena itu tarif pajak 

diperuntukan tergantung situasi dan kondisi suatu negara pada 

saat itu yang suatu saat digunakan untuk membangun 

infrastruktur, lain waktu untuk program pendidikan, atau untuk 

membayar pokok bunga dan pinjaman.
10

 

Pajak yang dibebankan kepada rakyat digunakan sebagai 

pembangunan negara diberbagai sektor pemerintah yang akan 

membantu pemerintah untuk membangun kesejahteraan rakyat 

maka wajib pajak juga wajib memenuhi kewajiban yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dijelaskan dalam QS. A n-

Nisa’ ayat 59: 

 ٍَ َب انَِّزٚ ُُْكْى ۖ َٚب أَُّٚٓ أُٔنِٙ اْْلَْيِش ِي َٔ ُعَٕل  أَِطُٛعٕا انشَّ َٔ  َ آَيُُٕا أَِطُٛعٕا َّللاَّ

 ِ ٌَ ثِبَّللَّ ُْتُْى تُْؤِيُُٕ ٌْ ُك ُعِٕل إِ انشَّ َٔ  ِ ُِٔ إِنَٗ َّللاَّ ٍء فَُشدُّ ْٙ ٌْ تََُبَصْعتُْى فِٙ َش ِ فَئ

ٚم   ِٔ
ٍُ تَأْ أَْحَغ َٔ ٌْٛش  ِنَك َخ

ِخِش ۚ َرَٰ ْٜ ِو ا ْٕ اْنَٛ َٔ  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika 

kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia 

kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 

Pada QS. An-Nisa’ ayat 59 telah dijelaskan bahwasanya 

rakyat yang harus patuh terhadap ketetapan pemerintah, jika 

ketetapan itu merupakan ketetapan yang benar dan tidak 

melanggar agama maka rakyat harus patuh dengan aturan 

pemerintah, terutama dalam pembiayaan yang bermanfaat 

sebagai kesejahteraan masyarakat dalam mematuhi pajak yang 

telah dibebankan sesuai porsi yang telah ditetapkan. Karena 

dalam kajian Islam pajak dibenarkan dalam pelaksanaannya, 

                                                 
10Dedi, “Konsep Kewajiban Membayar Pajak dan Zakat Dalam Islam”, 

Turast: Jurnal Penelitian & Pengabdian Vol. 5, No. 2 (2017): 205-218. 
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sebab pajak memiliki manfaat untuk kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat.
11

 

Pemerintah juga berupaya memperbaiki peraturan 

perpajakan yang ada. Sehingga diharapkan rakyat nantinya akan 

taat membayar pajak. Namun, tetap saja masih banyak para wajib 

pajak yang terus melakukan perencanaan pajak khususnya para 

pengusaha agar mereka bisa membayar pajak seminimal 

mungkin.
12

 Untuk mendorong perusahaan agar tidak merasa 

pajak merupakan beban yang harus dihindari dan mendorong 

mereka untuk lebih giat lagi berusaha, pemerintah memberikan 

insentif penurunan pajak badan terhadap perusahaan pada 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2(b) yang 

menjelaskan bahwa:
13

 

“Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan 

terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari 

jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di 

bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu 

lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) 

lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Pemerintah”. 

Tidak hanya penurunan tarif pajak, dengan berlakunya 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang 

penyerdehanaan perhitungan pajak yaitu apabila penghasilan dari 

usaha yang diperoleh wajib pajak badan tidak lebih dari Rp 4,8 

miliar dalam setahun akan dikenakan tarif sebesar 1%. Pemerintah 

berharap dengan penuruan tarif pajak dan penyederhaan 

perhitungan pajak, diharapkan dapat menguntungkan pihak wajib 

                                                 
11Shavira Isnaini Mumtahanah, “Pengaruh Profitabilitas, Inventory Intensity 

Ratio, Likuiditas, Activity Ratio, dan Leverage Terhadap (ETR) Effective Tax Rate 

(Studi Empiris Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-

2019)” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 93. 
12Intan Permata Dewi, “Pengaruh Capital Intensity, Leverage, Dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertanian Dan 

Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2010-2015”, AKUNESAVol.7, No.1 

(September 2018): 1-25. 
13Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2 (b), diakses pada 

http://www.pajak.go.id, pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 09.00 WIB 

http://www.pajak.go.id/


 7 

 

 

 

pajak sehingga penerimaan dari wajib pajak badan juga ikut 

meningkat.
14

 

Pajak dalam perusahaan mendapatkan perhatian yang cukup 

signifikan, dikarenakan bagi perusahaan pajak adalah beban yang 

akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima 

perusahaan sehingga sebisa mungkin perusahaan membayar 

pajak serendah mungkin.
15

 Salah satu tujuan perusahaan adalah 

untuk memperoleh laba maksimum. Upaya yang dapat dilakukan 

oleh perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak 

dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak 

merupakan salah satu faktor pengurang laba. Semakin besar 

penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh 

karena itu, perusahaan membutuhkan perencanaan pajak yang 

tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien.
16

 

Salah satu upaya atau kebijakan yang diterapkan perusahaan 

untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan 

adalah dengan memilih metode akuntansi yang tepat untuk 

menurunkan tarif pajak efektif atau Effective Tax Rate (ETR), 

karena dengan menggunakan ETR dapat dijadikan kategori 

pengukuran perencanaan pajak yang efektif.
17

 Perusahaan dapat 

melakukan perencanaan pajak (tax planning) untuk 

meminimalkan beban pajak dengan berbagai kebijakan yang 

dapat diterapkan sehingga menurunkan tarif pajak efektif 

                                                 
14Citra Lestari Putri & Maya Febrianty Lautania, “Pengaruh Capital 

Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure Dan Profitability 

Terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014)”, JIMEKA: Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol. 1, No. 1 (2016): 101-119. 
15Khurin’in Kurnia Putri, “Pengaruh Corporate Governance, Ukuran 

Perusahaan, Rasio Hutang dan Profitabiltas Terhadap Tarif Pajak Efektif”,JOM 

Fekon Vol. 4, No.1 (Februari 2017): 1501-1515. 
16Erni Kurniasari, Listiawati, “Profitabilitas dan Leverage Dalam 

Mempengaruhi Effective Tax Rate”,Jurnal Manajemen Vol. 9, No.1 (Juni 2019):17-

18. 
17Ade Nilasari, Irwan Setiawan, “Pengaruh Good Corporate Governance 

Dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris 

Pada Perusahaan Manufaktur Yan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-

2017)”, Jurnal RenaissanceVol. 4, No. 02 (Agustus 2019): 583-598. 
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perusahaan.
18

 Keberadaan nilai ETR merupakan salah satu bentuk 

perhitungan nilai tarif ideal pajak yang dihitung dalam sebuah 

perusahaan, oleh karena itu keberadaan dari ETR menjadi suatu 

perhatian yang khusus pada berbagai penelitian karena dapat 

merangkum efek kumulatif dari berbagai insentif pajak dan 

perubahan tarif pajak perusahaan.
19

 

Effective Tax Rate (ETR) merupakan jumlah pajak yang 

dibayar perusahaan relatif terhadap laba sebelum pajak. Dengan 

teridentifikasinya faktor-faktor yang mempengaruhi ETR, maka 

Ditjen Pajak dapat melihat karakteristik tertentu dari perusahaan-

perusahaan model apa yang masih memiliki tarif pajak efektif 

rendah sehingga pemerintah mempertimbangkan pemberian 

insentif pajak yang tepat.
20

 

Rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan 

dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan 

keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang 

lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih 

rendah dari yang seharusnya.
21

 Tarif pajak efektif digunakan 

untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas 

beban pajak perusahaan. Perusahaan dikatakan efektivitas 

melakukan pembayaran pajak jika tarif pajak perusahaan itu 

dibawah 20% dan jika diatas 20% berarti perusahaan kurang 

efektif dalam melakukan pembayaran pajak. Menurut Wulandari 

(2015) jika tarif pajak efektif diatas 20% biasanya disebabkan 

                                                 
18 Putri,Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Rasio Hutang 

dan Profitabiltas Terhadap Tarif Pajak Efektif, 1501. 
19Liansheng, W,Y,W,P,G,W,L, “State Ownership, Tax Status and Size 

Effect of Effective Tax Rate in China”, Journal of Accounting adn Public Policy 

Vol. 26, No. 6 ( 2007). 
20Yeye Susilowati, Ratih Widyawati, Nuraini, “Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, dan Komisaris 

Independen Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2016)”. 

Prosiding SENDI-U (2018) : 796-804. 
21 Noor RM, Fadzilah NSM, Mastuki NA, “Corporate Tax Planning: A 

Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies”, 

International Journal of Trade, Economics And FinanceVol. 1, No. 2 (August 

2010). 
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karena perusahaan kurang memanfaatkan fasilitas, peraturan dan 

biaya yang dapat menghemat pajak penghasilan.
22

 

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling 

potensial dan menempati persentase tertinggi dalam APBN. 

Pendapatan negara didapat melalui penerimaan pajak dan 

penerimaan bukan pajak serta yang lainnya. Pajak menjadi hal 

yang tidak dapat dipisahkan dari APBN.  Rendahnya penerimaan 

pajak dikarenakan penerimaan pajak yang dibayarkan wajib pajak 

menurun. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data 

penerimaan pajak dari website Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia. Berikut tabel penerimaan pajak: 

Tabel 1.1 Pendapatan Negara tahun 2017-2019 

Tahun  Penerimaan 

Perpajakan 

Penerimaan 

Negara Bukan 

Pajak 

Hibah Presentase 

Perpajakan 

2017 1.498,9 

Triliun 

250,0 Triliun 1,4 

Triliun 

85,6% 

2018 1.618,1 

Triliun 

275,4 Triliun 1,2 

Triliun 

85,4% 

2019 1.786,4 

Triliun 

378,3 Triliun 0,4 

Triliun 

82,5% 

Sumber: https://www.kemenkeu.go.id/dataapbn 

Dilihat dari data tersebut, persentase penerimaan pajak 

menurun setiap tahunnya. Maka pemerintah harus meningkatkan 

langkah optimalisasi penerimaan pajak demi memaksimalkan 

penerimaan atas sektor pajak.
23

 

Fenomena yang menunjukkan bahwa terdapat praktek 

penggelapan pajak di Indonesia, seperti pada Tahun 2005 

terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang 

ditandai melakukan penghindaraan pajak dengan melaporkan rugi 

                                                 
22Rizki Firdi Sjahril, I Nyoman Putra Yasa, Gusti Ayu Ketut Rencana Dewi, 

“Analisis Fajtor-Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Wajib Badan 

(Studi Perusahaan Real Estate&Property Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2016-2018)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Vol. 11, No.1 (2020): 

58-59. 
23Kementerian Keuangan Republik Indonesia, APBN, diakses dari 

https://www.kemenkeu.go.id/dataapbn, pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 07.15 

WIB 

https://www.kemenkeu.go.id/dataapbn
https://www.kemenkeu.go.id/dataapbn
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dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak. 

Berdasarkan data pajak yang disampaikan oleh Dirjen Pajak pada 

tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nilai-

nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang 

mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Sebagian 

besar perusahaan tersebut dari sektor manufaktur dan pengolahan 

bahan baku. Atas pengakuan kerugian yang berturut turut ini, 

maka akan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Karena  

pajak yang seharusnya dibayarkan menjadi tidak ada disebabkan 

perusahaan mengakui kerugian. Banyaknya kasus penggelapan 

pajak yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah masalah yang 

membawa kerugian bagi Negara dan membuat hasil perhitungan 

tarif pajak efektif diragukan reliabilitasnya.
24

 

Adapun penelitian ini memilih perusahaan sektor 

manufaktur karena perusahaan manufaktur merupakan 

perusahaan yang menjual produknya yang dimulai dari pembelian 

bahan baku, proses pengolahan bahan hingga menjadi produk 

yang siap dijual. Dimana hal ini dilakukan oleh perusahaan 

sehingga membutuhkan sumber dana yang akan digunakan pada 

aktiva tetap perusahaan. Perusahaan ini berskala besar jika 

dibandingkan dengan perusahaan lain sehingga dapat melakukan 

perbandingan antara perusahaan satu dengan yang lain. Oleh 

karena itu perusahaan manufaktur lebih banyak diminati investor 

daripada perusahaan lainnya. Perusahaan manufaktur merupakan 

jenis usaha yang terdiri dari berbagai sektor industri khususnya 

barang konsumsi, karena barang konsumsi merupakan kebutuhan 

pokok masyarakat, dan masyarakat di Indonesia cenderung 

berperilaku konsumtif sehingga sektor ini menyumbangkan pajak 

yang cukup besar kepada pemerintah. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk 

membayar pajak, salah satunya yaitu ukuran perusahaan. Ukuran 

perusahaan merupakan suatu ukuran yang dikelompokkan 

berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat 

                                                 
24Scania Evana Putri, “Pengaruh Perusahaan, Return On Assets (ROA), 

Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Tarif Pajak Efektif”, JOM Fekon, Vol. 3 

No.1 (Februari, 2016): 1506-1507. 
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menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan 

yang diperoleh operasional perusahaan.
25

 Selain itu perusahaan 

dengan ukuran yang tinggi, umumnya memiliki beberapa aset 

perusahaan yang memiliki kewajiban pembayaran pajaknya, 

seperti pajak yang dibebankan kepada aset perusahaan yang 

berupa kendaraan operasional hingga pajak bumi dan bangunan 

dari perusahaan tersebut.
26

 

Selain ukuran perusahaan, terdapat faktor lain yaitu Return 

On Assets (ROA). ROA merupakan satu indikator yang 

mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi 

nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan 

tersebut. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak 

menerapkan tarif pajak efektif karena mampu mengatur 

pendapatan dan pembayaran pajaknya.
27

 Perusahaan juga dapat 

menekan tingkat profitabilitas yang digambarkan oleh ROA 

untuk memaksimalkan manajemen pajak perusahaan. Besarnya 

profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak 

perusahaan. Berkurangnya beban pajak perusahaan dikarenakan 

perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil 

memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan 

pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak 

efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya.
28

 

Perusahaan dapat mengambil tindakan dalam mengurangi 

pajak yang dibayar sesuai peraturan perpajakan berdasarkan 

kesempatan yang diberikan oleh pihak pemilik. Pengurangan 

                                                 
25Susilowati, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Capital 

Intensity Ratio, dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Studi 

Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada 

Tahun 2014-2016, 796. 
26Minah Nurjanah, I Putu Gede Diatmika, I Nyoman Putra Yasa, “Pengaruh 

Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, Size, Dan Levarage Perusahaan Pada 

Manajemen Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indoesia Periode 2013-2016)”, E- Journal S1 AK Universitas 

Pendidikan Ganesha Vol. 8, No.2 (2017): 1-10. 
27Yeye Susilowati, Ratih Widyawati, Nuraini, Op. Cit, h.797 
28Komang Fridagustina Adnantara, Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi, 

“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Dan Profitabilitas Terhadap 

Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Properti 

Dan Real Estate”, Vol. 11, No. 2 (31 Agustus 2016): 74-81. 
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beban pajak perusahaan dapat dilakukan melalui berbagai cara 

diantaranya dalam proporsi aset tetap di dalam perusahaan. 

Proporsi aset tetap diukur dengan menggunakan capital intensity 

ratio. Perusahaan dengan jumlah aset yang besar akan memiliki 

beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan 

yang memiliki jumlah aset yang lebih kecil karena mendapatkan 

keuntungan dari beban depresiasi yang ditanggung perusahaan.
29

 

Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan 

perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva 

tetap setiap tahunnya. Biaya depresiasi atau penyusutan tersebut 

dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi 

laba sehingga nantinya akan dapat mempengaruhi jumlah pajak 

yang harus dibayarkan.
30

 

Beberapa penelitian terkait ukuran perusahaan, Return On 

Asset, dan Capital Intensity terhadap tarif pajak efektif telah 

banyak dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh 

Scania Evana Putri pada tahun 2016 yang telah membuktikan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif dan 

signifikan terhadap tarif pajak efektif, Return On Asset tidak 

berpengaruh, dan Capital Intensity berpengaruh terhadap tarif 

pajak efektif.
31

 Dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya 

terkait judul penelitian ini berbeda dengan objek penelitian 

penulis yaitu Jakarta Islamic Indeks (JII) dikarenakan JII 

merupakan saham yang paling likuid terdiri dari 30 saham terbaik 

dalam sharia compliance yang memenuhi syarat konsisten 

dengan prinsip syariah sehingga investor lebih tertarik untuk 

memilih saham dengan nilai indeks saham terbaik. 

Dengan berdasarkan latar belakang masalah, fenomena, dan 

penelitian terdahulu di atas, maka penelitian yang akan dilakukan 

ini bertujuan untuk menguji apakah ukuran perusahaan, Return 

On Asset dan Capital Intensity berpengaruh terhadap Tarif Pajak 

Efektif. Sehingga dapat ditarik judul “Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Return On Asset (ROA), dan Capital Intensity 

                                                 
29Citra Lestari Putri & Maya Febrianty Lautania, Op. Cit, 102. 
30Minah Nurjanah, I Putu Gede Diatmika, I Nyoman Putra Yasa, Op. Cit, 3. 
31 Scania Evana Putri, Op Cit, 1516. 



 13 

 

 

 

Terhadap Tarif Pajak Efektif Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi Kasus Pada Perusahan Manufaktur Yang Terdaftar di 

Jakarta Islamic Indeks (JII) Periode 2017-2019)”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban 

terbesar sehingga menurunkan keuntungan bagi perusahaan. 

2. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan 

perusahaan. Pemerintah menginginkan perusahaan membayar 

pajak yang besar sedangkan perusahaan meminimalkan jumlah 

pajak yang dibayarkan dengan menurunkan tarif pajak efektif 

atau Effective Tax Rate (ETR). 

3. Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia 

merupakan sebuah masalah yang membawa kerugian bagi 

Negara dan membuat hasil perhitungan tarif pajak efektif 

diragukan reliabilitasnya. 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti 

hanya memfokuskan tiga faktor untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi tarif pajak efektif yaitu ukuran perusahaan, 

Return On Asset (ROA), dan Capital Intensity pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks (JII) pada 

tahun 2017-2019. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang masalah, identifikasi 

serta batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penelitian ini akan merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap tarif pajak 

efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Indeks Periode 2017-2019? 

2. Bagaimana pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap tarif 

pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Indeks Periode 2017-2019? 
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3. Bagaimana pengaruh Capital Intensity terhadap tarif pajak 

efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Indeks Periode 2017-2019? 

4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, Return On Asset 

(ROA), dan Capital Intensity secara simultan terhadap tarif 

pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Indeks Periode 2017-2019? 

5. Bagaimana pandangan tarif pajak efektif dalam perspektif 

ekonomi islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka dapat 

diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap 

Tarif Pajak Efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Jakarta Islamic Indeks Periode 2017-2019. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Return On Asset terhadap Tarif 

Pajak Efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Indeks Periode 2017-2019. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Capital Intensity terhadap Tarif 

Pajak Efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Indeks Periode 2017-2019. 

4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, Return On 

Asset (ROA), dan Capital Intensity secara simultan terhadap 

tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Jakarta Islamic Indeks Periode 2017-2019. 

5. Untuk mengetahui pandangan tarif pajak efektif dalam 

perspektif ekonomi islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan 

manfaat, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis 

yaitu menambah keilmuan dalam bidang akuntansi syariah, 

terutama yang berkaitan dengan akuntansi syariah dalam 
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perpajakan yang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang 

meminimalkan beban pajak dengan berbagai kebijakan yang 

dapat diterapkan sehingga menurunkan tarif pajak efektif 

perusahaan. Dan juga menambah referensi penelitian lain 

yang akan mengkaji apa saja yang berpengaruh terhadap tarif 

pajak efektif dalam perspektif ekonomi Islam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

 Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai 

akuntansi syariah, terutama dalam hal-hal yang 

berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. 

b. Bagi akademisi 

 Secara akademisi manfaat dari penelitian ini adalah untuk 

menjadi bahan acuan atau bahan masukan bagi 

akademisi. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan 

studi komparasi dan sebagai informasi untuk penelitian 

selanjutnya dan mengembangkan lagi penelitian dengan 

mengambil tema yang sama di bidang perpajakan.  

c. Bagi perusahaan 

 Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektif 

pembayaran pajak bagi perusahaan kena pajak dalam 

membayar kewajiban pajaknya dengan meminimalkan 

beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan 

sehingga perusahaan dapat memperoleh laba yang 

maksimal. 

 

G. Kajian penelitian terdahulu yang relevan 

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, maka penulis 

melakukan penelaahan mengenai penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Maka penulis 

menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan 

“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset (ROA), dan 

Capital Intensity Terhadap Tarif Pajak Efektif Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang 
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Terdaftar di Jakarta Islamic Indeks Periode 2017-2019)”, antara 

lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Amanda Nur Putri dan 

Gunawan pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Size, 

Profitability, dan Liquidity terhadap Effective Tax Rates 

(ETR) Bank Devisa Periode 2010 – 2014. Metode yang  

digunakan dalam penelitiannya adalah model regresi 

berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwaukuran 

perusahaan dan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan 

terhadap tarif pajak efektif, sementara likuiditas tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap tarif pajak efektif.
32

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tiffani Damayanti &  Masfar 

Gazali pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Capital 

Intensity dan Inventory Intensity Ratio Terhadap Effective 

Tax Rate”. Metode yang digunakan dalam penelitiannya 

adalah menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Capital Intensity 

Ratio berpengaruh signifikan terhadap Effective Tax 

Rate(Tarif Pajak Efektif). Sedangkan Inventory Intensity 

Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap Effective Tax 

Rate.
33

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Miza Ariani dan Mhd. 

Hasymi pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh 

Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Size, dan Capital 

Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi 

Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa 

Efek Indonesia 2012-2016”. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah regresi data panel dengan bantuan 

aplikasi eviews 10. Pemilihan model regresi yang digunakan 

adalah Uji Chow dan Uji Hausman dengan level of 

significance 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

                                                 
32Amanda Nur Putri & Gunawan, “Pengaruh Size, Profitabilitas Dan 

Liquidity Terhadap Effective Tax Rates (ETR) Bank Devisa 2010-2014”, Jurnal 

Keuangan dan PerbankanVol. 14 No.1 (Desember 2017): 18-28. 
33Tiffani Damayanti & Masfar Gazali, “Pengaruh Capital Intensity Ratio 

dan Inventory Intensity Ratio Terhadap Effective Rate”. Seminar Nasional 

Cendekiawan ke 4 ( 2018): 1237-1242 
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hasil yang digunakan adalah regresi data panel dengan 

Random Effect Model. Hasil dari regresi data panel tersebut 

menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, leverage dan 

capital intensity ratio berpengaruh terhadap effective tax rate 

perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia, 

sedangkan size dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

effective tax rate perusahaan manufaktur yang listing di 

Bursa Efek Indonesia.
34

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Erawati dan Beatrix 

Yarsilva Jega pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh 

ukuran perusahaan, tingkat hutang, return on asset (ROA) 

dan Kepemilikan Manajerial terhadap tarif pajak efektif pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek 

indonesia (BEI)”. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara simultan, ukuran perusahaan 

(X1), tingkat utang (X2), Return on Asset (X3) dan 

kepemilikan manajerial (X4) memiliki pengaruh positif 

terhadap variabael tarif pajak efektif (Y). Secara parsial 

Ukuran perusahaan (X1) dan Return on Asset (X3) 

berpengaruh negatif terhadap variabel tarif pajak efektif (Y). 

Sedangkan Tingkat utang (X2) dan Kepemilikan manajerial 

(X4) berpengaruh positif terhadap variabel tarif pajak efektif 

(Y).
35

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Tengku Eka Susilawaty pada 

tahun 2020 dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Food 

                                                 
34Miza Ariani & Mhd. Hasymi, “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, 

Leverage, Size, dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (ETR) 

(Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia 

2012-2016”, Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan PerpajakanVol. 11, No. 3 

(Desember 2018): 452-463. 
35Teguh Erawati & Beatrix Yarsilva Jega, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Tingkat Utang, Return On Asset (ROA) dan Kepemilikan Manajerial Terhadap 

Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur BEI Pada Periode 

Tahun 2016-2018)”, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika Vol. 9, No. 3 

(September-Desember 2019): 247-255. 
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and Beverage Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi berganda data panel dengan menggunakan 

softwer Eviews 7. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan 

dengan arah positif terhadap tarif pajak efektif, profitabilitas 

dan intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap tarif 

pajak efektif, tingkat hutang dan intensitas aset tetap 

berpengaruh secara signifikan dengan arah negatif terhadap 

tarif pajak efektif, kemudian ukuran perusahaan, 

profitabilitas, profitabilitas, intensitas persediaan, tingkat 

hutang, dan intensitas persediaan secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.
36

 

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu yang relevan di atas 

maka terdapat persamaan dan perbedaan dengan apa yang akan 

diteliti oleh penulis. Adapun persamaannya adalah terkait 

variabel independen yang digunakan yaitu Ukuran Perusahan, 

Return On Asset (ROA), dan Capital Intensity sedangkan variabel 

dependen yang digunakan yaitu Tarif Pajak Efektif. Sedangkan 

pembeda dari penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait 

tahun penelitian, objek penelitian, serta data yang digunakan dan 

juga hasil yang diteliti. Dimana penelitian ini penulis 

menggunakan data sekunder yang bersumber dari Jakarta Islamic 

Indeks Periode 2017-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36Tengku Eka Susilawaty, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Food and Beverage Yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia”. Jurnal Perpajakan, Vol.1, No.2 (Januari 2020), 1-18. 
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Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 

No Nama, 

Penerbit 

dan 

Tahun 

Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

1 Amanda 

Nur Putri 

dan 

Gunawan 

(Jurnal 

Keuanga

n dan 

Perbanka

n, 2017) 

Pengaruh 

Size, 

Profitabil

ity, dan 

Liquidity 

terhadap 

Effective 

Tax Rate 

(ETR) 

Bank 

Devisa 

Periode 

2010 – 

2014. 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa ukuran 

perusahaan dan 

profitabilitas 

berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap tarif 

pajak efektif, 

sementara 

likuiditas tidak 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap tarif 

pajak efektif 

 Variabel 

penelitian 

yaitu 

Ukuran 

Perusahaan 

(Size) 

 Hasil 

Ukuran 

Perusahaan 

(Size) 

berpengaru

h negatif 

dan 

signifikan 

terhadap 

tarif pajak 

efektif 

 Metode: 

analisis 

regresi 

berganda 

Penelitian 

terdahalu 

 Data dan 

tahun: Bank 

Devisa 

Periode 2010-

2019 

 

 Penelitian ini 

data dan 

tahun: Jakarta 

Islamic 

Indeks (JII) 

2017-2019 

2 Tiffani 

Damayan

ti &  

Masfar 

Gazali 

(2018) 

Pengaruh 

Capital 

Intensity 

Ratio dan 

Inventory 

Intensity 

Ratio 

Terhadap 

Effective 

Rate 

Hasil penelitian ini 

adalah 

menunjukkan 

bahwa Capital 

Intensity Ratio 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Effective Tax Rate 

(Tarif Pajak 

Efektif). 

Sedangkan 

Inventory Intensity 

Ratio tidak 

berpengaruh 

 Variabel 

penelitian 

yaitu 

Capital 

Intensity 

dan Tarif 

Pajak 

Efektif 

(Effective 

Tax Rate) 

 Metode: 

analisis 

regresi 

Penelitian 

terdahulu: 

Tahun 

penelitian 

2018 

 

Penelitian 

ini 

tahun2017-

2019. 
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signifikan terhadap 

Effective Tax Rate 

berganda 

 

3 Miza 

Ariani 

dan Mhd. 

Hasymi 

(Profita: 

Komunik

asi 

Ilmiah 

Akuntans

i dan 

Perpajak

an, 2018) 

Pengaru

h 

Profitabi

litas, 

Likuidit

as,Lever

age, 

Size, 

dan 

Capital 

Intensity 

Ratio 

Terhada

p 

Effective 

Tax 

Rate 

(ETR) 

(Studi 

Kasus 

Pada 

Perusah

aan 

Manufa

ktur 

Yang 

Listing 

Di 

Bursa 

Efek 

Indonesi

a 2012-

2016 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa hasil yang 

digunakan adalah 

regresi data panel 

dengan Random 

Effect Model. 

Hasil dari regresi 

data panel 

tersebut 

menunjukkan 

bahwa variabel 

profitabilitas, 

leverage dan 

capital intensity 

ratio berpengaruh 

terhadap effective 

tax rate 

perusahaan 

manufaktur yang 

listing di Bursa 

Efek Indonesia, 

sedangkan size 

dan likuiditas 

tidak 

berpengaruh 

terhadap effective 

tax rate 

perusahaan 

manufaktur yang 

listing di Bursa 

Efek Indonesia 

Varibel 

penelitian 

X: Size 

(ukuran 

perusahaan

), 

profttabilit

as yang 

dihitung 

menggunak

an Return 

On Asset 

(ROA), 

dan capital 

intensity, 

dan 

variabel Y: 

Effective 

Tax Rate 

(Tarif 

Pajak 

Efektif. 

 Metode 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

terdahulu 

adalah 

regresi data 

panel 

dengan 

bantuan 

aplikasi 

eviews 10. 

Sedangkan 

penelitian 

ini adalah 

model 

regresi 

berganda 

dengan 

bantuan 

aplikasi 

SPSS 

 Data dan 

tahun 

penelitian 

terdahulu 

yaitu 

perusahaan 

manufaktur 

Yang 

Listing Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

2012-2016, 

sedangkan 

penelitian 

ini adalah 

data 
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perusahaan 

manufaktur 

yang 

terdaftar di 

Jakarta 

Islamic 

Indeks 

Periode 

2017-2019 

4 Teguh 

Erawati 

dan 

Beatrix 

Yarsilva 

Jega 

(Jurnal 

Ilmiah 

Akuntans

i dan 

Humanik

a, 2019) 

Pengaruh 

Ukuran 

Perusaha

an, 

Tingkat 

Utang, 

Return 

On Asset 

(ROA) 

dan 

Kepemili

kan 

Manajeri

al 

Terhadap 

Tarif 

Pajak 

Efektif 

Pada 

Perusaha

an 

Manufakt

ur Yang 

Terdaftar 

di Bursa 

Efek 

Indonesia 

(BEI) 

(Studi 

Kasus 

Pada 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa secara 

simultan, ukuran 

perusahaan (X1), 

tingkat utang 

(X2), Return on 

Asset (X3) dan 

kepemilikan 

manajerial (X4) 

memiliki 

pengaruh positif 

terhadap variabel 

tarif pajak efektif 

(Y). Secara 

parsial Ukuran 

perusahaan (X1) 

dan Return on 

Asset (X3) 

berpengaruh 

negatif terhadap 

variabel tarif 

pajak efektif (Y). 

Sedangkan 

Tingkat utang 

(X2) dan 

Kepemilikan 

manajerial (X4) 

berpengaruh 

positif terhadap 

variabel tarif 

 Variabel 

penelitian:

ukuran 

perusahaan

,Return On 

Asset 

(ROA), 

dan Tarif 

pajak 

efektif. 

 Metode 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

ini yaitu 

analisis 

regresi 

berganda 

Penelitian 

terdahulu:data 

dan tahun 

yaitu 

Perusahaan 

Manufaktur 

BEI Pada 

Periode 

Tahun 2016-

2018), 

sedangkan 

penelitian ini 

adalah 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

dalam Jakarta 

Islamic 

Indeks 

Periode 2017-

2019 
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Perusaha

an 

Manufakt

ur BEI 

Pada 

Periode 

Tahun 

2016-

2018) 

pajak efektif (Y) 

5 Tengku 

Eka 

Susilawat

y (Jurnal 

Perpajak

an, 2020) 

Analisis 

Faktor-

faktor 

yang 

mempeng

aruhi 

Tarif 

Pajak 

Efektif 

Pada 

Perusaha

an Food 

and 

Beverage 

Yang 

Terdaftar 

di Bursa 

Efek 

Indonesia 

Periode 

2014-

2018 

Hasil analisis 

menunjukkan 

bahwa variabel 

ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

secara signifikan 

dengan arah 

positif terhadap 

tarif pajak efektif, 

profitabilitas dan 

intensitas 

persediaan tidak 

berpengaruh 

terhadap tarif 

pajak efektif, 

tingkat hutang 

dan intensitas 

aset tetap 

berpengaruh 

secara signifikan 

dengan arah 

negatif terhadap 

tarif pajak efektif, 

kemudian ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

profitabilitas, 

intensitas 

persediaan, 

tingkat hutang, 

dan intensitas 

 Variabel 

penelitia 

(X) Ukuran 

perusahaan

, 

Profitabilit

as yang 

dihitung 

menggunak

an Return 

On Asset 

(ROA), 

intensitas 

persediaan, 

intensitas 

aset tetap, 

dan tingkat 

hutang. 

Variabel 

(Y)Tarif 

Pajak 

Efektif. 

 Metode: 

analisis 

regresi 

berganda 

 

Penelitian 

terdahulu 

Data dan 

tahun: 

Perusahaan 

Food and 

Beverage 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

Pada Tahun 

2014-2018. 

 

Sedangkan 

penelitian ini: 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

di Jakarta 

Islamic 

Indeks Tahun 

2017-2019. 
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persediaan secara 

bersama-sama 

berpengaruh 

terhadap tarif 

pajak efektif. 

\  

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan mempunyai tujuan yaitu untuk 

mempermudah melihat dan mengetahui apa saja yang ada dalam 

skripsi ini. Berikut ini sistematika penulisannya skripsi yang 

terdiri dari bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. 

1. Bagian Awal   

Pada bagian awal skripsi memuat halaman judul dan daftar isi.  

2. Bagian Utama  

Pada bagian utama terdiri dari 5 bab yaitu:  

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi uraian mengenai penegasan 

judul, latar belakang masalah, identifikasi dan 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan. 

 BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

  Pada bab ini berisi uraian mengenai landasan teori 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori 

agensi, teori trade off, teori stakeholder, teori pajak, 

perpajakan dalam perspektif ekonomi islam, 

manajemen pajak, tarif pajak efektif, ukuran 

perusahaan, Return On Asset, Capital Intensity, dan 

Jakarta Islamic Indeks (JII), serta kerangka berpikir 

dan pengajuan hipotesis.  

 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi uraian mengenai metode 

penelitian yang akan digunakan dalam penelitian 

meliputi jenis penelitian dan sifat penelitian, sumber 
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data, populasi dan sampel penelitian, teknik 

pengumpulan data, variabel penelitian, definisi 

operasi penelitian yang terbagi menjadi 2 yaitu 

variabel dependen dan variabel independen, 

instrumen penelitian, serta uji prasarat analisis yang 

terbagi menjadi 2 yaitu uji statistik deskriptif dan 

asumsi klasik, dan uji hipotesis yang terbagi menjadi 

4 yaitu uji normalitas, multikolinearitas, 

autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. 

 

  BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini terdiri dari gambaran umum objek 

penelitian yaitu JII, hasil pengujian uji statistik 

deskriptif, uji asumsi klasik yang dibagi menjadi 4 

yaitu: hasil uji normalitas, multikolinearitas, 

autokorelasi, dan hasil uji heteroskedatisitas,setelah 

itu hasil pengujian dari uji hipotesis yang terbagi 

menjadi 4 yaitu:analisis regresi linear berganda, uji 

koefisien determinasi (R2), hasil uji parsial (Uji 

statistik T), dan Uji signifikansi simultan (Uji 

Statistik F). Kemudian terdapat pembahasan.  

 BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari skripsi ini dan 

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 

 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan 

lampiran.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

 

A. LANDASAN TEORI  

1. Teori Agensi (Teori Keagenan) 

 Teori agensi (keagenan) adalah konsep yang 

mendeskripsikan hubungan antara prinsipal (pemberi kontrak) 

dan agen (penerima kontrak), prinsipal mengontrak agen 

untuk bekerja demi kepentingan atau tujuan prinsipal 

memberikan wewenang pembuat keputusan kepada agen.
37

 

Dalam implementasinya adanya perbedaan motif kepentingan 

antara agen atau manajer perusahaan dengan prinsipal selaku 

pemegang saham, mereka bersama-sama berkepentingan 

untuk memperoleh keuntungan. Konflik keagenan yang 

muncul melalui manajemen pajak dikarenakan adanya 

perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak, dimana 

manajer selaku agen berharap memperoleh kompensasi yang 

tinggi, sementara itu pemegang saham ingin menekan biaya 

pajak agar tingkat pengembalian investasinya juga tinggi.
38

 

 Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya 

tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi 

mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen 

diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi 

keuangan dengan syarat-syarat yang menyertai dalam 

hubungan tersebut. Karena perbedaan kepentingan ini masing-

masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri 

sendiri. Prinsipal menginginkan pengembalian yang sebesar-

besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya 

dicerminkan dengan kenaikan porsi dividen dari tiap saham 

yang dimiliki. Agen menginginkan kepentingannya 

diakomodir dengan pemberian kompensasi / bonus / insentif / 

                                                 
37Supriyono,R. Akuntansi Keperilakuan (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2018), 63 
38Masri,Indah&Dwi Martani. “Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of 

Debt”. Simposium Nasional Akuntansi XV: Banjarmasin,2012), 3 
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remunerasi yang “memadai” dan sebesar-besarnya atas 

kinerjanya. Prinsipal menilai prestasi agen berdasarkan 

kemampuannya memperbesar laba untuk dialokasikan pada 

pembagian dividen. Makin tinggi laba, jadi makin tinggi harga 

saham dan makin besar dividen, maka agen dianggap 

berhasil/berkinerja baik sehingga layak mendapat insentif 

yang tinggi.
39

 

 Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat 

mempengaruhi berbagai hal yang menyangkut kinerja 

perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan 

mengenai pajak. Sistem perpajakan di Indonesia yang 

menggunakan self assessment system yaitu wewenang yang 

diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan 

pajak sendiri.Penggunaan self assessment system ini dapat 

memberikan kesempatan bagi pihak agen untuk menghitung 

Penghasilan Kena Pajak serendah mungkin, sehingga beban 

pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun. Hal ini 

dilakukan pihak agen karena adanya asimetris informasi 

terhadap pihak principal,dengan melakukan manajemen pajak 

maka pihak agen akan memperoleh keuntungan tersendiri 

yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan pihak 

prinsipal.
40Self assessment system ini dimanfaatkan oleh pihak 

agen untuk menekan beban pajak yang akan ditanggung oleh 

perusahaan. Sedangkan principal tidak menginginkan adanya 

penghindaran pajak tersebut, karena dianggap memanipulasi 

laporan keuangan.
41

 

 Asimetri informasi yang terjadi antara manajer dan 

stakeholder dapat di minimalisir dengan adanya pembuatan 

laporan keuangan yang ditujukan untuk para stakeholder, hal 

ini dilakukan agar dapat tercapai keseimbangan informasiyang 

didapat antar kedua pihak, karena laporan keuangan dapat 

                                                 
39Mariska Dewi Anggraeni, “Agency Theory Dalam Perspektif Islam”, JHI, 

Vol. 9, No.2 (Desember 2011): 1-13. 
40Danis Ardyansah & Zulaikha, Op. Cit, 2. 
41Enggar Adityamurti and Imam Ghozali, “Pengaruh Penghindaran Pajak 

Dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan”, Diponegoro Journal of Accounting 

6, no. 3 (2017): 1–12. 
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menjadi media informasi untuk pihak eksternal tentang 

kondisi keuangan yang sedang terjadi di perusahaan.
42

 

 

2. Teori Trade-Off 

Teori trade off menunjukkan bahwa perusahaan harus 

mempertimbangkan rasio utang yang wajar dan berusaha 

untuk mencapai tujuan ini dalam jangka panjang. Menurut 

Sumanti dan Mangantar perusahaan yang seluruh sumber 

dananya berasal dari utang atau bahkan tidak menggunakan 

sumber dana utang sama sekali maka tidak akan dapat 

mencapai nilai yang optimal.
43

 

Dalam menentukan porsi struktur modal dibutuhkan 

analisis trade-off antara risiko dan keuntungan. Keputusan 

menambah modal yang berasal dari utang dapat membuat 

risiko perusahaan meningkat, tetapi di sisi lain juga dapat 

mendatangkan keuntungan untuk perusahaan. Oleh sebab itu, 

sebuah struktur modal yang baik adalah yang dapat secara 

optimal membuat keseimbangan antara risiko dan keuntungan 

perusahaan.44 

Teori trade off berasumsi bahwa adanya manfaat pajak 

akibat penggunaan utang, sehingga perusahaan akan 

menggunakkan utang dengan tingkat tertentu untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan. Apabila suatu perusahaan 

memiliki nominal pajak yang besar, maka dapat menjadi 

pendorong perusahaan untuk lebih banyak berutang, karena 

bunga yang berasal dari utang dapat digunakan untuk 

menekan jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini 

sesuai dengan teori trade-off yang berpendapat bahwa 

                                                 
42Ery Hidayanti and Sunyoto, “Pentingnya Pengungkapan (Disclosure) 

Laporan Keuangan Dalam Meminimalisasi Asimetri Informasi”, Jurnal WIGA 2, 

no. 2 (2017): 19–28. 
43Marjam Sumanti, Jorenza Chiquita Mangantar, “Analisis Kepemilikan 

Manajerial, Kebijakan Hutang Dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen Dan 

Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI”. Jurnal 

EMBA 3, no. 1 (2015): 41–51. 
44 Faradilla Zalfa Adinda, Sugianto, and Nunuk Triwahyuningtyas, 

“Profitabilitas , Likuiditas Dan Risiko Bisnis Terhadap Struktur Modal,‖ Konferensi 

Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi, 2020, 62–73. 
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perusahaan akan melakukan penukaran manfaat pajak dari 

sumber dana utang dengan masalah berupa potensi 

kebangkrutan. Semakin tinggi tingkat utang, maka akan 

semakin tinggi manfaat pajak yang didapatkan, tetapi di sisi 

lain akan semakin tinggi pula risiko kebangkrutan yang akan 

ditimbulkan.
45

 

 

3. Teori Stakeholder 

Teori stakeholder menegaskan bahwa keberlangsungan 

perusahaan mensyaratkan dukungan para stakeholder. 

Kepentingan mereka harus diperhatikan dan aktivitas 

perusahaan seharusnya diserahkan untuk memenuhi 

ekspektasi mereka. Stakeholder memiliki kemampuan 

mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap pengendalian sumber daya yang diperlukan oleh 

perusahaan. Dengan demikian, kekuatan stakeholder 

ditentukan oleh kontrol yang mereka miliki kepada sumber 

daya.
46

 Menurut Kasali dalam Suprawoto, stakeholder adalah 

setiap kelompok yang dapat berasal dari dalam maupun 

luarperusahaan yang mempunyai peran dalam mendukung 

keberhasilan suatu perusahaan. Stakeholder yang berasal dari 

dalam atau internal perusahaan terdiri dari manajer, dewan 

eksekutif, pemegang saham, dan karyawan, sedangkan yang 

berasal dari luar atau ekternal perusahaan terdiri dari pihak 

konsumen, pemasok, pesaing, bank, lembaga swadaya, dan 

pemerintah.
47

 Dalam teori stakeholder juga menyatakan 

bahwa perusahaan bukanlah entitas yang melakukan kegiatan 

operasi hanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi harus 

mempunyai manfaat bagi para pemangku kepentingan 

                                                 
45 Neny Tresna Fairisati, Diana Juni Mulyati, and Ni Made Ida Pratiwi, 

“Pengaruh Struktur Modal Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Nilai 

Perusahaan Manufaktur,Jurnal Dinamika Administrasi Bisnis 2, no. 2 (2016): 1–27. 
46 Ulum, Ihyaul.  Intelectual Capital (Malang: Universitas Muhammadiyah 

Malang Press, 2017), 37 
47 Suprawoto, Government Public Relations Perkembangan Dan Praktik Di 

Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 138 
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lainnya. Oleh karena itu, dukungan dari para stakeholder 

sangat mempengaruhi keberadaan suatu perusahaan. 

Salah satu pihak pemangku kepentingan suatu perusahaan 

adalah pemerintah, hubungan ini utamanya berkaitan dengan 

hal perpajakan. Apabila suatu perusahaan telah melaksanakan 

kewajiban pajaknya dengan baik, maka hal tersebut akan 

memberikan banyak manfaat untuk negara, karena sumber 

dana pemerintah yang berasal dari pajak tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran dan 

pembangunan negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa apabila 

perusahaan telah taat terhadap peraturan negara dengan 

memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik, maka dapat 

dikatakan bahwa perusahaan tersebut telah melaksanakan 

tanggungjawabnya kepada salah satu stakeholder eksternal 

yaitu pemerintah dan masyarakat.  

 

4. Teori Pajak  

a. Definisi Pajak 

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) 

pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mmperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Sedangkan dalam UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 2 

ayat (1) dan (2) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan disebutkan bahwa setiap wajib pajak yang telah 

memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib 

mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak 

yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat 

kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor 

Pokok Wajib Pajak. Setiap wajib pajak sebagai pengusaha 

yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak 

Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya, wajib 

melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal 
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Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau 

tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan 

dilakukannya usaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha 

Kena Pajak dengan perhitungan besar pajak yang harus 

dibayar oleh perusahaan dapat dilihat dalam laporan laba 

rugi yang telah disusun sesuai dengan peraturan dan 

ketentuan perpajakan.
48

 Berdasarkan uraian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1) Pemungut dan pengelola pajak adalah negara, baik 

melalui pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah.Pajak penting bagi negara, khususnya dalam 

pelaksanaan pembangunan nasional karena pajak 

merupakan sumber pendapatan negara untuk 

membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran 

pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan 

Negara 

2) Kegiatan pemungutan atau pemotongan serta aturan 

pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan aturan 

Undang-Undang.  

3) Tidak ada kontra prestasi atau imbalan langsung yang 

diberikan.  

4) Dipergunakan oleh pemerintah untuk pengeluaran yang 

bermanfaat bagi masyarakat banyak. 

 

b. Fungsi pajak 

Secara garis besar fungsi dari pajak ada 4, yaitu sebagai 

berikut:
49

 

1) Fungsi Anggaran (Budgetair)       

Yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk 

mendapatkan sumber dana yang optimal ke kas negara 

dengan tujuan untuk membiayai semua pengeluaran 

negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang 

                                                 
48Citra Lestari Putri & Maya Febrianty Lautania, Op. Cit, 104. 
49Bambang Sugeng, Agus Yudha Hernoko, and Zahry Vandawati 

Chumaida, Implementasi Berlakunya PERPPU Nomor 1 Tahun 2017 Sebagai 

Komitmen Indonesia Dalam Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis 

(AEoI) (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), 13. 
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berlaku. Penerimaan negara yang berasal dari sektor 

perpajakan dimasukkan ke dalam komponen 

penerimaan dalam negeri pada APBN. Fungsi ini 

disebut fungsi utama karena secara historis fungsi ini 

yang pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, 

pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai 

berbagai kepentingan negara dengan memungut pajak 

dari rakyatnya.  

2) Fungsi Mengatur (Reguler)       

Yaitu pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat 

untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang 

sosial dan ekonomi. Fungsi ini disebut sebagai fungsi 

tambahan dari pajak karena fungsi ini merupakan 

pelengkap dari fungsi utama pajak, yaitu 

budgetair.Contoh dari penerapan fungsi ini adalah 

pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang yang 

tergolong mewah dan minuman keras untuk menekan 

konsumsi atas kedua barang tersebut. 

3) Fungsi Stabilitas  

Dalam fungsi ini, pajak digunakan oleh pemerintah 

selain sebagai penerimaan negara, pajak juga digunakan 

untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintahan. 

Contoh penerapan dari fungsi ini adalah pemerintah 

melakukan kebijakan stabilitas harga dengan tujuan 

untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran 

uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan 

pajak yang lebih efisien dan efektif. 

4) Fungsi Distribusi Pendapatan  

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan 

digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, 

termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga 

dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya 

akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 
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c. Jenis Pajak 

Pajak dibagi menjadi beberapa berdasarkan sifatnya, 

sasaran atau objeknya, dan lembaga pemungutannya, 

yaitu:
50

 

1) Menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi 2, yaitu: 

a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung 

sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan 

tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta 

dikenakan secara berulang-ulang pada waktu 

tertentu (periodik) berdasarkan Surat Ketetapan 

Pajak. Contoh yang termasuk dalam jenis ini adalah 

Pajak Penghasilan (PPh).  

b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dipungut 

hanya sekali ketika apa yang dikehendaki 

undangundang dipenuhi. Contoh yang termasuk 

dalam jenisini adalah Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) dan Bea Materai. 

2) Menurut sasaran atau objeknya pajak dibagi menjadi 2, 

yaitu: 

a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya 

berpangkal pada diri orangnya (pribadi), keadaan 

diri wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya 

jumlah pajak yang harus dibayar dan dengan 

memperhatikan daya pikul apakah subjek dapat 

dikenakan pajak atau tidak. Contoh yang termasuk 

dalam jenis ini adalah pajak penghasilan. 

b) Pajak objektif atau yang bersifat kebendaan, yaitu 

pajak yang pemungutannya berpangkal pada 

objeknya, perbuatan dan kejadian yang dilakukan, 

atau terjadi dalam wilayah negara. Setelah diketahui 

objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai 

hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, 

Contoh yang termasuk dalam jenis ini adalah pajak 

pertambahan nilai. 

                                                 
50I Wayan Widnyana, Perpajakan (Bali: CV. Noah Aletheia, 2018), 14-16. 
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3) Menurut lembaga pemungutannya pajak dibagi menjadi 

2, yaitu: 

a) Pajak negara atau pusat, yaitu pajak yang dipungut 

oleh pemerintah pusat, yang penyelenggaraan 

pemungutannya di daerah dan dilakukan oleh Kantor 

Pelayanan Pajak setempat, dan hasilnya masuk ke 

penerimaan APBN dan digunakan untuk 

pembiayaan rumah tangga negara. Contoh yang 

termasuk dalam jenis ini adalah Pajak Penghasilan 

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea 

Materai, dan Cukai. 

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang 

pemungutannya berada pada pemerintah daerah 

tingkat provinsi dan kabupaten, hasilnya akan masuk 

ke penerimaan APBD dan digunakan untuk 

pembiayaan rumah tangga daerah. Untuk tingkat 

provinsi contoh yang termasuk dalam jenis ini 

adalah; Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). 

Sedangkan tingkat kabupaten/kota yaitu; pajak hotel, 

pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan 

retribusi. 

 

d. Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3, yaitu:
51

 

1) Official Assessment System       

Yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh wajib pajak adalah pemerintah 

(fiskus). Dengan ciri-ciri; wewenang menentukan 

besarnya pajak adalah fiskus, wajib pajak bersifat pasif, 

utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat 

ketetapan pajak oleh fiskus. Contoh pajak yang 
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menggunakan sistem ini adalah Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). 

2) Self Assessment System  

Yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh wajib pajak adalah wajib pajak itu 

sendiri. Dengan ciri-ciri; wewenang menentukan 

besarnya pajak ada pada wajib pajak, wajib pajak 

bersifat aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang, dan fiskus 

tidak campur tangan dan hanya bertindak sebagai 

pengawas. Contoh pajak yang menggunakan sistem ini 

adalah Pajak Penghasilan Badan. 

3) Withholding System  

Yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh wajib pajak adalah pihak ketiga 

(bukan fiskus dan juga bukan wajib pajak yang 

bersangkutan). Contoh pajak yang menggunakan sistem 

ini adalah pemotongan penghasilan karyawan yang 

dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan 

tidak perlu datang ke KPP untuk membayarkan pajak 

tersebut, Contoh pajak yang menggunakan sistem ini 

adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 

ayat (2) dan PPN. 

 

e. Asas Pemungutan Pajak 

Terdapat 3 asas pemungutan pajak, yaitu: 

1) Asas Domisili 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak 

mengenakan pajak pada wajib pajak (WP) yang 

bertempat tinggal di suatu wilayahnya baik penghasilan 

yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. 

Setiap wajib pajak (WP) yang bertempat tinggal di 

wilayah Indonesia akan dikenakan pajak atas semua 

penghasilan yang didapatnya baik dari Indonesia 

maupun luar negeri. 
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2) Asas Sumber 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak 

mengenakan pajak penghasilan yang berasal dari 

wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggalnya. 

Setiap orang yaang mempunyai penghasilan yang 

didapat di Indonesia maka dikenakan pajak atas 

penghasilannya. 

3) Asas Kebangsaan 

Asas ini menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak 

dihubungkan dengan kebangsaan kewarganegaraan. 

Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan 

atas pajak bangsa asing yang bertempat tinggal di 

Indonesia akan tetapi wajib pajak tersebut bukan 

berkebangsaan Indonesia. 

 

f. Prinsip-prinsip Pemungutan Pajak 

Dalam setiap pemungutan pajak terdapat prinsip-prinsip 

dari pemungutan pajak, yaitu:
52

 

1) Prinsip Kesamaan (Equality) 

Pemungutan pajak yang adil, sebagai contoh bagi 

perusahan besar dikenakan pajak yang tinggi sedangkan 

perusahaan kecil dikenakan pajak yang rendah. 

2) Prinsip Kepastian (Certainty) 

Dalam pemungutan pajak harus tegas, jelas, dan 

pasti sehingga dapat dipahami oleh wajib pajak. 

Memudahkan dalam perhitungan dan pengadministrasian. 

3) Prinsip Kelayakan (Convenience) 

Pemungutan pajak tidak memberatkan wajib pajak. 

Contohnya, seseorang yang sedang mengalami kerugian 

usaha sebaiknya tidak dibebani pajak tinggi sehingga 

usahanya dapat dipertahankan. 
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4) Prinsip Ekonomi (Economic) 

Dalam pemungutan pajak, wajib diperhatikan 

prinsip ekonominya. Artinya, harus mempertimbangkan 

bahwa biaya pemungutan tidak melebihi hasil 

pemungutan pajak. 

 

g. Perlawanan Pajak 

Pajak bagi mayoritas masyarakat Indonesia masih 

dianggap sebagai beban yang memberatkan, sehingga 

masyarakat selaku wajib pajak selalu berusaha untuk 

melakukan minimalisasi beban pajaknya. Apapun bentuk 

untuk melakukan penyimpangan pembayaranan pajak 

kepada negara disebut dengan perlawanan pajak. 

Perlawanan pajak adalah tindakan baik disengaja ataupun 

tidak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindar 

ataupun mengelak dari pembayaran pajak. Tindakan ini 

dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
53

 

1) Perlawanan Pasif 

Perlawanan pasif adalah perlawanan yang 

inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi 

terjadi karenakeadaan yang ada di sekitar wajib pajak. 

Umumnya perlawanan pasif ini dilakukan oleh 

masyarakat di negara berkembang. Penyebab dari 

perlawanan pasif ini antara lain: 

a) Struktur Ekonomi 

 Struktur ekonomi yaitu berkaitan dengan struktur 

produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

penduduk suatu negara, jika suatu negara dominan 

menghasilkan produk-produk pertanian maka negara 

tersebut adalah negara ekonomi dengan struktur 

ekonomi agraris, sedangkan negara yang dominan 

produknya manufaktur maka negara tersebut adalah 

negara dengan struktur ekonomi industri. Struktur 

ekonomi yang sulit dipungut pajak adalah struktur 
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ekonomi agraris, karena cenderung lebih sulit untuk 

mendapatkan catatan pendapatan yang akurat. 

b) Tingkat Intelektual dan Moral dari Masyarakat 

Orang yang berpendidikan tinggi (intelektual) 

biasanya melakukan perlawanan pajak dengan tidak 

memakai suatu produk yang mempunyai dampak 

yang langsung ataupun tidak terhadap pajak. 

Disamping itu, moral masyarakat juga dapat 

mempengaruhi pajak secara tidak langsung, moral 

biasanya dikaitkan dengan kesadaran membayar 

pajak yang sangat rendah atau enggan melaporkan 

harta yang seharusnya dikenakan pajak. 

c) Tingkat Pemungutan Pajak 

Undang-undang yang sulit dipahami oleh rakyat 

akan memicu kesulitan dalam perhitungan pajak, 

maka perlu diadakan penyuluhan pajak untuk 

menghindari adanya perlawanan pasif terhadap 

pajak, jadi setiap tahun petugas pajak wajib 

melakukan penyuluhan dari kantor perpajakan pusat 

sampai ke daerah guna mensosialisasikan 

pentingnya pembayaran pajak oleh masyarakat.  

  

2) Perlawanan Aktif 

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang berasal 

dari inisiatif wajib pajak sendiri. Hal ini merupakan 

usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan 

kepada fiskus (negara pemungut pajak) dan bertujuan 

untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban 

pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan pajak 

secara aktif pada umumnya dilakukan dengan dua cara, 

yaitu sebagai berikut:
54

 

a) Tax Avoidance, yaitu usaha dari wajib pajak dengan 

memanfaatkan celah aturan perpajakan dan tidak 
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melanggar undang-undang untuk meringankan 

beban pajak yang ditanggung. Pada dasarnya tax 

avoidance bersifat sah karena tidak melanggar 

perpajakan. Namun, praktik ini dapat berdampak 

pada penerimaan pajak negara menjadi tidak 

maksimal. 

b) Tax Evasion, yaitu usaha dari wajib pajak dengan 

cara melawan hukum, misalnya penggelapan pajak. 

Tax Evasion merupakan suatu pelanggaran dalam 

melakukan skema penggelapan pajak untuk 

mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, 

bahkan beberapa wajib pajak sama sekali tidak 

membayar pajak terutang yang harus dibayarkan 

melalui cara yang ilegal. 

Dalam praktiknya, tindakan penghindaran pajak 

tidak sedikit dilakukan oleh wajib pajak termasuk wajib 

pajak yang berbentuk badan usaha,
55

 hal tersebut 

dilakukan karena pada umumnya wajib pajak badan 

usaha memiliki orientasi utama yaitu laba. Pajak 

dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba 

bagi perusahaan, sehingga menyebabkan tujuan utama 

perusahaan dalam memaksimalkan laba tidak akan 

tercapai, sehinggaperusahaan selalu berusaha untuk 

mengurangi beban pajak yang ditanggungnya.
56

 

 

5. Perpajakan Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

a. Definisi Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut 

dengan istilah Dharibah, yang berasal dari kata dasar 

 ,yangartinya: mewajibkan, menetapkan, menentukanضشثب

memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. 
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Sedangkan secara terminologi Dharibah adalah harta yang 

dipungut secara wajib oleh negara. Selain adh-Dharibah 

terdapat istilah-istilah lainnya yang mirip, yaitu:  

1) Al-jizyah adalah upeti yang harus dibayarkan oleh ahli 

kitab kepada pemerintah Islam.  

2) Al-Uusyuur adalah bea cukai bagi para pedagang non 

muslim yang masuk ke Negara Islam. 

3) Al-Kharaj adalah pajak bumi yang dimiliki oleh Negara  

Islam.
57

 

Ada pun beberapa ulama yang memberikan definisi 

tentang pajak dalam Islam di antaranya:
58

 

1) Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini berpendapat, 

“pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa 

(pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya 

dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat 

mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara 

umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul mal”. 

2) Yusuf Qardhawi berpendapat, “pajak adalah kewajiban 

yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus 

disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, 

tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan 

hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian 

tujuan ekonomi, sosial,politik dan tujuan-tujuan lain 

yang ingin dicapai oleh negara”. 

3) Gazi Inayah berpendapat, “pajak adalah kewajiban 

untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah 

atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa 

adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini 

sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan 

dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan 

                                                 
57 Gusfahmi, Pajak Menurut Syari‟ah: Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 
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secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik 

keuangan bagi pemerintah”. 

4) Abdul Karim, berpendapat, “pajak adalah harta yang 

diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslimin untuk 

membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang 

memang diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul mal tidak 

ada uang  atau harta”. 

Dari berbagai definisi tersebut, penulis lebih setuju 

dengan definisi yang dikemukakan oleh Abdul Karim, 

karena dalam definisinya terdapat lima unsur pokok yang 

merupakan unsur penting yang harus ada dalam ketentuan 

pajak menurut syariah, yaitu: 

a) Diwajibkan oleh Allah SWT 

b) Objeknya adalah harta (al mal). 

c) Subjeknya kaum muslimin yang kaya (ghaniyyun), 

tidak termasuk non- Muslim. 

d) Tujuan dari pajak yaitu untuk membiayai semua pos 

pengeluaran negara, dan diwajibkan untuk mereka 

(kaum muslimin) ketika kas di Baitul Mal sedang 

kosong. Jika terdapat tujuan yang mengikat dari yang 

diperbolehkan pajak yaitu pengeluran yang sudah 

seharusnya menjadi kewajiaban oleh kaum muslimin.
59

 

e) Diberlakukannya karena adanya kondisi darurat 

(khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri. 

Kelima unsur dasar tersebut harus sejalan dengan 

prinsip-prinsip penerimaan negara menurut Sistem 

Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur 

diantaranya: 

a) Harus adanya nash (Al Qur’an dan Hadist) yang 

memerintahkan setiap sumber pendapatan dan 

pemungutannya. 

b) Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum 

Muslimin dan non Muslim. 
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Insani, 2002), 52-53  



 41 

 

 

 

c) Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin 

bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur 

yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban 

utama. 

d) Adanya tuntutan kemaslahatan umum.
60

 

 

b. Karakteristik Pajak Dalam Ekonomi Islam 

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (dharibah) 

menurut syariat islam yang sekaligus membedakannya 

dengan pajak dalam sistem kapitalis non islam, yaitu:  

1) Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat 

kontinu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak 

ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi 

kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. 

Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun 

tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). 

Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah 

selamanya (abadi). 

2) Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk 

pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum 

muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk 

pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. 

Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional 

ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan 

agama. 

3) Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim, 

tidak kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak 

konvensional tidak membedakan muslim dan non-

muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi. 

4) Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum muslim 

yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan 

pajak dalam perspektif konvensional, kadangkala juga 

dipungut atas orang miskin, seperti PBB atau PPN. 
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5) Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah 

pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Apabila 

sudah cukup maka pemungutannya dihentikan. 

6) Pajak (dharibah) dapat dihapus bila sudah tidak 

diperlukan. Menurut teori pajak konvensional, pajak 

tidak akan dihapus karena pajak sebagai salah satu 

sumber pendapatan negara yang terbesar.
61

 

 

c. Hukum Pajak Dalam Islam  

Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat ulama 

terdapat perbedaan pendapat mengenai pajak dalam islam, 

yaitu: 

 Pendapat pertama menyatakan bahwa pajak tidak 

boleh dibebankan kepada kaum muslimin karena kaum 

muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Berdasarkan 

firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa Ayat 29. 

ٌَ ّٚب أَ  ٌْ تَُكٕ َُُْٛكْى ثِبْنجَبِطِم إَِلَّ أَ انَُكْى ثَ َٕ ٍَ آَيُُٕا ََل تَأُْكهُٕا أَْي َب انَِّزٚ ُّٓٚ

ُُْكْىۚ  َ ٍْ تََشاٍض ِي  تَِجبَسح  َع
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu”(QS. An-Nisa:29)62 

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya Dalam ayat 

ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta 

sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Adapun 

dalil secara khusus, ada beberapa hadits yang menjelaskan 

keharaman pajak dan ancaman bagi para penariknya, di 

antaranya bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

ْٙ انَُّبسِ  كِظ فِ ًَ ٌَّ َصبِحَت اْن  إِ
“Sesungguhnyapelaku/pemungut pajak (diadzab) di 

neraka” (HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-

Imarah:7).
63
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Dalam hadits ini diharamkannya memungut pajak, dan 

juga sebagai dalih untuk tidak bayar pajak. Serta untuk 

mengharamkan secara total apa-apa yang berbau pajak. 

Dan ancamannya juga tidak main-main, yaitu api neraka.
64

 

Pendapat kedua para ulama Imam Ghazali, Imam 

Syatibi dan Imam Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa 

pemerintahan Islam boleh mengambil pajak dari kaum 

muslimin.Dan ini sesuai dengan Hadis yang diriwayatkan 

dari Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah 

SAW bersabda: 

َكبحِ  ىبنضَّ َٕ بنِهََحمّ بِع ًَ  إََِّفِٛبْن
"Sesungguhnya pada harta  ada kewajiban/hak (untuk 

dikeluarkan) selain zakat.” (HR Tirmidzi, No: 595 dan 

Darimi, No: 1581, di dalamnya ada rawi Abu Hamzah 

(Maimun). Menurut Ahmad bin Hanbal dia adalah dho’if 

hadist dan menurut Imam Bukhari dia tidak cerdas).
65

 

 Pajak dalam islam dijelaskan dalil-dalil baik secara 

umum maupun khusus tentang pajak itu sendiri 

sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, yaitu: 

Surah At-Taubah Ayat 29: 

ٌَ ثِٱ ٍَ ََل ُٚۡؤِيُُٕ تِهُْٕا ٱنَِّزٚ
ٌَ َيب لََٰ ُيٕ ََل َُٚحشِّ َٔ ِو ٱۡلَءاِخِش  ٕۡ ََل ثِٱۡنَٛ َٔ  ِ َّللَّ

َت  ٍَ أُٔتُْٕا ٱۡنِكتََٰ ٍَ ٱنَِّزٚ ٍَ ٱۡنَحكِّ ِي ٌَ ِدٚ ََل َِٚذُُٕٚ َٔ َسُعٕنُُّۥ  َٔ  ُ َو ٱَّللَّ َحشَّ

 ٌَ ِغُشٔ ُْۡى َصَٰ َٔ َٰٗ ُٚۡعطُْٕا ٱۡنِجۡضَٚخَ َعٍ ٍَٚذ   َحتَّ
Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman 

kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan 

mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh 

Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama 

yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang 

diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka 

membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam 

keadaan tunduk. 
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 Surah Hud Ayat 85: 

ََل تَْجَخُغٕا انَُّبَط  َٔ ٌَ ثِبْنمِْغِط ۖ  َٛضا ًِ اْن َٔ ْكَٛبَل  ًِ فُٕا اْن ْٔ ِو أَ ْٕ َٚب لَ َٔ

 ٍَ ا فِٙ اْْلَْسِض ُيْفِغِذٚ ْٕ ََل تَْعثَ َٔ  أَْشَٛبَءُْْى 
Artinya:  Dan wahai kaumku, cukupkanlah takaran dan 

timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan 

manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu 

membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat 

kerusakan. 

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa pada masa 

pemerintahan Rasulullah pajak sebenarnya diwajibkan bagi 

orang-orang non muslim kepada pemerintahan Islam 

sebagai bayaran jaminan kemanan dan ketika pajak 

tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama 

pada zaman tabi’in hingga sekarang berbeda pendapat 

dalam menyikapinya. Ada yang memperbolehkan dan ada 

yang melarangnya. Diperbolehkannya memungut pajak 

menurut para ulama tersebut dengan alasan utamanya 

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, karena dana 

pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai 

“pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, 

maka akan timbul kemudharatan, sedangkan mencegah 

kemudharatan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana 

kaidah ushul fiqih:  

اِجتٌ  َٔ  َٕ ِّ فَُٓ اِجُت إَِلَّ ثِ َٕ  َيب َلَ َٚتِىُّ ان

“suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan 

sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib”. 

Pada akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa 

hukum pajak dalam islam adalah boleh, alasannya karena 

untuk mewujudkan kemaslahan umat dan di Indonesia 

telah terbit perpajakan berdasarkan prinsip hukum islam 

dalam kegiatan perekonomian berdasarkan fatwa yang 

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki  kewenangan 

dalam penetapan fatwa di bidang syariah yang di atur 

dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2009 
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dengan tajuk Pajak Penghasilan (PPh) Atas Bidang Usaha 

Berbasis Syariah. 
66

 

 

6. Manajemen Pajak 

Manajemen pajak adalah sarana ntuk memenuhi kewajiban 

perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar 

dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba 

danlikuiditas yang diharapkan. Manajemen Pajak merupakan 

proses mengelola dan mengatur beban pajak yang harus 

dibayar oleh perusahaan.
67

 Tindakan manajemen pajak 

merupakan hal yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan 

meminimalisasi jumlah kena pajak yang didapat oleh 

perusahaan. Setelah semua ini dilakukan dengan baik 

berdasarkan peraturan perpajakan dan memiliki pemahaman 

yang baik tentang keadaan perusahaan, maka dapat diterapkan 

suatu strategi manajemen perpajakan seefisien mungkin. Hal 

lain yang perlu dilakukan untuk melaksanakan tax planning 

ini adalah dengan mengatur cash flow perusahaan seefektif 

mungkin dengan tetap memperhatikan ketentuan perpajakan.
68

 

Perusahaan menganggap pajak sebagai biaya karena 

dengan membayar pajak berarti mengurangi jumlah laba 

bersih yang akan diterima. Disini manajemen pajak berperan 

penting bagi perusahaan untuk menghasilkan jumlah pajak 

yang riil yang terdapat pada laporan laba/rugi perusahaan. 

Oleh karena itu, perusahaan diprediksi akan melakukan 

tindakan pajak secara agresif yang dapat mengurangi biaya 

pajak tersebut. Besarnya pajak tergantung pada besarnya 

penghasilan. Semakin besar penghasilan, maka semakin besar pula 

pajak yang terutang. Oleh karena itu perusahaanmembutuhkan 

perencanaan pajak atau tax planning yang tepat agar perusahaan yang 

terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif dapat 

                                                 
66

http://syiar.republika.co.id/36836/Payung_Hukum_Pajak_Untuk_Syariah_

%20Telah_Terbit, diakses pada 06 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB. 
67Suandy, Hukum Pajak: Edisi Kedua (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 6. 
68Chairil Anwar Pohan, Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan 

Pajak dan Bisnis (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 6. 

http://syiar.republika.co.id/36836/Payung_Hukum_Pajak_Untuk_Syariah_%20Telah_Terbit
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membayar pajak dengan efisien. Manajemen Pajak dapat 

diukur dengan Effective Tax Rate.
69

 

  

7. Tarif Pajak Efektif (Effective Tax Rate) 

Tarif pajak efektif adalah besarnya tarif pajak yang dibayar 

oleh perusahaan. Tarif pajak efektif dihitung atau dinilai 

berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh 

perusahaan sehingga tarif pajak efektif merupakan bentuk 

perhitungan tarif pajak pada perusahaan.
70

 Penggunaan tarif 

pajak efektif di beberapa negara digunakan sebagai salah satu 

indikator untuk membandingkan kinerja industri tertentu 

dalam memenajemen pajak. Selain itu tarif pajak efektif 

umumnya digunakan untuk memprediksi kelompok 

perusahaan/kategori industri apa yang berpotensi membayar 

pajak dalam jumlah yang signifikan kepada Negara.
71

 

Effective Tax Rate adalah penerapan keefektifan suatu 

perusahaan dalam mengelola beban pajaknya dengan 

membandingkan total beban pajak penghasilan dengan laba 

sebelum pajak. Semakin rendah persentase ETR, maka 

semakin baik kinerja suatu perusahaan dalam mengelola 

keefektifan pajaknya.
72

 

 

8. Ukuran perusahaan  

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana 

perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut 

berbagai cara salah satunya dengan besar kecilnya aset yang 

dimiliki.
73

 Ukuran perusahan dapat diklasifikasikan atas 

perusahaan besar, menengah dan kecil. Perusahaan besar 

                                                 
69Chairil Anwar Pohan, Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan 

Pajak dan BisnisEdisi Revisi(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 3. 
70 Ravika Permata Hati, Sri Mulyati & Paza Kholila, “Analisis Faktor-faktor 

Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif”, 

Equilibiria, Vol.7, No. 2 (2019): 56-66. 
71Scania Evana Putri, Op. Cit, 1509. 
72Khusniyah Tri Ambarukmi & Nur Diana, “Pengaruh Size, Leverage, 

Profitability, Capital Intensity Ratio dan Activity Ratio Terhadap Effective Tax Rate 

(ETR)”, E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi Vol. 6, No. 17 (Februari 2017): 13-26. 
73Danis Ardyansah & Zulaikha,Op. Cit, 3. 
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adalah perusahaan yang  memiliki total aset dalam jumlah 

besar, untuk perusahaan yang memiliki total aset yang lebih 

kecil dari perusahaan besar maka dapat dikategorikan sebagai 

perusahaan menengah, dan yang memiliki total aset jauh 

dibawah perusahaan besar dapat dikategorikan sebagai 

perusahaan kecil.
74

Semakin besar perusahaan cenderung 

mempunyai manajemen dan sumber dana yang baik dalam 

menjalankan perusahaan. Perusahaan menggunakan sumber 

daya yang dimiliki untuk melakukan tax planning yang baik, 

namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan sumber 

daya yang dimilikinya untuk melakukan tax planning 

dikarenakan ada kemungkinan menjadi sasaran dari keputusan 

dan kebijakan pemerintah. 

Pada sisi lain ukuran perusahaan dapat dikelompokkan dari 

total aset, jumlah penjualan, dan penjualan rata-rata. Semakin 

besar total aset, jumlah penjualan, penjualan rata-rata maka 

semakin besar pula perusahaan. Ukuran perusahaan dapat 

memberikan manfaat antara lain menentukkan tingkat 

kemudahan dalam memperoleh dana dari investor atau 

perbankan, memiliki tingkat tawar menawar yang tinggi 

dalam pelaksanaan tender atau transaksi bisnis, dan dipandang 

memiliki sistem prosedur yang rinci dan terencana, diukur 

dengan total aktiva. Semakin besar aktiva, semakin banyak 

modal yang ditanam dan modal kerja, semakin banyak 

penjualan maka semakin tinggi piutang dagang dan semakin 

besar penguasaan pasar dan dikenal masyarakat.
75

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74Darmadi, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak 

Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif”. (Skripsi Universitas Diponegoro: Semarang, 

2013), 16. 
75Miza Ariani & Mhd. Hasymi, Op. Cit, 454. 
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9. Return On Asset (ROA) 

a. Definisi Return On Asset (ROA) 

Return on asset (ROA) yaitu kemampuan dari modal 

yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk 

menghasilkan neto. Yang dimaksud dengan keuntungan 

neto yaitu keuntungan neto sesudah pajak.
76

 

Hasil Pengembalian atas aset (Return On Asset) 

merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas 

penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba 

bersih. Pada dasarnya rasio ini digunakan untuk mengukur 

seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan 

dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
77

 

Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi pula 

kemampuan perusahan menghasilkan keuntungan. ROAini 

termasuk dalam salah satu rasio profitabilitas dalam 

mengukur kinerja keuangan perusahaan.
78

 Profitabilitas 

adalah ukuran kemampuan sebuah perusahaan atau 

perorangan atau juga badan dalam menghasilkan laba 

dengan memperhatikan modal perusahaan yang digunakan. 

Dalam perusahaan, analisis profitabilitas ini sangat penting 

dikarenakan profitabilitas mampu melihat seberapa besar 

kemampuanperusahaan untuk membayar kewajibannya.
79

 

 

b. Kelebihan dan kekurangan Return On Asset (ROA) 

Terdapat 3 kelebihan dari ROA yaitu: 

1) Selain berguna untuk alat kontrol, ROA juga berguna 

sebagai keperluan perencanaan. Contohnya dapat 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 

apabila perusahaan ingin melakukan ekspansi. 

Perusahaan dapat mengestimasikan ROA dengan 

melalui investasi pada aktiva tetap. 

                                                 
76 Riyanto Bambang, Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan(Yogyakarta: 

BPFE, 2001), 336 
77 Hery, Analisis Kinerja Manajemen (Jakarta: Grasindo, 2015), 14. 
78Scania Evana Putri, Op. Cit, 1509. 
79 Harmaizar Zaharuddin, Menggali Potensi Wirausaha (Bekasi: CV Dian 

Anugerah Prakasa, 2006),29. 
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2) Return on asset dapat digunakan sebagai alat ukur 

profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan 

perusahaan. Dengan menerapkan sistem biaya produksi 

yang baik, maka biaya dan modal dapat dialokasikan 

dalamberbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan, 

sehingga bisa dihitung profitabilitas masing-masing 

produk. 

3) Kegunaan return on asset yang paling prinsip berkaitan 

dengan efisiensi penggunaan modal, efisiensi penjualan, 

dan efisiensi produksi. Hal ini bisa dicapai apabila telah 

melaksanakan praktik akuntansi secara benar.
80

 

Selain kelebihan Return On Asset, terdapat juga 

kekurangan diantaranya yaitu: 

1) Apabila nilai ROA yang digambarkan dengan 

presentase terlalu tinggi maka menurunkan semangat 

manajemen untuk menambah aset. 

2) Manajemen lebih berfokus pada tujuan jangka pendek 

bukan tujuan jangka panjang, sehingga manajemen 

akan mengambil keputusan jangka pendek yang akan 

menguntungkan perusahaan tetapi akan berkibat buruk 

pada jangka panjang.
81

 

 

10. Capital Intensity (Intensitas Modal) 

Capital Intensity ini merupakan salah satu informasi yang 

penting bagi para investor dikarenakan dapat menunjukkan 

tingkat efisiensi dari penggunaan modal yang telah 

ditanamkan.
82

 Capital Intensity didefinisikan sebagai seberapa 

besar perusahaan yang menginvestasikan asetnya pada aset 

                                                 
80. Tongam Sinambela, “Pengaruh Return On Assets, Leverage Dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)”, Jurnal Penelitian 

Akuntansi, Vol.1No.1(April 2019), 68-80. 
81Ibid, 70. 
82Icha Fajriana, “Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity 

Ratio, Ownership Structure Terhadap Effective Tax Rate Dengan Kompensasi Rugi 

Fiskal Sebagai Variabel Moderasi” Vol.4, No. 1 (Juni 2019): 498. 



50 

 

 

tetap dan total aset. Aset tetap yang dimaksud disini adalah 

aset tetap yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan.
83

 

Capital Intensity adalah aktivitas investasi yang dilakukan 

perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset 

tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). 

Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi 

perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan 

penjualan.
84

 

Besarnya investasi dalam bentuk aset tetap dapat 

mempengaruhi jumlah beban pajak terutang perusahaan, 

sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 

ayat 1 (b) tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa 

beban penyusutan yang disebabkan oleh kegiatan perolehan 

harta berwujud dan amortisasi dari kegiatan perolehan hak 

dan atas biaya lain yang mempunyai umur manfaat lebih dari 

satu tahun maka biaya tersebut diperbolehkan sebagai 

pengurang dari penghasilan bruto.
85

 

 

11. Jakarta Islamic Indeks (JII) 

Jakarta Islamic Indeks (JII) merupakan salah satu indeks 

saham di Indonesia yang menghitung harga rata-rata untuk 

jenis saham yang tergolong kedalam saham syariah yang 

tercantum dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan 

peraturan Bapepam dan LK no IXA.A.13. JII telah 

dikembangkan sejak tanggal 3 Juli Tahun 2000 dengan tujuan 

untuk meningkatkan kepercayaan investor dalam melakukan 

investasi pada saham yang berbasis syariah, serta memberikan 

manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk 

melakukan investasi di Bursa. JII terdiri dari 30 saham yang 

dianggap memenuhi syarat dan lolos proses seleksi. Dapat 

dikatakan bahwa JII merupakan indeks turunan dari IHSG dan 

                                                 
83 Sri Ayem & Afik Setyadi,  “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, 

Komite Audit dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada 

Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013-2017)”. Jurnal 

Akuntansi Pajak Dewantara, Vol. 1, No.2 (Mei-Agustus 2019): 228-241. 
84Khusniyah Tri Ambarukmi & Nur Diana, Op. Cit, 15. 
85 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan 
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JII merupakan saham-saham syariah yang paling likuid dan 

memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Bursa Efek Indonesia 

(BEI) melakukan review terhadap JII setiap 6 (enam) bulan 

sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan 

Januari dan Juli setiap tahunnya. Perusahaan yang mengubah 

lini bisnisnya menjadi tidak konsisten dengan prinsip syariah 

akan dikeluarkan dari indeks, diganti oleh saham emiten lain. 

Melalui indeks ini diharapkan dapat meningkatkan 

kepercayaann investor untuk mengembangkan investasi dalam 

ekuitas secara syariah. Pengkajian ulang ini kemudian 

menyebabkan adanya perubahan komposisi JII yang kemudian 

diumumkan pada publik setiap bulan Januari dan Juni dengan 

menyertakan keterangan mengenai saham yang baru masuk 

dalam JII dan yang telah ada di JII pada periode sebelumnya 

dan yang disesuaikan dengan periode penerbitan Daftar Efek 

Syariah (DES) oleh Bapepam LK, dan kemudian dituangkan 

ke dalam Daftar Efek Syariah.
86

 

Perhitungan JII dilakukan oleh Bursa Efek Jakarta dengan 

menggunakan metode perhitungan indeks yang telah 

ditetapkan, yaitu dengan bobot kapitalisasi pasar. Perhitungan 

indeks ini juga mencakup penyesuaian-penyesuaian 

(adjustment) akibat berubahnya data emiten yang disebabkan 

oleh aksi korporasi. JII juga diharapkan dapat mendukung 

proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah 

diIndonesia. JII menjadi jawaban atas keinginan investor yang 

ingin berinvestasi sesuai syariah. Dengan kata lain, JII 

menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan 

dananya secara syariah tanpa takuttercampur dengan dana 

ribawi. Selain itu, JII menjadi tolak ukur kinerja dalam 

memilih portofolio saham yang halal.
87
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B. PENGAJUAN HIPOTESIS 

1. Kerangka Berpikir  

Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan 

antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah 

dideskripsikan, kemudian dianalisis secara kritis dan 

sistematis. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran logis 

bisa meyakinkan sesama ilmuwan adalah alur-alur pikiran 

yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang 

membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis.
88

 Dalam 

penelitian ini kerangka berfikir sebagai kerangka dalam 

menjelaskan latar belakang masalah dari variabel independen 

yaitu ukuran perusahaan (X1) dengan melihat indikator yaitu 

total aktiva atau total aset,variabel Return On Asset (X2) 

dilihat dari beberapa indikator yaitu pendapatan, beban, 

keuntungan, kerugian, dan total aset. Serta Capital Intensity 

(X3) dengan melihat indikator total aset tetap dan total aset 

terhadap variabel dependen (Y) Tarif Pajak Efektif (dalam 

perspektif ekonomi Islam). Berikut kerangka pemikiran dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

  

                                                 
88Sugiyono, Metodologi Penulisan Penelitian (Pendekatan Kualitatif, 

Kuantitatif R&D),89 
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Latar Belakang Masalah 

Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. 

Pemerintah menginginkan perusahaan membayar pajak yang besar 

sedangkan perusahaan meminimalkan jumlah pajak yang dibayar 

perusahaan menggunakan indikator Effective Tax Rate (ETR) atau 

tarif pajak efektif berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

perusahaan dalam membayar pajak yaitu ukuran perusahaan, return 

on asset, dan capital intensity. 

 

 

   Ukuran Perusahaan    Return On Asset         Capital Intensity 

1. Total Aset 1.Laba Bersih  1. Total Aset Tetap

   2. Total Aset  2. Total Aset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kerangka Pemikiran, 2021 

Gambar 2. 1 

Kerangka Berpikir 

Keterangan:  

a. Variabel Independen 

 X1 = Ukuran Perusahaan   

 X2 = Return On Asset (ROA) 

 X3 = Capital Intensity  

b. Variabel Dependen 

 Y = Tarif Pajak Efektif (Effective Tax Rate) 

c. Uji Parsial  

Uji Simultan  

Tarif Pajak Efektif (Y) 

1. Beban Pajak Penghasilan 

2. Laba Sebelum Pajak 

Perspektif Ekonomi Islam 

1. Jujur 

2. Amanah  

3. Kesadaran  

4. Keadilan Sosial 



54 

 

 

2. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah 

penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis 

terhadap rumusan masalah penelitian. Penelitian yang 

merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan 

pendekatan kuantitatif.
89

 Berdasarkan rumusan masalah, 

tujuan, kerangka pemikiran maka hipotesis dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak 

Efektif 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang 

dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya suatu 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai 

tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas 

perusahaan sudah positif dan dianggap telah memiliki 

prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, 

selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan sudah 

relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba 

dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang 

kecil.
90

 

Selain itu, karena jumlah aset perusahaan yang besar, 

maka jumlah penghasilan laba sebelum pajak perusahaan 

akan ikut naik juga. Namun laba ini belum cukup mampu 

untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Sehingga, 

dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jumlah aset maka 

jumlah tarif pajak efektif semakin rendah. Hasil penelitian 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Danis 

                                                 
89Ibid, 93 
90Putri, “Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Rasio 

Hutang dan Profitabiltas Terhadap Tarif Pajak Efektif”....., 1505 
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Ardyansah pada tahun 2014 dan Scania Evana Putri tahun 

2016 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif yang 

berarti bahwa perusahaan besar cenderung memiliki ETR 

yang lebih rendah. Berdasarkan teori dan penelitian 

sebelumnya, maka perumusan hipotesis sebagai berikut: 

H1=Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap tarif pajak efektif 

 

b. Pengaruh Return On Asset (ROA) Terhadap Tarif 

Pajak Efektif 

Selain dengan memanfaatkan ukuran perusahaan, 

perusahaan juga dapat menekan tingkat profitabilitas yang 

digambarkan oleh Return On Asset untuk memaksimalkan 

manajemen pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

tingkat profitabilitas yang tinggi akan dikenai pajak yang 

tinggi. Pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 

dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek 

pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan, 

sehingga semakinbesar penghasilan yang diterima oleh 

perusahaan akan menyebabkan semakin besar pajak 

penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan.
91

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Citra Lestari 

Putri dan Maya Febrianty Lautania pada tahun 2016 bahwa 

Profitability yang dihitung menggunakan Return On Asset 

berpengaruh secara parsial terhadap Effective Tax Rate, 

karena tingginya tingkat laba yang diterima perusahaan 

akan membuat tingkat ETR perusahaan juga akan 

meningkat, sehingga perusahaan akan berupaya untuk 

meminimalisir laba yang dihasilkan guna memperoleh 

ETR yang rendah.  Kemudian penelitian yang dilakukan 

oleh Amanda Nur Putri dan Gunawan pada tahun 2017 

                                                 
91
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bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap Tarif Pajak 

Efektif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Erni 

Kurniasari dan Listiawati pada tahun 2019 bahwa Return 

On Asset tidak berpengaruh terhadap Effective Tax Rate, 

karena ROA menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva 

yang digunakan dalam perusahaan. Jika hasil yang 

diperoleh rendah, dengan laba yang rendah maka beban 

pajak menjadi rendah sehingga perusahaan cenderung 

membayar pajak sesuai peraturan yang diterapkan. 

Kemudian Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Ravika Permata Hati, Sri Mulyati dan 

Paza Kholila pada tahun 2019 bahwa ROA secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan 

teori dan penelitian sebelumnya, maka perumusan 

hipotesis sebagai berikut: 

H2= Return On Asset berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap tarif pajak efektif 

 

c. Pengaruh Capital Intensity Terhadap Tarif Pajak 

Efektif 

Capital Intensity adalah aktivitas investasi yang 

dilakukan perusahaan yang melakukan investasi dalam 

bentuk aset tetap (intensitas modal). Capital Intensity yang 

berpengaruh positif menunjukkan apabila Capital Intensity 

Ratio perusahaan tinggi maka kemungkinan perusahaan 

memiliki ETR tinggi. Penelitian ini dilakukan oleh Tiffani 

Damayanti & Masfar Gazali pada tahun 2018 bahwa 

Capital Intensity berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tarif pajak efektif. Selanjutnya penelitian yang 

dilakukan oleh Miza Ariani dan Mhd. Hasymi pada tahun 

2018 bahwa capital intensity berpengaruh terhadap 

effective tax rate. Kemudian penelitian yang dilakukan 

oleh Scania Evana Putri pada tahun 2016 menunjukkan 

bahwa capital intensity terbukti berpengaruh terhadap tarif 

pajak efektif.Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, 

maka perumusan hipotesis sebagai berikut: 
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H3=Capital Intensity berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tarif pajak efektif 

 

d. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset (ROA), 

dan Capital Intensity Terhadap Tarif Pajak Efektif 

 Dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu 

komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. 

Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara 

tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat 

perusahaan selama satu tahun.
92

 Semakin besar 

penghasilan yang diperoleh berarti semakin besar beban 

pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan 

akan berusaha mengelola pembayaran pajaknya 

seminimum mungkin agar laba yang diperoleh maksimal.
93

 

 Tarif pajak efektif digunakan untuk melihat jumlah 

pajak yang dibayarkan sebagai ukuran pendapatan 

ekonomi perusahaan. Hubungannya dengan ukuran 

perusahaan yaitu dilihat dari besar dan kecilnya sebuah 

perusahaan yang dapat diketahui dengan melihat dari 

jumlah pendapatan yang diterimanya. Jika pendapatan 

perusahaan menunjukkan angka yang besar, maka beban 

pajak yang akan ditanggung perusahaan juga akan semakin 

besar, dan sebaliknya jika pendapatan perusahaan semakin 

kecil maka beban pajak yang akan ditanggung juga akan 

semakin kecil. Besar kecilnya pendapatan yang dimiliki 

perusahaan tersebut juga akan mempengaruhi aset dan 

tingkat utang yang dimilikinya.
94

 

 Selain dengan memanfaatkan ukuran perusahaan, 

perusahaan juga dapat menekan tingkat profitabilitas yang 

digambarkan oleh Return On Asset untuk memaksimalkan 

manajemen pajak perusahaan. Profitabilitas perusahaan 
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dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penyebabnya 

adalah karena perusahaan dengan tingkat efisiensi yang 

tinggi dan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung 

menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban 

pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan 

pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan 

dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain 

yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan 

lebih rendah dari yang seharusnya.
95

 

 Kemudian tarif pajak efektif juga dipengaruhi oleh 

Intensitas modal. Intensitas modal adalah perbandingan 

aset tetap dengan total aset perusahaan. Aset tetap 

perusahaan merupakan tolak ukur dalam menentukan 

persentase tarif pajak efektif.
96

 Oleh karena itu ukuran 

perusahaan, leverage, profitabilitas dan intensitas aset tetap 

bertujuan untuk menekankan serendah mungkin beban 

pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan agar 

perusahaan yang harus membayar pajak tidak merasa 

terbebani dan melakukan penekanan pajak secara illegal 

tanpa melanggar peraturan dan undang-undang 

perpajakan.
97

 Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Scania Evana Putri bahwa variabel 

ukuran perusahaan, ROA, leverage dan intensitas modal 

terbukti berpengaruh signifikan secara bersama-sama 

(simultan) terhadap tarif pajak efektif.
98

 Berlandaskan teori 

dan penelitian terdahulu yang terkait, maka perumusan 

hipotesis sebagai berikut: 

H4 = Ukuran Perusahaan, Return On Asset, dan Capital 

Intensity berpengaruh negatif dansignifikan secara 

simultan terhadap tarif pajak efektif 
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