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MOTTO 

 

“ Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu". 

 - Ali bin Abi Thalib - 
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ABSTRAK 

 

Indah Fatma Trisnawati, NIM 1822100033, Skripsi, Program Studi 

Akuntansi, Fakultas Ekomoni, Universitas Widya Dharma Klaten, “Pengaruh 

Solvabilitas, Debt to Equity Ratio, Manajemen Laba, dan Beban Operasional 

terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Sub Sektor Otomotif dan 

Komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh solvabilitas, debt to 

equity ratio, manajemen laba dan beban operasional terhadap pajak penghasilan 

badan terutang pada sub sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2018-2020 . 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

sub sektor otomotif dan komponennya pada tahun 2018-2020. Sampel dalam 

penelitian ini ada 12 perusahaan sub sektor otomotif dan komponen dengan jumlah 

data dalam periode selama tahun pengamatan 2018 sampai 2020 keseluruhan 

sampel sebanyak 14 data yang ditentukan melalui metode purpose sampling. 

Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa solvabilitas, debt to 

equity ratio, manajemen laba, dan beban operasional berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang. Hasil penelitian secara 

parsial menunjukkan variabel solvabilitas, debt to equity ratio dan manajemen laba 

tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Sedangkan variabel 

beban operasional berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. 

 

Kata Kunci: Solvabilitas, Debt to Equity Ratio, Manajemen Laba, Beban    

Operasional, Pajak Penghasilan Badan Terutang. 
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ABSTRACT 

 

Indah Fatma Trisnawati, NIM 1822100033, Thesis, Accounting Study 

Program, the Faculty of Economics, University of Widya Dharma Klaten, 

“Effect of Solvency, Debt to Equity Ratio, Earning Management, and 

Operational Expenses on Corporate Income Tax Payable in the Automotive Sub 

Sector and Components registered on the Indonesia Stock Exchange in 2018-

2020”. 

 This study aims to examine the effect of  solvency, debt to equity ratio, 

earning management, and operational expenses on corporate income tax payable 

in the automotive sub sector and components registered on the Indonesia Stock 

Exchange in 2018-2020. 

The object of research used in this study is the automotive sub sector 

companies and their components in 2018-2020. The sample in this study was 12 

companies in the automotive and component sub sector with the amount of data in 

the period during the 2018 to 2020 observation year, a total sample 0f 14 data 

determined through the purpose sampling. 

The results of the study simultaneously show that solvency, debt to equity 

rqtio, earning management, and operating expenses have a positive and significant 

effect on corporate income tax payable. The results partially show that the solvency, 

debt to equity ratio and earning management variables have on effect on the 

corporate income tax payable. While the variable operating expenses affect the 

corporate income tax payable. 

Keywords:  solvency, debt to equity rqtio, earning management, and operating 

expenses, income tax payable. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perekonomian suatu negara di era globalisasi saat ini, yang termasuk 

indonesia dihadapkan pada perekonomian semakin berkembang dan dinamis. 

Semakin berkembangnya zaman, pemerintah tidak hanya mengandalkan 

sumber daya alam yang ada sebagai pendapatan untuk memenuhi kebutuhan 

negara. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menambah 

pendapatan negara adalah dengan pembangunan ekonomi yang memfokuskan 

pada sektor industri dan menerima pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak di 

seluruh indonesia. Seperti halnya pada sektor otomotif merupakan salah satu 

sektor yang diperiksa lebih intensif oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian 

Keuangan. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemasukan 

pajak. Terlebih lagi pangsa pasar atau market share yang dimiliki Astra 

berjumlah lebih dari 50%, sehingga menjadi hambatan yang cukup besar bagi 

pendatang baru. Karena merupakan salah satu sektor penyumbang ekonomi 

nasional dengan peningkatan yang baik. 

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-

Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra 

prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi yang berbunyi 
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“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk 

membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving 

yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment” (Prof .Dr. 

H. Rochmat Soemitro SH). Pajak bersifat memaksa dan hasil dari pemungutan 

tersebut harus digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. 

Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu negara khususnya negara 

Indonesia.  

Menurut data realisasi penerimaan pajak dalam kurun waktu 2018 

sampai 2020 Indonesia tidak dapat memenuhi target yang telah ditentukan 

dalam APBN. Shortfall pajak merupakan kondisi dimana realisasi lebih rendah 

jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBN. Penerimaan 

pajak mencapai Rp 1.147,5 triliun atau 89,4 % dari target APBN 2017 

(www.kemenkeu.go.id). Sementara itu, berdasarkan informasi yang didapat 

cnbcindonesia.com dari sumber kemenkeu pada tahun 2018 realisasi Rp 

1.315,9 triliun atau 92% dari target Rp 1.424 triliun shortfall Rp 108 triliun, di 

tahun 2019 realisasi Rp 1.332,1 triliun atau 84,4% dari target Rp 1.557,6 triliun 

shortfall Rp 245,5 triliun, dan di tahun 2020 realisasi Rp 1.069,98 triliun atau 

89,25% dari target Rp 1.198,8 triliun shortfall Rp 128,82 triliun. Kewajiban 

dalam melakukan pembayaran pajak menjadi hal mutlak yang harus dipenuhi 

oleh setiap warga negara, karena pajak merupakan investasi yang dibayarkan 

kepada pemerintah untuk melakukan pembangunan yang bertujuan untuk 

mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

http://www.kemenkeu.go.id/
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Penerimaan pajak merupakan seluruh penerimaan yang termasuk 

penerimaan Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak 

Dalam Negeri merupakan seluruh penerimaan yang diterima dari Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Jasa, Pajak Penjualan 

Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan, Bea Cukai, dan Pajak Lainnya. Pajak Perdagangan 

Internasional merupakan seluruh penerimaan pajak yang diperoleh dari Bea 

Masuk dan Pajak Masuk. 

Pada Pasal 10 Undang-Undang ini dijabarkan bahwa badan terutang 

adalah pajak yang harus dibayar pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun 

pajak, atau bagian tahun pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

PPh yang merupakan perubahan dari UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak 

penghasilan. Pada Pasal 17 ini memuat tarif pajak penghasilan untuk orang 

pribadi dan badan. Wajib pajak membutuhkan informasi untuk menghitung 

pajak terutang dari penghasilan kena pajak. Badan tersebut dikenakan pajak 

apabila memperoleh penghasilan dan selanjutnya disebut sebagai wajib pajak 

badan. Sedangkan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap 

subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu 

tahun pajak (Resmi 2011). 

Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk 

meminimalisir beban pajak secara legal yang masih diperbolehkan sesuai 

dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satunya dengan memperkuat 

solvabilitas atau tingkat penggunaan hutang  yang dihitung dengan solvabilitas, 



4 
 

 
 

debt to equity ratio, manajemen laba, dan beban operasional agar diperoleh 

laba yang maksimal.  

Menurut Sugiarso (2006), mendefinisikan solvabilias adalah 

kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya, baik utang jangka 

pendek maupun utang jangka panjang. Penelitian Sudangga dan Gede (2016) 

solvabilitas adalah rasio kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban 

keuangannya. Hutang memiliki resiko karena utang pada umumnya 

menimbulkan keterikatan yang wajib bagi perusahaan untuk membayar beban 

bunga dan cicilan kewajiban pokok secara berkala. Apabila perusahaan 

mempunyai sumber dana pinjaman yang tinggi, maka akan membayar beban 

bunga tinggi kepada kreditur. 

Direktorat Jendral (Dirjen) pajak menyatakan banyak perusahaan yang 

melakukan rekayasa utang untuk mengurangi besaran pajaknya. Salah satu cara 

yang digunakan adalah dengan memperbesar utang sehingga bunga utang besar 

dan beban pajak yang menurun. Penggunaan hutang oleh perusahaan akan 

menimbulkan biaya bunga yang harus dibayarkan secara periodik kepada 

kreditur. Peraturan perpajakan memperlakukan biaya bunga sebagai bagian 

dari biaya usaha. Oleh karena itu, semakin besar bunga hutang perusahaan 

maka pajak yang terutang akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur 

biaya usaha. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) a UU Nomor 17 

Tahun 2000 menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurangan 

penghasilan kena pajak. 
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Menurut Kasmir (2014) pengertian debt to equity ratio adalah rasio 

keuangan yang dipakai untuk menilai utang dengan ekuitas perusahaan. Rasio 

ini digunakan untuk mengetahui total dana yang disediakan oleh peminjam 

(kreditur) dengan pemilik perusahaan. Sedangkan menurut Harahap (2010) 

debt to equity ratio adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana modal 

pemilik dapat menutupi utang-utang kepada pihak luar. 

Menurut Fisher dan Rosenzweig (1995), manajemen laba adalah 

tindakan manajer yang menaikkan (menurunkan) laba yang dilaporkan dari 

unit yang menjadi tanggung jawabnya yang tidak mempunyai hubungan 

dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas perusahaan dalam jangka 

panjang. Perpajakan dapat menjadi motivasi bagi manajer untuk melakukan 

manajemen laba yaitu dengan cara memperkecil taxable income dalam rangka 

mengurangi pajak. 

Menurut Hanafi dan Halim menyatakan bahwa beban operasional 

adalah aset keluar atau pihak lain memanfaatkan aset perusahaan atau 

munculnya utang atau kombinasi antar ketiganya selama periode dimana 

perusahaan memproduksi dan menyerahkan barang, memberikan jasa atau 

melaksanakan aktivitas lain yang merupakan operasi pokok perusahaan. 

Menurut Jusup (2011) beban operasional adalah beban-beban yang terjadi 

dalam proses memperoleh pendapatan penjualan. Pengertian lain dari beban 

operasi menurut Islahauzzaman (2012), yaitu pengeluaran uang kas untuk 

membiayai operasi perusahaan sehari-hari, dapat dikelompokkan menjadi dua 

kelompok dan sub kelompok, berikut ini. 
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1. Beban Penjualan atau pemasaran 

Adalah beban-beban yang terkait langsung dengan segala aktivitas toko 

atau aktivitas yang mendukung operasional penjualan barang dagang 

(Hery, 2015). 

2. Beban Umum dan Administrasi 

Beban umum dan administrasi dikeluarkan dalam rangka mendukung 

aktivitas atau urusan kantor (administrasi) dan operasi umum (Hery,2015). 

Dunia usaha tidak terlepas dari dua hal yaitu akuntansi dan pajak. 

Akuntansi berkaitan dengan prosedur pencatatan semua transaksi yang terjadi 

dalam satu siklus operasi untuk menentukan posisi keuangan pada suatu titik 

waktu dan laba atau rugi dari operasi yang telah dilaksanakan. Sedangkan pajak 

berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk turut 

berpartisipasi dalam pembangunan. Transaksi-transaksi perpajakan yang 

dimulai dari menghitung sampai menyetorkan pajak terutang ke kas negara 

harus dicatat dengan baik. Prosedur pencatatan transaksi perpajakan dilakukan 

berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 46 

tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. 

Dalam hal ini, pajak memiliki keterkaitan dengan solvabilitas, utang, 

laba dan beban operasional. Perusahaan manufaktur dengan sub sektor 

otomotif dan komponennya karena kondisi industri otomotif dan komponen di 

era globalisasi saat ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan karena 

adanya pembangunan infrastruktur yang menyebabkan aktivitas ekonomi 

masyarakat meningkat, sehingga daya beli di sektor tersebut juga meningkat. 
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Pada penelitian ini, populasi dan sampel mengambil perusahaan sub 

sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat kepercayaan yang 

tinggi berkaitan dengan laporan keuangannya, karena telah memenuhi 

persyaratan yang dicantumkan dalam ketentuan (www.idx.co.id). Laporan 

keuangan laba rugi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia setiap 

tahunnya akan mengalami perubahan pada tingkat laba maupun pajak 

penghasilan badan terutang perusahaan.  

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian pada laporan keuangan tentang faktor yang mempengaruhi terhadap 

penerimaan pajak badan terutang pada perusahaan yang bergerak dalam sub 

sektor otomotif dan komponennya pada laporan rugi laba yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dengan judul “Pengaruh Solvabilitas, Debt To Equity 

Ratio, Manajemen Laba dan Beban Operasional terhadap Pajak 

Penghasilan Badan Terutang pada Sub Sektor Otomotif dan 

Komponennya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020“ 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas 

maka rumusan masalah yang akan diuji adalah sebagai berikut ini. 

1. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan 

terutang pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponennya yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020? 

http://www.idx.co.id/
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2. Apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan 

terutang pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponennya yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020? 

3. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan 

terutang pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponennya yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020? 

4. Apakah beban operasional berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan 

terutang pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponennya yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang yang telah disampaikan di atas maka 

tujuan penelitian yang akan diuji adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji pengaruh solvabilitas terhadap pajak penghasilan badan 

terutang pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponennya yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. 

2. Untuk menguji pengaruh debt to equity ratio terhadap pajak penghasilan 

badan terutang pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponennya 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. 

3. Untuk menguji pengaruh manajemen laba terhadap pajak penghasilan 

badan terutang pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponennya 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. 
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4. Untuk menguji pengaruh beban operasional terhadap pajak penghasilan 

badan terutang pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponennya 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diharapkan penelitian ini 

bermanfaat untuk semua pihak, berikut ini. 

1. Bagi Perusahaan 

           Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

kepada perusahaan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan pendanaan 

dan tolak ukur dalam menentukan solvabilias dengan mempertimbangkan 

aspek perpajakan. 

2. Bagi Pemerintah 

           Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pemerintah 

khususnya Kementrian Keuangan dan Direktorat Jendral Pajak (DJP) 

untuk menentukan regulasi perpajakan mengenai pajak penghasilan badan 

terutang untuk meningkatkan pendapatan pajak sesuai yang telah di 

targetkan oleh pemerintah. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

           Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi 

untuk penelitian selanjutnya, terutama mengenai kontribusi perusahaan 

terhadap pajak penghasilan badan terutang. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan telah dilakukan mengenai 

pengaruh solvabilitas, debt to equity ratio, manajemen laba, dan beban 

operasional terhadap pajak penghasilan badan terutang, maka dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut ini. 

1. Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang 

pada perusahaan industri otomotif dan komponennya yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Jika perusahaan memiliki utang 

yang tinggi, maka kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan akan 

semakin besar. Beban bunga akibat dari utang tersebut akan mengurangi 

laba perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian 

Sukmayadi dkk (2018) yang menyatakan bahwa solvabilitas tidak 

berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. 

2. Debt to equity ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak 

penghasilan badan terutang pada perusahaan industri otomotif dan 

komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. 

Dana yang dipinjamkan dari para investor apabila semakin tinggi 

mengindikasikan tingkat rasio ini akan ikut meningkat, perlakuan yang 

membedakan biaya bunga pinjaman dengan dividen yang dibayarkan 

perusahaan kepada investor. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 
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sebelumnya yang dilakukan oleh Nursasmita (2021) yang menyatakan 

bahwa debt to equity ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pajak penghasilan badan terutang. 

3. Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan 

terutang pada perusahaan industri otomotif dan komponennya yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Manajemen laba 

income increasing  nampaknya lebih bermanfaat untuk mencapai tujuan 

jangka panjang perusahaan daripada untuk sekedar melakukan income 

decreasing atau manipulasi menurunkan laba untuk tujuan meminimalkan 

pajak perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Azhari 

(2015) yang menyatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh 

terhadap pajak penghasilan badan terutang. 

4. Beban operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak 

penghasilan badan terutang pada perusahaan industri otomotif dan 

komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. 

Hasil penelitian ini menunjukkan ketika biaya operasional perusahaan 

menurun mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan semakin 

meningkat, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan atau 

dikurangkan terhadap penjualan maka akan menurunkan keuntungan atau 

laba perusahaan, dengan kata lain semakin besar biaya akan berpengaruh 

terhadap pajak penghasilan badan terutang. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan hasil penelitian Fitryani dkk (2017) yang menyatakan bahwa beban 

operasional berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. 
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B. Saran 

1. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan industri sub sektor otomotif dan komponennya diharapkan 

dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan badan terutang tidak 

melanggar UU perpajakan yang berlaku, sehingga tidak akan muncul 

masalah mengenai pajak penghasilan badan teutang dimasa datang. Pihak 

manajemen internal sebaiknya membuat analisis biaya untuk menekan 

beban operasional yang akan berdampak terhadap laba dan besarnya pajak 

yang akan dibayarkan. 

2. Bagi Pemerintah 

Bagi pemerintah diharapkan dapat mengambil kebijakan dalam penentuan 

pajak penghasilan badan terutang yang diatur dalam pasal 1 UU Nomor 36 

tahun 2008 pada perusahaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan 

rakyat. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan tahun 

pengamatan lebih dari tiga tahun, dengan menggunakan variabel lain  selain 

variabel yang telah digunakan oleh penelitian ini seperti misalnya likuiditas 

dan pendapatan sebagai variabel yang mempengaruhi Pajak Penghasilan 

Badan Terutang agar kelemahan-kelemahan dari penelitian ini tidak terjadi 

dan dapat memberikan informasi  serta referensi yang lebih aktual. 
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