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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Rahmadani (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh struktur modal 

terhadap pajak penghasilan badan terutang yang dilakukan pada 6 perusahaan 

yang terdaftar di BEI. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

adalah LDAR dan DER, sedangkan variabel dependennya adalah Pajak 

penghasilan. Hasil penelitian yang diperoleh dari pengujian F adalah LDAR dan 

DER secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan. Sedangkan 

untuk uji t didapat bahwa hipotesis pertama menyatakan LDAR berpengaruh 

negatif terhadap Pajak Penghasilan perusahaan yang berarti semakin besar LDAR 

maka PPh terutang semakin rendah akibat adanya biaya depresiasi aset dan bunga 

pinjaman dapat dikurangkan sebagai biaya. Sedangkan hipotesis kedua 

menyatakan DER berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan perusahaan 

yang berarti semakin besar  DER maka semakin tinggi juga pula pajak 

penghasilannya. 

Yulianti (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh struktur modal 

terhadap pajak penghasilan badan terutang yang dilakukan pada perusahaan 

perdagangan eceran yang terdaftar di BEI. Variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian adalah DER dan DAR, sedangkan variabel dependennya adalah 

pajak penghasilan. Hasil penelitian yang diperoleh ialah variabel DER 

berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan yang berarti semakin besar DER 

maka PPh semakin kecil akibat adanya bunga pinjaman dapat dikurangkan 

sebagai biaya. Namun untuk DAR tidak memiliki pengaruh terhadap pajak 
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penghasilan sehingga jika perusahaan meningkatkan atau menurunkan DAR maka 

tidak membawa dampak apapun bagi pajak penghasilan. 

Yunus (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh tingkat utang 

terhadap beban pajak yang dilakukan pada perusahaan telekomunikasi yang 

terdaftar di BEI. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah 

tingkat utang, sedangkan variabel dependennya adalan Pajak penghasilan. Hasil 

penelitian yang diperoleh adalah tingkat utang berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan beban pajak yang berarti semakin besar tingkat utang maka beban 

PPh semakin kecil akibat adanya bunga pinjaman dapat dikurangkan sebagai 

biaya. 

Simamora and Ryadi (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh 

struktur modal terhadap PPh badan terutang yang pada perusahaan manufaktur 

sektor Industri semen yang terdaftar di BEI periode 2010-2013. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian adalah LDAR dan DER, sedangkan 

variabel dependen adalan PPh badan terutang. Hasil penelitian uji t menunjukkan 

LDAR dan DER secara persial sama-sama berpengaruh terhadap PPh badan 

terutang. Sedangakan untuk uji F menunjukkan LDAR dan DER secara simulatif 

memiliki pengaruh terhadap PPh badan terutan. 

Septiani (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh modal sendiri dan 

utang jangka panjang terhadap PPh badan terutang yang dilakukan pada 

perusahaan industri kimia yang terdaftar di BEI tahun 2003-2007. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian adalah modal sendiri dan utang 

jangka panjang, sedangkan variabel dependennya adalan PPh badan terutang. 
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Hasil menunjukkan bahwa modal sendiri dan utang jangka panjang secara 

bersamaan terdapat pengaruh terhadap PPh badan terutang. Hal ini menunjukkan 

keduanya dibutuhkan oleh perusahaan untuk pengoperasian perusahaan tersebut 

dimana dalam hal ini perusahaan akan mendapatkan laba bersi yang telah 

dikurangi PPh badan terutang sehingga akan berpengaruh terhadap PPh badan 

terutang itu sendiri. 

B. Landasan Teori 

1. Sturktur Modal  

a. Pengertian Struktur Modal 

Struktur modal menurut Sartono (2010) merupakan perimbangan jumlah 

utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang, saham 

preferen, dan saham biasa. Sedangkan menurut  Husnan (2000) struktur modal 

adalah perbandingan antara sumber jangka panjang yang bersifat pinjaman dan 

modal sendiri. Struktur modal juga dapat didefinisikan sebagai perimbangan atau 

perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri (Riyanto, 2001). 

b. Komponen Struktur Modal 

Warsono (2002) mengatakan bahwa pada perusahaan sturktur modal dapat 

dilihat pada sisi neraca. Komponen strutur modal secara umum terdiri dari tiga 

komponen, yaitu utang jangka panjang (long term debt), Saham preferen (preferen 

stock), dan Saham biasa (common stock) 

Utang jangka panjang adalah utang yang jangka waktu pelunasannya lebih 

dari satu tahun. Komponen modal jangka panjang yang berasal dari utang 
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biasanya terdiri dari utang hipotek (mortagage), obligasi (bond), dan bentuk utang 

jangka panjang lainnya, seperti pinjaman jangka panjang dari bank. 

Saham preferen adalah bentuk komponen modal jangka panjang yang 

merupakan kombinasi antara modal sendiri (saham biasa) dengan utang jangka 

panjang. Dalam neraca, saham preferen biasanya dimasukkan dalam modal 

sendiri. 

Saham biasa adalah bentuk komponen modal yang ditanamkan oleh 

investor, sedangkan pemegangnya memiliki klaim residual atas laba dan kekayaan 

perusahaan. 

c. Rasio Manajemen Utang 

Rasio utang (laverage) dipergunakan berkaitan dengan pengukuran 

rentabilitas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan membayar utang-utangnya. 

Besarnya jumlah utang yang terdapat pada neraca menunjukkan berapa besar 

modal pinjaman yang digunakan perusahaan dalam operasinya. 

Brigham and Houston (2010) menyatakan Perusahaan yang memiliki 

laverage akan memiliki nilai (value) lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

perusahaan tanpa memiliki laverage. Terdapat dua alasan dibalik dampak 

laverage. Pertama, karena bunga dapat menjadi pengurang pajak, pengguna utang 

akan mengurangi kewajiban pajak dan menyisakan laba operasi yang lebih besar 

bagi investor. Kedua, jika laba operasi sebagai persentase terhadap aset melebihi 

tingkat bunga atas utang seperti yang umumnya diharapkan, maka perusahaan 

dapat menggunakan utang untuk membeli aset, membayar bunga atas utang, dan 

masih mendapatkan sisanya sebagai bonus bagi pemegang saham. Berdasarkan 
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laporan keuangan maka perhitungan rasio utang (pemeriksaan neraca untuk 

menentukan proporsi dana yang diwakili oleh utang) sebagai berikutadalah: 

1. Debt to Equity Ratio (DER) 

Rasio ini menunjukkan hubungan antara jumlah utang dengan jumlah 

modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan, guna mengetahui financial 

laverage perusahaan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin besar pula 

utang yang digunakan dibanding dengan modal sendiri yang dimiliki. Untuk 

Pengukuran persentase dana dapan dilakukan dengan membagi utang jangka 

panjang dengan ekuitas peusahaan. Jika ditulis dalam bentuk rumus maka seperti 

dinyatakan berikut ini: 

 

Keterangan: DER : Rasio utang terhadap ekuitas 

 Longterm Debt : utang jangka panjang 

 Equity : Ekuitas 

2. Longterm Debt to Asset Ratio (LDAR) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin utangnya 

dengan sejumlah aset yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar 

pula jumlah utang yang digunakan dalam menghasilkan keuntungan dibanding 

aset yang dimiliki. Pengukuran persentase dana seperti dinyatakan berikut: 

 

Keterangan: LDAR : Rasio utang jangka panjang terhadap aset 

 Longterm Debt : utang jangka panjang 

 Asset : Aset/Aktiva 
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2. Pajak 

a. Pengertian Pajak 

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi 

wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur 

seperti iuran masyarakat kepada Negara berupa uang, berdasarkan Undang-

undang, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung 

yang dapat ditunjukkan, digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. 

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek 

pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak 

(Resmi, 2001) 

Sedangkan menurut PSAK 46 Pajak Penghasilan bertujuan untuk 

mengatur perlakuan akuntansi untuk Pajak Penghasilan, yaitu cara 

mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode 

mendatang untuk nilai tercatat aset yang diakui pada neraca perusahaan atau 

pelunasan nilai tercatat kewajiban yang diakui pada neraca perusahaan dan 

transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang diakui 

pada laporan keuangan perusahaan 
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b. Subyek Pajak Penghasilan 

Menurut Setyawan (2013) subyek pajak penghasilan adalah orang pribadi 

atau badan usaha yang diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan sesuai 

dengan undang-undang dan peraturan pajak penghasian yang berlaku. Jenis pajak 

penghasilan yaitu: 

1. Orang pribadi atau perseorangan sebagai subyek pajak dapat bertempat 

tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. 

2. Warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak 

3. Badan, adalah sekumpul orang atau modal yang merupakan kesatuan baik 

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi, 

Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, 

badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk 

badan lainnya termasuk kontrak unvestasi kolektif, dan bentuk usaha tetap. 

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh 

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia tidak lebih dari 283 hari dalam jangka waktu 12 bulan, 

dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia 

untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. 
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c. Objek Pajak Penghasilan 

Menurut Setyawan (2013) sesuai pasal 4 Undang-undang perpajakan 

nomor 38 Tahun 2008, yang menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) adalah 

penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib 

pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang termasuk 

sebagai objek Pajak Penghasilan meliputi: 

1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 

gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan 

lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 

3. laba usaha. 

4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan. 

5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. 

6. bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian 

utang. 

7. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi. 

8. royalty atau imbalan atas penggunaan hak. 

9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 
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10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 

11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

12. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 

13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 

14. premi asuransi. 

15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 

16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan 

pajak. 

17. penghasilan dari usaha berbasis syariah. 

18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur 

mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

19. surplus Bank Indonesia. 

d. Beban/Biaya yang Boleh Mengurangi Pajak Penghasilan 

Menurut Setyawan (2013) besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib 

Pajak dalam negero dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan 

bruto dikurangi biaya/beban pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan sebagai objek pajak, yang meliputi: 

1. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan 

usaha, seperti biaya pembelian bahan dan biaya berkenaan dengan pekerjaan 

atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium,bonus, gratifikasi, dan tunjangan 

yang diberikan dalam bentuk uang. 
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2. bunga, sewa, dan royalty. 

3. biaya perjalanan. 

4. biaya pengolahan limbah. 

5. premi asuransi. 

6. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan. 

7. biaya administrasi. 

8. pajak kecuali Pajak Penghasilan 

e. Jenis-jenis Pasal Pajak Penghasilan 

Ada berbagai macam PPh yang harus diketahui oleh wajip pajak sehingga 

mengerti ketika akan melakukan pelaporan dan wajip pajak pun menjadi tahu apa 

saja jenis-jenis pasal PPh yang harus dilakukan terkait pekerjaan, penghasilan, 

atau usaha yang dimilik oleh wajib pajak.adapun jenis-jenis PPh menurut 

Mardiasmo (2003) adalah: 

1. PPh pasal 21 

Ketentuan Pasal 21 UU PPh mengatur tentang pembayaran pajak dalam 

tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negara sehubung dengan 

pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Adapun penerima yang dipotong PPh pasal 21 

adalah: 

 Pejabat Negara 

 Pegawai Negero Sipil (PNS) 

 Pegawai 
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 Pegawai Tetap dan Pegawai dengan status Wajib Badan Luar Negeri yang 

lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan 

 Pegawai Lepas 

 Pegawai Pensiun 

 Penerima Honorarium 

 Penerima Upah 

2. PPh pasal 22 

Merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang 

dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau 

lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya sehubungan dengan 

pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan 

usaha di bidang lain. Pemungut PPh pasal 22 adalah: 

 Bank Devisi dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang. 

 Direktorat Jenderal Anggaran dan Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat 

Pusat maupun Pemerintah Daerah yang melakukan pembayaran atas 

pembelian barang. 

 Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan 

pembayaran atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara atau 

belanja daerah (kecuali badan-badan yang tersebut pada butir selanjutnya). 

 Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan 

Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT 

Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT 
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Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan 

pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN. 

 Badan usaha yang bergerak dibidang industri semen, industri rokok, industri 

kertas, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor 

Pelayanan Pajak atas penjualan hasil prosuksinya di dalam negeri. 

 Pertamina serta badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan 

bakar minyak jenis premix, super TT, dan gas atas penjualan hasil 

produksinya 

 Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, 

pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak 

atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari 

pedagangan pengumpul. 

3. PPh pasal 23 

Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas 

pengasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk 

usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan 

kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagai dimaksud dalam pasal 21 yang 

dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, 

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar 

negeri lainnya. Pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan 

penghasilan yang terdiri atas: 

 Badan pemerintah 

 Subjek Pajak badan dalam negeri 
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 Penyelenggaraan kegiatan 

 Bentuk usaha tetap 

 Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya 

 Orang pribadai sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat 

penunjukkan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong PPh pasal 23. 

4. PPh pasal 24 

Ketentuan pasal 24 UU PPh mengatur tentang perhitungan besarnya pajak 

atas penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang dapat dikreditkan 

terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 

dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negerti dengan penghasilan di Indonesia. 

Indoensia menganut tax credit yang ordinary credit method dengan menerapkan  

per country limitation. 

5. PPh pasal 25 

Ketentuan pasal 25 UU PPh mengatur tentang penghitungan besarnya 

angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun 

berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan 

 wajib pajak membaar sendiri (PPh pasal 25); atau  

 melakukan pemotongan atau pemungutan oelh pihak ketiga (PPh pasal 

21,22,23, dan 24) 

6. PPh pasal 26 

Ketentuan pasal 26 UU PPh mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang 

bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri (baik 

orang pribadi maupun badan ) selain Buntuk Usaha Tetap. 
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f. Tarif Pajak 

Menurut Setyawan (2013) tarif pajak adalah dasar yang digunakan untuk 

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada masa satu bulan atau satu 

tahun. Biasanya tarif pajak itu didasarkan presentase tertentu sesuai dengan dasar 

pengenaan pajaknya. Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan, tarif Pajak 

Penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1, Tarif Pajak Penghasilan untuk WP Badan 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak keterangan 

Kurang dari RP 4.800.000.000 1% PP No. 46 tahun 2013 

Diantara Rp 4.800.000.000 s.d. Rp 

50.000.000.000 

12,5% PP No. 36 Psl 31E tahun 

2008 

Lebih dari Rp 50.000.000.000 25% PP No. 36 tahun 2008 

 

Untuk peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak 

Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak 

yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 Milyar dikenakan PPh final 

sebesar 1% dari omset bulanan (www.pajak.go.id). Sedangkan untuk peraturan 

pemerintah Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dikenakan tarif 

12,5% (untuk pendapatan Rp 4,8M – Rp 50M) dan 25% (untuk pendapatan diatas 

Rp 50M) dari penghasilan kena pajak (PKP). 

C. Pengembangan Hipotesis 

1. Debt to Equity Ratio (DER) dengan Pengungkapan PPh Badan Terutang 

DER adalah perbandingan/perimbangan antara utang jangka panjang 

dengan total ekuitas. Rasio ini menunjukkan persentase penyediaan dana oleh 
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pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi persentase rasio 

maka semakin rendah pendanaan yang disediakan oleh pemegang saham. Dari 

perspektif kemampuan membayar utang jangka panjang maka semakin rendah 

persentase rasio akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar 

utang jangka panjang. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Yulianti (2008) 

tentang pengaruh DER terhadap pajak penghasilan terutang menunjukkan bahwa 

DER berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan terutang, yaitu semakin 

besar DER maka akan menurunkan jumlah pajak penghasilan terutang. 

Berdasarkan keterkaitan antara variabel DER terhadap PPh terutang maka 

hipotesis yang diajukan adalah: 

: Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan 

Badan Terutnag. 

2. Longterm Debt to Assety Ratio (LDAR) dengan Pengungkapan PPh Badan 

Terutang 

Longterm Debt to Assety Ratio (LDAR) adalah rasio yang mengukur 

seberapa besar utang jangka panjang membiayai jumlah aset perusahaan. 

Pembiayaan aset berasal dari dua sumber, yaitu dari kreditur dan investor. 

Penggunaan utang akan menimbulkan biaya bunga yang harus dibayarkan secara 

rutin kepada kreditur. Biaya bunga diperlakukan oleh perpajakan sebagian biaya 

usaha. Sehingga semakin besar bunga utang akan mengakibatkan pajak yang 

terutang menjadi kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha. Seperti penjelasan 

pada pasal 6  ayat 1 poin a UU no. 17 tahun 2000 yang menyatakan bahwa biaya 
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bunga dapat menjadi pengurang pendapatan untuk memperoleh penghasilan kena 

pajak.  

Manfaat atau keuntungan pajak oleh perusahaan juga dapat diperoleh dari 

aset tetap berupa biaya depresiasi yang dapat dikurangkan sebagai biaya untuk 

mengitung laba kena pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 poin b UU 

no. 17 tahun 2000 tengtang pajak penghasilan. Biaya depresiasi yang tinggi 

mengambarkan perusahaan yang mempunyai jaminan aset yang tinggi untuk 

melakukan penambahan utang. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Rahmadani 

(2010) tentang pengaruh LDAR terhadap pajak penghasilan terutang 

menunjukkan bahwa LDAR berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan 

terutang, yaitu semakin besar LDAR maka akan menurunkan jumlah pajak 

penghasilan terutang. 

Berdasarkan keterkaitan antara variabel DER terhadap PPh terutang maka 

hipotesis yang diajukan adalah: 

: Longterm Debt to Assety Ratio (LDAR) berpengaruh negatif terhadap Pajak 

Penghasilan Badan Terutang. 

D. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Dengan adanya pemikiran bahwa perusahaan yang memiliki rasio utang 

(leverage) akan memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan 

tanpa memiliki leverage, banyak perusahaan di Indonesia yang menggunakan 

utang sebagai struktur modal usahanya. Para ahli perpendapat bahwa kenaikan 

nilai perusahaan terjadi karena pembayaran bunga atas utang merupakan 

pengurangan pajak sehingga laba yang mengalir kepada investor menjadi semakin 
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besar. Hal ini yang menjadikan penulis ingin meneliti apakah ada pengaruh dari 

struktur modal terhadap PPh badan terutang perusahaan. Dalam penelitian ini, 

digunakan variable struktur modal yaitu Debt to Equity Ratio (DER) dan 

Longterm Debt to Assety Ratio (LDAR) sebagain variabel independen dan PPh 

terutang sebagai variabel dependen. Berikut ini akan diajukan kerangka teori 

penelitian mengenai pengaruh DER terhadap PPh badan terutang. 

 

Debt to Equity 
Ratio (DER) 

Pajak Penghasilan 
(PPh) terutang 

Gambar 2.1 

Kerangka Teori Penelitian 
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