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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi 

Teori agensi merupakan model yang digunakan untuk memformulasikan 

permasalahan antara manajemen (Agent) dengan pemilik (Principal). Kinerja 

perusahaan telah dicapai oleh pihak menajemen telah diinformasikan kepada 

pihak pemilik (Principal) dalam bentuk laporan keuangan. Sistem desentralisasi, 

manajemen mempunyai informasi yang superior dibandingkan dengan pemilik, 

karena manajemen telah menerima pendelegasian untuk pengambilan 

keputusan/kebijakan perusahaan. Manajemen dapat menentukan kebijakan yang 

mengarah kepada peningkatan level kompensasinya secara potensial ketika 

pemilik tidak dapat memonitoring secara sempurna aktivitas manejemen. 

Seluruh tindakan telah didelegasikan oleh pemilik (Principal) kepada manajer 

(Agent) pada model Principal-Agent (Rifka dan Dini, 2016, p.3). 

Jadi, inti dari hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu 

atau lebih (Principal) memerintah orang lain (Agent) untuk melakukan suatu 

jasa atas nama Principal serta memberi wewenang kepada Agent membuat 

keputusan yang terbaik bagi Principal. 

Hubungan antara teori keagenan dan penelitian yang dilakukan mengenai 

pengaruh berbagai faktor terhadap tindakan Tax Avoidance adalah adanya 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh menajemen terkait dengan tindakan 

manajemen pajak untuk menghindari pembayaran pajak perusahaan dengan 
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tidak melanggar Undang-Undang Perpajakan yang nantinya akan berdampak 

pada pemilik perusahaan. 

 

2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Pajak 

2.1.2.1 Pengertian pajak 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 

pasal 1 dijelaskan bahwa: 

“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”.  

 

2.1.2.2 Fungsi pajak 

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah 

untuk membiayai pengeluan-pengeluarannya. 

2.1.2.3 Jenis pajak 

Jenis pajak dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 

1) Pajak provinsi, terdiri dari: 

a) Pajak kendaraan bermotor; 

b) Bea balik nama kendaraan bermotor; 

c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; 

d) Pajak air permukaan; dan 

e) Pajak rokok. 

2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: 
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Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak 

penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak 

parker, Pajak air tanah, Pajak sarang burung wallet, Pajak bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan hak atas 

Tanah serta Bangunan (Mardiasmo, 2013, p.13). 

 

2.1.3 Tinjauan Umum tentang Tax Avoidance 

2.1.3.1 Pengertian Tax Avoidance 

Menurut Mardiasmo (2013:9) Tax Avoidance merupakan usaha 

meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. 

Biasanya Tax Avoidance dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-

kelemahan hukum pajak dan tidak hukum perpajakan. Wajib pajak selalu 

menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Oleh sebab itu wajib pajak 

tersebut akan berusaha melakukan praktik penghindaran pajak baik 

bersifat legal disebut Tax Avoidance, sedangkan penghindaran pajak yang 

bersifat ilegal adalah penyelundupan pajak (Tax Evasion). Menurut 

Mardiasmo (2013:9), penyelundupan pajak (Tax Evasion) adalah 

penyelundupan yang melanggar undang-undang pajak. Sedangkan 

penghindaran pajak (Tax Avoidance) adalah cara mengurangi pajak yang 

masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat 

dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. 
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2.1.3.2 Hukum Praktek Penghindaran Pajak dalam Islam 

Di dalam islam, manusia diperintahkan untuk selalu berusaha 

mendapatkan keberuntungan dan menghindarkan diri dari perbuatan-

perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian, seperti didalam Al-Quran 

telah dijelaskan mengenai hukum praktik penghindaran pajak dalam islam 

yang tercantum pada beberapa surat (firman allah SWT), yaitu: 

 

ِ إِنَّ الَِّذيَه يَِضلُّىَن َعهْ    الىَّاِس بِاْلَحقِّ َوال تَتَّبِِع اْلهََىي فَيُِضلََّك َعْه َسبِيِل َّللاَّ

ِ لَهُْن َعَذاٌب َشِديٌد بَِما وَُسىا يَْىَم اْلِحَساِب )   (٦٢َسبِيِل َّللاَّ

 

Artinya: kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah 

keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau 

mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. 

Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab 

yang berat, karena melupakan hari perhitungan (QS. Shad; 26).   

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa allah melarang manusia 

mengambil keuntungan dengan jalan yang lain kecuali perniagaan atau 

hendaknya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh islam. 

 

2.1.4 Tinjauan umum tentang Derivatif Keuangan 

2.1.4.1 Pengertian Derivatif Keuangan 

Melalui surat keputusan Direktur Bank Indonesia No. 

28/119/KEP/DIR, tanggal 29 Desember 1995 tentang Transaksi Derivatif 
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adalah suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan 

turunan dari nilai instrument yang mendasari seperti suku bunga, nilai 

tukar, komoditi, equity dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan 

atau tanpa pergerakan dana/instrumen (Kaligis, 2010:3).  

Transaksi Derivatif dalam valuta asing sudah merupakan bagian dari 

kegiatan usahanya karena produk pasar keuangan tersebut sudah 

merupakan suatu kegiatan perbankan yang tidak bisa dihindarkan lagi 

dalam era pasar bebas dan era globalisasi perekonomian Indonesia 

(Kaligis, 2010:5). 

Macam-macam dari produk derivatif berdasarkan Undang-undang 

No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan berjangka komoditi adalah: (i) 

Kontrak Forward, yaitu transaksi antara pembeli dan penjual yang 

bersepakat untuk menyerahkan komoditi atau aset dalam jumlah dan mutu 

tertentu pada tanggal yang ditetapkan di masa datang. (ii) Kontrak Opsi, 

yaitu Hak, bukan kewajiban untuk membeli (call) dan menjual (put) 

komoditi/aset tertentu pada tingkat harga yang ditetapkan dalam jangka 

waktu tertentu atau sampai tanggal berakhir. (iii) Kontrak Swap, yaitu 

perjanjian untuk membeli dan menjual secara bersamaan komoditi/aset 

yang sama dalam jangka panjang atau sampai tujuh tahun (Kaligis, 

2010:6). 

2.1.4.2 Perlakuan Pajak atas Transaksi Derivatif di Indonesia 

Pada awalnya pajak atas transaksi derivative ini tidak diatur dalam 

aturan setingkat undang-undang, tetapi diatur dalam Surat Edaran Direktur 
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Jenderal Pajak dan Surat Direktur Jenderal Pajak. Namun, seiring dengan 

perkembangan penggunaan derivatif serta diberlakukannya Undang–

Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pajak atas 

transaksi derivatif statusnya menjadi sedikit lebih jelas dengan 

dikenakannya pajak bersifat final (sesuai dengan pasal 4 ayat 2) atas 

penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi 

derivatif yang diperdagangkan di bursa. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 

2008 tentang Pajak Penghasilan, Pemerintah Indonesia menerbitkan 

peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan 

atas penghasilan dari Transaksi Derivatif berupa Kontrak Berjangka yang 

diperdagangkan di Bursa. Peraturan Pemerintah (PP) ini mengatur bahwa 

penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang 

diperdagangkan dibursa, dikenai PPh final sebesar 2,5% dari margin awal. 

Penerbitan PP Nomor 17 Tahun 2009 ini ditentang oleh Asosiasi Pialang 

Berjangka Indonesia dan Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka 

Indonesia (Agustian, 2009).  

 

1.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Sistem perpajakan yang lemah atas transaksi derivatif meliputi 

inkonsistensi, asimetri, dan ketidakpastian dalam system pelaporan pajak 

(Weisbach, 2005, p.4). Inkonsistensi timbul karena ketidak konsistenan dalam 

penerapan aturan pajak atas transaksi  derivatif ini sehingga menimbulkan celah 

bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yang agresif (Donohoe, 
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2015, p.20). Perlakuan asimetri timbul karena adanya perbedaan perlakuan pajak 

untuk transaksi derivatif yang sama namun memiliki tujuan yang berbeda, 

misalnya tujuan lindung nilai versus tujuan spekulasi. Terakhir adalah masalah 

ketidak pastian hukum dari aturan pajak atas transaksi derivatif yang memberikan 

celah bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian tentang 

dampak penggunaan derivatif keuangan terhadap aktivitas penghindaran pajak 

sebelumnya dilakukan oleh Donohoe (2011). Dalam pengujian penelitiannya, 

Donohoe (2011) menggunakan sampel perusahaan di Amerika Serikat. Menurut 

Donohoe (2011), peraturan pajak atas transaksi derivatif di Amerika Serikat masih 

bersifat ambigu sehingga memotivasi perusahaan untuk memanfaatkan ambiguitas 

tersebut untuk menghindari pajak dengan menggunakan derivatif keuangan 

Donohoe (2011). Studi yang dilakukan oleh Donohoe (2011) tersebut berhasil 

menemukan bukti empiris bahwa derivatif dapat dipergunakan sebagai alat 

penghindaran pajak.  

Meskipun peraturan pajak atas transaksi derivatif di Amerika Serikat masih 

bersifat ambigu, namun setidaknya negara Amerika Serikat memiliki peraturan 

pajak yang mengatur tentang perlakuan pajak atas transaksi derivatif. Kondisi ini 

sangat jauh berbeda dengan kondisi di Indonesia yang tidak memiliki peraturan 

mengenai perlakuan pajak atas transaksi derivatif.  

Penelitian ini mengembangkan penelitian Donohoe (2011) dengan cara 

menguji kembali dampak penggunaan derivatif keuangan terhadap aktivitas 

penghindaran pajak untuk konteks Indonesia dan dengan mempertimbangkan 

tingkat pengungkapan dari transaksi derivatif dalam melakukan pengujian 
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hipotesis. Penelitian terdahulu yang terkait dengan derivatif keuangan dan 

penghindaran pajak (Tax Avoidance) pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lain. 

Peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian sebagai dasar acuan untuk 

mendukung hipotesis. Penelitian terdahulu diuraikan dalam bentuk tabel sebagai 

berikut: 

Table 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

 No Penelitian 

(tahun) 

Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil 

Penelitian 

Persamaan Perbeda

an 

1 Eva 

Musyarofah 

(2016) 

Pengaruh Derivatif 

Keuangan, Leverage 

dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap 

Penghindaran 

pajak(tax avoidance) 

Penggunaan 

Derivatif 

Keuangan 

dan 

Penghindar

an 

Pajak (Tax 

Avoidance) 

tingkat 

pengung

kapan 

Leverage, 

ukuran 

perusahaa

n dan 

derivatif 

berpengar

uh 

terhadap 

tax 

avoidance 

2 Donohae 

(2015) 

The economic 

effects of financial 

derivatives on 

corporate 

tax avoidance 

derivatif 

keuangan 

dan tax 

avoidance 

Rasio 

laba 

terhadap 

total aset 

(ROA) 

Perusahaa

n yang 

memakai 

derivatif 

keuangan 

cenderung 

melakukan 

penghinda

ran pajak 

lebih 

besar. 

3 Donohae 

(2011) 

Financial 

Derivatives in 

Corporate Tax 

Avoidance: an 

empirical 

examination of new 

users”. 

Derivatif 

keuangan 

dan 

penghindar

an pajak 

Manajem

en laba 

Perusahaa

n 

mengguna

kan 

derivatif 

lebih besar 

sebagai 

penghemat
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an pajak 

dan pajak 

agresif 

berpengar

uh positif 

terhadap 

beban 

pajak. 

4 Oktavia dan 

Dwi 

Martani 

(2013) 

Tingkat 

pengungkapan dan 

penggunaan 

derivatif  keuangan 

dalam aktivitas 

penghindaran pajak 

penghindar

an pajak, 

derivatif 

keuangan, 

tingkat 

pengungkap

an. 

Periode 

dan 

wilayah 

Tingkat 

penggunaa

n derivatif 

keuangan 

berhubung

an positif 

dengan 

tingkat 

penghinda

ran pajak.  

5 Pertiwi 

(2016) 

Aktivas 

penghindaran 

pajak: Ditinjau dari 

tingkat 

pengungkapan dan 

penggunaan 

derivatif keuangan  

Penghindar

an pajak, 

pengguna 

derivatif 

dan 

pengungkap

an derivatif 

Periode 

dan 

wilayah 

Tingkat 

pengguna 

derivatif 

tidak 

berhubung

an positif 

terhadap 

penghinda

ran pajak 

Sumber: Berbagai Jurnal 

 

2.3 Perumusan Hipotesis 

2.3.1 Pengaruh Perusahaan Pengguna Derivatif Terhadap Tax Avoidance 

Berdasarkan temuan penelitian Donohoe (2015) beserta Oktavia dan 

Martani (2013) , maka penelitian ini akan menguji apakah derivatif keuangan 

dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sebagai alat 

penghindaran pajak. Adanya ketidak jelasan definisi spekulatif atau tidaknya 

suatu transaksi derivatif dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menggunakan 

derivatif keuangan sebagai alat penghindaran pajak. Menurut Darussalam dan 



 

 

 

 

22 

Septriadi (2009, p.2), ketidak jelasan tersebut ditemukan dalam peraturan 

perpajakan di Indonesia, meskipun dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a dalam 

UU PPh telah disebutkan bahwa: 

”Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut 

harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan 

usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan 

yang merupakan objek pajak”. 

 

Sedangkan untuk menentukan apakah suatu rugi derivatif itu bersifat 

Deductible atau Nondeductible, diperlukan suatu definisi yang jelas dalam aturan 

perpajakan mengenai spekulatif atau tidaknya suatu transaksi derivatif. Menurut 

Darussalam dan Septriadi (2009, p.2) kerugian dari transaksi derivatif yang bukan 

untuk tujuan lindung nilai (Hedging) seharusnya tidak diperbolehkan untuk diakui 

sebagai Deductible Expense. 

Adanya perbedaan perlakuan atas derivatif dengan tujuan spekulasi dalam 

hal perpajakan tersebut seringkali menimbulkan sengketa antara aparat pajak 

dengan wajib pajak (Darussalam dan Septriadi, 2009, p.2). Ketidakjelasan dari 

peraturan perpajakan atas transaksi derivatif yang terus dibiarkan menyebabkan 

sengketa yang sulit untuk dihindari dan sulit untuk diselesaikan antara aparatur 

pajak dengan wajib pajak. Ketidakjelasan peraturan perpajakan dalam penggunaan 

transaksi derivatif dapat menjadi celah bagi perusahaan dalam melakukan 

aktivitas penghindaran pajak (Darussalam dan Septriadi, 2009, p.2). 

Oleh karena itu, sama halnya dengan Donohoe (2015), penelitian ini 

menduga bahwa tingkat penghindaran pajak pada perusahaan pengguna derivatif 

keuangan lebih tinggi dari pada perusahaan yang tidak menggunakan derivatif. 

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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H1: Perusahaan Pengguna Derivatif Keuangan berpengaruh terhadap 

Penghindaran Pajak. 

 

2.3.2 Pengaruh Pengungkapan Perusahaan Pengguna Derivatif Terhadap 

Tax Avoidance 

Perusahaan pengguna Derivatif bila dikaitkan dengan pengungkapan 

transaksi derivatif, ada perusahaan pengguna derivatif yang cenderung 

menyembunyikan transaksi derivatifnya dan ada juga perusahaan pengguna 

derivatif mengungkapkan transaksi derivatifnya secara lengkap dan jelas (Oktavia 

dan Martani, 2013, p.133). Menurut Lobo dan Zhou (2001) dalam Oktavia dan 

Martani (2013, p.140) semakin transparan dalam pengungkapan pelaporan 

keuangan, maka semakin rendah tingkat manajemen laba yang bersifat oportunitis 

dan semakin rendah pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh 

perusahaan. perusahaan yang tidak transparan dalam mengungkapkan transaksi 

derivatifnya kemungkinan besar melakukan praktek penghindaran pajak yang 

lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan yang lebih transparan dalam 

mengungkapkan transaksi derivatifnya. 

Donohoe (2015, p.6) berargumen bahwa derivatif memiliki potensi besar 

untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang menyembunyikan 

transaksi derivatifnya perlu lebih diperhatikan karena memiliki kecenderungan 

lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak yang agresif.  Oleh karena itu, 

Donohoe (2015, p.6) mengatakan bahwa timbulnya dugaan bahwa perusahaan 

pengguna derivatif yang cenderung menyembunyikan  informasi transaksi 
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derivatif memiliki perilaku penghindaran pajak yang lebih agresif dari pada 

perusahaan yang secara lengkap dan jelas mengungkapkan informasi transaksi 

derivatifnya.  

Karena adanya perbedaan tingkat pengungkapan transaksi derivatif dari 

perusahaan pengguna derivatif, maka penelitian ini mengelompokkan perusahaan 

pengguna derivatif menjadi dua kategori, yaitu perusahaan pengguna derivatif 

dengan tingkat pengungkapan transaksi derivatif yang rendah (Low Disclosure 

Level User) dan perusahaan pengguna derivatif dengan tingkat pengungkapan 

transaksi derivatif yang tinggi (High Disclosure Level User) (Oktavia dan 

Martani, 2013, p.132). 

High Disclosure Level User pada penelitian ini adalah perusahaan yang 

menggunakan derivatif keuangan dan mengungkapkan nilai wajar, jumlah 

nosional, maupun keuntungan/kerugian dari transaksi derivatif yang dilakukan 

pada catatan atas laporan keuangan (PSAK No. 55, revisi 2011). Low Disclosure 

Level User pada penelitian ini adalah perusahaan yang hanya mengungkapkan 

salah satu atau dua dari ketiga komponen nilai yang berkaitan dengan transaksi 

derivatifnya, yaitu: (i) nilai wajar atas transaksi derivatif; (ii) jumlah nosional 

derivatif dan (iii) keuntungan/kerugian atas transaksi derivatif yang dilakukannya 

(Oktavia dan Martani, 2013, p.133). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

berikut ini. 

H2: Tingkat Pengungkapan Perusahaan Pengguna Derivatif Keuangan 

berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. 
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2.3.3 Pengaruh Derivatif Keuangan Terhadap Tax Avoidance 

Hipotesis kesatu dan kedua pada penelitian ini hanya berfokus pada 

perbedaan tingkat penghindaran pajak antara: (i)  pengguna derivatif dan bukan 

pengguna derivatif; dan (ii) Low Disclosure Level User dan High Disclosure 

Level User. Level atau tingkat penggunaan derivatif keuangan, yang diukur 

dengan menggunakan angka akuntansi, belum disinggung oleh kedua hipotesis 

tersebut. Oleh karena itu, perlu diuji lebih lanjut mengenai hubungan antara 

tingkat penghindaran pajak dengan tingkat  penggunaan derivatif keuangan. 

Penelitian ini menggunakan Net Fair Value Of Derivative Instrument sebagai 

proksi penggunaan derivatif keuangan Oktavia dan Martani (2013, p.134). 

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

H3: Derivatif Keuangan berpengaruh positif terhadap Penghindaran 

Pajak. 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara 

skematis dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 
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