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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Pada teori keagenan dijelaskan bahwa pada sebuah perusahaan terdapat 

dua pihak yang saling berinteraksi yaitu antara principal dan agen. Dimana 

pemegang saham bertindak sebagai principal dan manajemen perusahaan 

bertindak sebagai agen. Principal sebagai pemilik modal mempercayai 

pengelolaan perusahaan kepada agen sebagai tenaga profesional untuk 

memaksimalkan keuntungan. Principal hanya bertugas untuk mengawasi dan 

memonitori jalannya perusahaan serta mengembangkan sistem intensif agar 

agen bekerja demi kepentingan perusahaan. 

Namun dengan adannya pemisahan fungsi pengelolaan ini bisa 

menimbulkan dampak yang negatif. Keleluasaan yang diberikan principal 

kepada agen dalam mengelola perusahaan bisa ,mendorong agen untuk 

memaksimalkan keuntungan pribadi.  

Teori agensi mengasumsikan bahwa masing-masing pihak terinovasi 

untuk memperbesar keuntungan bagi dirinya sendiri sehingga menimbulkan 

konflik kepentingan antara agen dan principal (Sutedi 2011:16). Principal 

menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas 

investasi yang mereka tanamkan, salah satunya dicerminkan dengan kenaikan 

porsi deviden dari tiap saham yang mereka miliki. Sedangkan agen 
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menginginkan kepentingan diakomodir denagn pemberian kompensasi/ bonus/ 

insentif yang memadai dan sebesar-besarnya atas kinerja yang telah mereka 

lakukan. 

Dari perspektif teori agensi, adanya kesenjangan informasi antara atasan 

dan bawahan bisa menimbulkan asimetri informasi. Kesenjangan informasi 

tersebut bisa diatasi dengan cara pengindaran pajak (tax avoidance) yang 

diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan antara agen dan principal 

dan juga untuk memonitoring kinerja yang dilakukan oleh agen agar tidak 

melakukan praktik-praktik yang dapat merugikan kepentingan principal. 

2.2. Pajak 

 2.2.1 Pengertian Pajak 

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar Negara yang digunakan 

dalam APBN. Definisi pajak menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 

tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor6 tahun 1983 tentang 

ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi : 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapat timbale balik secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.” 

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang turut 

memberikan gagasan terkait dengan definisi pajak. Gagasan yang 

dikemukakan tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya, 
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namun pada dasarnya berbagai macam definisi yang dikemukakan 

oleh para ahli tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama. Berikut 

ini beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli:   

  

1) Dikemukakan oleh Rochmat Soemitro (Achmad Tjahjono,2000)  

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan 

kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan 

Undangundang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 

timbal balik (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan 

yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. 

2) Dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat  

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian 

daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, 

kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, 

tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan 

pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal 

balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan 

umum.  

3) Dikemukakan oleh Andriani (Waluyo, 2002)  

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) 

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturanperaturan dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang 

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 
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membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan 

tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. 

4) Menurut R. Santoso Brotodihardjo dalam Achmad Tjahjono (2000: 

3) 

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”. 

5)  Menurut Leroy Beaulieu, dalam Traite de la science des finances 

tahun 1906, menyatakan bahwa, “L impor et la contribution, soit 

directe soit dissimul,que la pussiance publique exige des habitants 

ou des biens pur subvenir aux depenses du government.”  

  Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak 

yang dipaksakan oleh kekuasaan public dari penduduk atau dari 

barang, untuk menutupi belanja pemerintah (R. Santoso 

Brotodihardjo: 2003). 

6) P.J.A. Andriani dalam bukunya Waluyo(2009 :2)  

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) 

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi 

kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah 

untuk membiayai pengeluaran -pengeluaran umum berhubung 

tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” 
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Berdasarkan definisi pajak dari beberapa ahli, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib 

kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang 

dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 

2.2.2 Fungsi Pajak 

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai 

duafungsi (Mardiasmo 2011: 1), yaitu : 

1. Fungsi anggaran (budgetair) 

sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi mengatur (regulerend) 

sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang 

sosial ekonomi. 

2.2.3 Sistem Pemungutan pajak 

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga 

ssistem(Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut : 

1. Official Assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang 

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 

besarnya pajakyang terutang oleh Wajib Pajak. 

2. Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang 

memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk 
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menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri 

besarnya pajak yang terutang. 

3. With Holding System adalah suatu sistem pemungutan yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan 

Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh Wajib Pajak. 

2.2.4     Perencanaan Pajak (Tax Planning)  

Menurut Dr. Chairil Anwar Pohan, M.Si, MBA (2013), Tax Planning 

adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan 

usaha sedemikan rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan 

yang dapat ditempuh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan 

perpajakan (loopholes), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah 

minimum.  

Achmad Tjahyono dan Muhammad F Husein (1997), mengemukakan : 

“Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib 

pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang 

pajaknya, baik pajak penghasilan, maupun pajak-pajak lainnya, 

berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan 

oleh undang-undang”.  

Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak 

adalah sebuah proses pengorganisasian usaha wajib pajak sehingga hutang 

pajaknya berada di posisi paling minimal, namun tetap berada di koridor 

diperbolehkan dalam perturan perundang-undang. 
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Dalam tax planning ada 3 macam cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak 

untuk menekan jumlah beban pajaknya, yaitu : 

1. Tax Saving (Penghematan Pajak)  

Tax Saving atau penghematan pajak merupakan suatu tindakan 

penghematan pajak yang dilakukan secara legal dan aman karena tidak 

bertentangan dengan ketentuan perpajakan. 

2. Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)  

Tax Avoidance atau penghindaran pajak adalah sebuah strategi dan 

teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman karena 

tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang 

digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (grey area) yang 

terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. 

3. Tax Evasion (Penyelundupan Pajak)  

Tax Evasion atau penyelundupan pajak adalah kebalikan dari tax 

avoidance, sebuah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan 

secara illegal dan tidak aman bagi wajib pajak. Cara penyelundupan pajak 

ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik 

yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan 

perpajakan. 

2.2.5 Penghidaran pajak 

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).“Tax avoidance is a term used to 

describe the legal arrangements of tax payer‟s affairs so as to reduce his tax 

liability”menurut Lyons (dalam Suandy, 2008: 7). Penghindaran pajak adalah 
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rekayasa „tax affairs‟ yang masih tetap berada di dalam bingkai ketentuan 

perpajakan (lawful). Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak dengan 

mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah tidak bisa melakukan 

penuntutan secara hukum, meskipunpraktik penghindaran pajak ini akan 

mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Menurut Balter (dalam 

Zain, 2008: 49) penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh 

wajib pajak untuk mengurangi atau menghapus hutang pajak yang tidak 

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka 

memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan 

meningkatkan cash flow perusahaan. Tidak ada suatu pelanggaran hukum 

yang dilakukan oleh perusahaan dan sebaliknya akan diperoleh penghematan 

pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi 

pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa sehingga 

terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena 

pajak. 

Menurut Mortenson (dalam Zain, 2008: 49) penghindaran pajak 

berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk 

meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memerhatikan ada 

atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, 

penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan 

perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib 
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pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimkan atau meringankan beban 

pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Cara-

cara tersebut dapat berupa pemindahan subjek pajak dan/atau objek pajak ke 

negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan 

pajak atas suatu jenis penghasilan dan usaha penghindaran pajak dengan 

mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal 

yang memberikan beban pajak yang paling rendah. 

Menurut Anderson (dalam Zain, 2008: 50) penghindaran pajak adalah 

cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-

undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan 

pajak. Penghindaran pajak ini juga merupakan suatu proses pengendalian 

tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak 

dikehendaki. Penghindaran pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak 

dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan 

perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak 

melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak dapat disebut juga 

sebagai suatu perencanaan pajak (tax planning). 

Tax planning (tax avoidance) adalah proses pengambilan tax faktor 

yang relevan dan material non tax faktor untuk menentukan apakah, kapan, 

bagaimana, dan dengan siapa (pihak mana) melakukan transaksi, operasi dan 

hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada tax 

events yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan usaha 

maupun lainnya. Tax planning (tax avoidance) ini dilakukan terhadap 
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berbagai aspek perpajakan yang bersifat legal karena tujuannya adalah 

meminimalisasi beban dan pembayaran pajak atau maksimalisasi penghasilan 

setelah pajak.Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu tax planning 

(tax avoidance) yaitu tidak melanggar ketentuan perpajakan, secara bisnis 

masuk akal, dan bukti-bukti pendukungnya memadai. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penghindaran pajak adalah usaha yang 

dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus 

ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan 

perundang-undangan. Tindakan penghindaran pajak ini bersifat legal karena 

tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. 

2.2.6 Leverage 

Pengertian leverage menurut Sartono (2008:257) adalah sebagai berikut 

: “Leverage adalah penggunaan assets dan sumber dana (source of funds) 

oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar 

meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham”.  

Selanjutnya Sjahrian (2009:147) mendefinisikan leverage sebagai 

berikut: “Leverage adalah penggunaan aktiva dan sumber dana oleh 

perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) berarti sumber dana yang 

berasal dari pinjaman karena memiliki bunga sebagai beban tetap dengan 

maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham”.  

Sedangkan definisi leverage menurut DarmadjiFakhrudin (2008:109) 

adalah sebagai berikut: “Leverage merupakan jumlah utangyang digunakan 

untuk membiayai/membeli aset-aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki 
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utang lebih besar dari Aset dikatakan sebagai perusahaan dengan tingkat 

leverage yang tinggi”.  

Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan 

menggunakan utang. Leverage menggambarkan hubungan antara total ssets 

dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk 

meningkatkan laba. Utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga 

dapat menjadi pengurang laba kena pajak, sedangkan deviden yang berasal 

dari laba ditahan tidak dapat menjadi pengurang laba. Beban bunga yang 

dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang 

muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga atau kreditur yang tidak 

memiliki hubungan dengan perusahaan, hal ini diatur dalam UU No.36 

Tahun 2008 pasal 6 ayat 1a dan pasal 18 ayat. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat diketahui bahwa 

leverage adalah penggunaan assets dan sumber dana yang memiliki biaya 

atau beban tetap yang bersal dari pinjaman dengan maksud agar 

meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham sehingga dapat 

menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap utang maupun 

aset.  

2.2.7   Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan (Hormati, 2009) mendefinisikan ukuran perusahaan 

sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke 

dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total assets, log size, dan 
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sebagainya. Semakin besar total assets mengindikasikan semakin besar pula 

ukuran perusahaan tersebut.  

Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan 

akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk 

memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan Tax 

avoidance dari setiap transaksi. Selain itu perusahaan yang beroperasi lintas 

negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan Tax avoidance 

yang lebih tinggi dibandingkanperusahaan yang beroperasi lintas domestik, 

karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang ada di 

negara lain, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah 

dibandingkan negara lainnya. 

2.2.8   Kualitas Audit 

Dimensi kualitas auditor yang paling sering digunakan dalam penelitian 

adalah ukuran kantor akuntan publik atau KAP karena nama baik perusahaan 

(KAP) dianggap merupakan gambaran yang paling penting. Kualitas auditor 

akanberpengaruh terhadap hasil audit yang dilakukan oleh auditornya. 

Kategori KAP Big Four di Indonesia, yaitu sebagai berikut: 

1. KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerja sama dengan KAP Drs. 

HadiSusanto dan rekan, danKAP Haryanto Sahari. 

2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerja sama 

dengan KAP Sidharta-Sidhartadan Wijaya. 

3. KAP Ernest and Young, yang bekerja sama dengan KAP Drs. Sarwoko 

dan Sanjoyo, Prasetyo Purwantono. 
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4. KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerja sama dengan KAP Drs. 

Hans Tuanakota dan Osman Bing Satrio. 

Hubungan antara kualitas auditor, ukuran perusahaan, dan leverage 

terhadap penghindaran pajak.dapat dinyatakan dalam model rumus sebagai 

berikut: 

Menakar Peran Profesi sebagai Engine of Reform dalam Pembangunan 

Global Berkelanjutan ISSN 2460-0784 Syariah Paper Accounting FEB UMS :  

1. PP = Penghindaran Pajak Untuk mengukur penghindaran pajak ini 

menggunakan metode pengukuran Effective Tax Rate (ETR). Beban pajak 

dibagi pendapatan sebelum pajak. 

2. KA = kualitas audit, yang diukur dengan menggunakan variable dummy 

yaitu perusahaandiaudit oleh KAP Big Four maka diberi nilai 1 dan jika 

tidak diberi nilai 0. 

3.  LEV = rasio dari total kewajiban dibagi dengan total asset 

4. UK = ukuran perusahaan dari Size Log=(Total Aset) 

2.2.9 Pandangan Islam 

a.    Dalil pajak dalam Al-Quran 

ُ َوَرُسولُهُ  َم ٱَّللَّ ُهوَن َها َحزَّ ِ َوََل بِٱْليَْوِم ٱْلَءاِخِز َوََل يَُحزِّ تِلُو۟ا ٱلَِّذيَن ََل يُْؤِهنُوَن بِٱَّللَّ
ينُوَن قََٰ ِِ  ۥ َوََل يَ

ِغُزونَ ِديَن  ِ ٍۢ َوهُْن َصَٰ َب َحتَّىَٰ يُْعطُو۟ا ٱْلِجْزيَةَ َعن يَ ٱْلَحقِّ ِهَن ٱلَِّذيَن أُوتُو۟ا ٱْلِكتََٰ  

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 



 
 

   
  

23 

tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu 

orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka 

membayar Jizyah (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam 

keadaan tunduk (QS.[9]:29). Kata ”Jizyah” pada ayat tersebut 

diterjemahkan dengan “Pajak” (lihat kitab Al-Qur’an & 

terjemahannya oleh Departemen Agama RI terbitan PT Syaamil 

Bandung). Walau demikian, tidak semua kitab Al-Qur’an 

menerjemahkan kata “Jizyah” menjadi “Pajak” melainkan tetap Jizyah 

saja, misalnya Kitab Al-Qur’an & terjemahannya oleh 

Departemen  Agama RI cetakan Kerajaan Saudi Arabia atau cetakan 

CV Diponegoro Semarang. 

b. Pada Masa Rasulullah 

Pada masa pemerintahannya, Rasulullah SAW menerapkan 

jizyah, yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang non muslim, 

khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, 

kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer. 

Besarnya jizyah adalah satu dinar pertahun untuk setiap orang laki-

laki dewasa yang mampu membayar. Perempuan, anak-anak, 

pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa dan semua yang 

menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. 

Disamping itu, Rasulullah SAW juga menerapkan sistem 

Kharaj, yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum non muslim ketika 
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wilayah Khaibar ditaklukkan, tanah hasil taklukan diambil alih oleh 

kaum muslimin dan pemilik lamanya diberi hak untuk mengolah tanah 

tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia memberikan 

separo hasil produksinya kepada negara. Rasulullah SAW mengirim 

orang-orang yang ahli untuk menaksir jumlah keseluruhan hasil 

produksi.Setelah mengurangi sepertiga sebagai konpensasi dari 

kemungkinan kelebihan penaksiran, dan sisanya yang duapertiga 

dibagi-bagikan, setengahnya untuk negara dan setengahnya untuk para 

penyewa.Dalam perkembanganya, kharaj menjadi sumber pemasukan 

bagi Negara. 

c.  Masa Khulafa Al-rasyidin 

Pada masa khalifah Umar, mengintruksikan kepada gubernur 

agar menarik zakat dari satu kuda yang berniali 20.000 sebesar satu 

dinar dan didistribusukan kepada Fakir miskin serta budak-budak. 

Paska penaklukan Syria, Sawad (Iarak) dan Mesir, pendapatan 

Bait al-Mal meningkat secara subtansial, kharaj dari Sawad mencapai 

seratus juta dinar dan dari Mesir dua juta dinar. Dalam penetapan 

kharaj, khalifah Umar sangat teliti dan memperhatikan jangan sampai 

memberikan beban yang melebihi dari kemampuan  penyewa. 

Khalifah Umar menentukan jizyah senantiasa melihat situasi dan 

kondisi daerah yang berbeda-beda. Kepada penduduk Syam dan 

Mesir, ditentukan 4 dinar bagi yang kaya, 2 dinar bagi kalangan 
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menengah, dan 1 dinar bagi orang miskin yang mempunyai 

penghasilan. Dan mewajibkan kepada mereka untuk memberi makan 

kepada tentara muslim. Kepada penduduk Irak, diwajibkan membayar 

jizyah sebesar 48 dirham bagi orang kaya, 24 dirham bagi kalangan 

menengah, dan 12 dirham bagi orang miskin yang berpenghasilan. 

Khalifah Utsman membuat beberapa perubahan administrasi 

tingkat atas dan pergantian gubernur, untuk menutupi kebutuhan dana 

negara. Hasilnya, ada peningkatan pemasukan dari kharaj dan jizyah 

yang berasal dari Mesir meningkat dua kali lipat dari 2 juta dinar 

menjadi 4 juta dinar, setelah dilakukan pergantian gubernur dari Amr 

kepada Abdullah bin Said. 

Khalifah Utsman menerapkan kebijakan membagi-bagikan 

tanah negara kepada individu-individu untuk tujuan reklamasi, dari 

hasil kebijakan ini negara memperoleh pendapatan sebesar 50 juta 

dirham atau naik 41 juta dirham jika di bandingkan pada masa 

khalifah umar yang tidak membagi-bagikan tanah tersebut. 

Khalifah Ali, menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan 

sebesar 4000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah 

memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan diadakan sebagai 

bumbu masakan. 
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Khalifah Ali, menolak pendapat Khalifah Umar dalam 

pendistribusian Bait al-Mal dengan tidak mendistribusikan seluruh 

pendapatannya, tetapi menyimpan sebagai cadangan. Beliau 

mendistribusikan seluruh pendapatan dan provisi yang ada di Bait al-

Mal Madinah, Basrah, dan Kufah.Sistem distribusi setiap pekan sekali 

mulai diadopsi.Hari kamis adalah hari pendistribusian atau hari 

pembayaran.Hari itu, semua perhitungan diselesaikan dan pada hari 

sabtu mulai perhitungan baru.Cara ini sebagai solusi terbaik secara 

hukum dan kondisi negara dalam masa-masa transisi. 

Pada masa khalifah Ali, alokasi pengeluaran kurang lebih 

masih tetap sama sebagaimana halnya masa khalifah Umar, 

pengeluaran untuk armada laut dihilangkan, karena sepanjang wilayah 

pantai Syria, Palestina, dan Mesir berada dalam kekuasaan Muawiyah. 

Khalifah Ali mempunyai konsep yang jelas tentang pemerintahan, 

administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. 

Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal kepada Malik 

Asther bin Haris. Surat tersebut berkaitan dengan tanggung jawab dan 

kewajiban para penguasa, penegakan keadilan, pendapatan pegawai 

administrasi dan pengadaan bendahara. 

Berkaitan dengan pembahasan pajak tidak lepas dari adanya 

pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan 

kegiatan.Kegiatan pemerintah semakin meningkat baik dalam 
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masyarakat kapitalis maupun lebih-lebih dalam masyarakat sosialis. 

Sebagai konsekuensinya maka diperlukan pembiayaan-pembiayaan 

atau pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya sesuai 

dengan semakin luasnya kegiatan pemerintah itu.Agar supaya biaya 

bagi pengeluaran pemerintah itu dapat dipenuhi maka pemerintah 

memerlukan penerimaan.. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian mengenai Tindakan Pengindaran Pajak telah dilakukan 

sebelumnya oleh beberapa peneliti terdahulu yang menghasilkan temuan yang 

bermacam-macam dengan variabel. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

NO 

Judul dan 

Nama 

Penelitian 

Sumber 

Penelitian 
Variabel Hasil Penelitian 

1 Pengaruh 

Leverage, 

Ukuran 

perusahaan, dan 

Kualitas Audit, 

terhadap 

penghindaran 

pajak. 

Nurfadilah, dkk 

(2016) 

Syariah Paper 

Accounting 

FEB UMS 

Leverage, 

Ukuran 

perusahaan, 

Kualitas 

Audit 

terhadap 

penghindaran 

pajak 

Leverage dan 

Ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak  

Kualitas Audit 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak 

2 Pengaruh 

Konservatisme 

Akuntansi, 

Kualitas Audit, 

Ukuran 

Perusahaan 

terhadap 

penghindaran 

pajak.   

Sari, kalbuana, 

dan jumadi 

Syariah Paper 

Accounting 

FEB UMS 

Konservatism

e Akuntansi, 

Kualitas 

Audit, 

Ukuran 

Perusahaan 

terhadap 

penghindaran 

pajak 

Konservatisme 

akuntansi dan 

kualitas audit tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penghindaran pajak 

dan ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak 
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(2016) 

3 Pengaruh 

Penerapan 

Corporate 

Governance, 

Leverage, 

Return On 

Assets, dan 

Ukuran 

Perusahaan pada 

Penghindaran 

Pajak. 

 

Darmawan, 

Sukartha (2014) 

E-Jurnal 

Akuntansi 

Universitas 

Udayana 

Penerapan 

corporate 

Governance, 

leverage, 

Return On 

Asset, dan 

Ukuran 

perusahaan 

pada 

penghindaran 

Pajak 

Corporate 

Governance, ROA, 

Ukuran perusahaan 

berpengaruh 

terhadap 

penghindaran pajak 

dan leverage tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penghindaran pajak 

 

4 Pengaruh 

Komite Audit, 

Kualitas Audit, 

Kepemilikan 

Institusional, 

risiko 

perusahaan dan 

Return On 

Assets terhadap 

penghindaran 

pajak. 

Damayanti, 

susanto (2015) 

Jurnal Bisnis 

dan 

Manajemen 

Komite 

Audit, 

Kualitas 

Audit, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Resiko 

perusahaan 

dan Return 

On Asset 

terhadap Tax 

Avoidance) 

Komite audit, 

kualitas audit, 

kepemilikan 

Institusional tidak 

berpengaruh pada 

tax avoidance 

sedangkan Resiko 

perusahaan dan 

ROA berpengaruh 

pada tax avoidance 

5 Pengaruh 

Komite audit, 

kepemilikan 

institusional, 

dewan 

komisaris, 

ukuran 

perusahaan 

(SIZE), leverage 

(DER) dan 

profitabilitas 

(ROA) terhadap 

tindakan pajak. 

Cahyono, 

Andini, Raharjo 

(2016) 

Jurnal Of 

Accounting, 

Volume 2 No 

2 

Komite audit, 

kepemilikan 

institusional, 

dewan 

komisaris, 

ukuran 

perusahaan 

(SIZE), 

leverage 

(DER) dan 

profitabilitas 

(ROA) 

terhadap 

tindakan 

pajak 

Komite audit, 

kepemilikan 

Institusional 

berpengaruh 

terhadap Tax 

Avoidance dan 

proporsi dewan 

komisaris 

independen, ukuran 

perusahaan, 

leverage 

profitabilitas tidak 

berpengaruh 

terhadap Tax 

avoidance 

6 Pengaruh 

Leverage, 

Jurnal 

akuntansi 

Leverage, 

kepemilikan 

Leverage tidak 

memiiki pengaruh 
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kepemilikan 

institusional, 

dan ukuran 

perusahaan 

terhadap 

penghindaran 

pajak.  

Ngadiman dan 

Puspitasari 

(2014) 

institusional, 

dan ukuran 

perusahaan 

terhadap 

penghindaran 

pajak 

signitif, sedangkan 

kepemilikan 

institusional dan 

ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh 

terhadap 

penghinaran pajak 

7 Pengaruh 

Corporate 

governance, 

ukuran 

perusahaan, 

kompensasi rugi 

fiscal dan 

struktur 

kepemilikan 

terhadap Tax 

advoidance 

 Sari (2014) 

Jurnal WRA, 

vol 2 no 2 

Corporate 

governance, 

ukuran 

perusahaan, 

kompensasi 

rugi fiscal dan 

struktur 

kepemilikan 

terhadap Tax 

advoidance 

Komisaris 

independen dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh signitif 

terhadap tax 

avoidance 

sedangkan komite 

audit, kompensasi 

rugi fiscal dan 

struktur, struktur 

kepemilikan 

institusional  tidak 

berpengaruh signitif 

terhadap tax 

avoidance 

8 Pengaruh 
Kompetensi 

ekskutif, ukuran 

perusahaan, 

komisaris 

independen, dan 

kepemilikan 

institusional 

terhdap tax 

avoidance 
Merslythalia, 

lasmana (2016) 

Jurnal ilmiah 

akuntansi dan 

bisnis, vol 11 

Kompetensi 

ekskutif, 

ukuran 

perusahaan, 

komisaris 

independen, 

dan 

kepemilikan 

institusional 

terhdap tax 

avoidance 

Kompensasi 

eksekutif, ukuran 

perusahaan, 

komisaris 

independen tidak 

berpengaruh 

terhadap tax 

avoidance 

sedangkan 

kepemilikan 

berpengaruh 

negative terhadap 

tax avoidance 
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2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Leverage 

Kasmir (2010) menyatakan bahwa leverage merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan 

utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan 

dibandingkan dengan asetnya. Perusahaan dimungkinkan menggunakan 

utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. 

Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (fixedrate of return) yang 

disebut dengan bunga. Beban bunga yang ditanggung peusahaan dapat 

dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan untuk 

menekan beban pajaknya. Dengan begitu bahwa semakin tinggi nilai dari 

rasio leverage, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak 

ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang 

timbul dari utang tersebut. 

Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh 

berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin besar utang maka laba kena 

pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang 

semakin besar, Darmawan dan Sukartha (2014). Hal tersebut membawa 

implikasi meningkatnyapenggunaan utang oleh perusahaan (Prakosa, 2014). 

Hasil penelitian Supramono (2010) dan Sri Mulyani (2013) 

menunjukkan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diambil hipotesis sebagai 

berikut: 
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H1: Leverage berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak 

     2.4.2    Ukuran perusahaan 

Menurut surbakti (2013), ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana 

dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara 

lain: total aset, log size, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain. 

Semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang 

dimilikinya.Dalam melakukan tax planning untuk upaya menekan beban 

pajak seminimal mungkin, perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan 

untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan beban 

penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh 

asset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan 

sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Hasil penelitian 

Surbakti (2012) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diambil 

hipotesis sebagai berikut: 

H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran pajak 

 2.4.3    Kualitas Audit 

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat 

auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau 

kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan 

(Dewi dan Jati ,2014). Dalam melakukan pengauditan hal yang terpenting 

dalam pelaksanaannya adalah transparansi. Transparansi terhadap pemegang 
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saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar 

modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi 

terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas 

publik (Sartori , 2010). Karena asumsi adanya implikasi dari perilaku pajak 

yang agresif, perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak 

dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya. 

Faktor kualitas audit juga menjadi salah satu faktor penting dalam 

mempengaruh praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena 

kualitas audit merupakan indikator utama yang digunakan dalam memilih 

auditor. Artinya, pertimbangan utama dalam memilih auditor tergantung dari 

pelayanan jasa auditor yang diberikan kepada klien. 

Kualitas bisa di ukur besar kecilnya ukuran Kantor Akuntan Publik 

(KAP) yang melakukan Audit pada suatu perusahaan. Berdasarkan hasil 

olah data statistik dapat dilihat bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran pajak. 

H3: Kualitas Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak 

2.5 Model penelitian 

Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, 

maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah akan diteliti mengenai 

Pengaruh leverage, ukuran perusahaan, kualitas auditor terhadap penghindaran 

pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 

2013-2015. Dan penelitian-penelitian sebelumnya dan teori yang ada, dapat 
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dirumuskan hipotesis bahwa leverage, ukuran perusahaan, kualitas auditor 

terhadap penghindaran pajak sehingga dapat digambarkan dalam skema seperti 

berikut : 

 

Model Penelitian 2.1 

 

           

      H1  

      H2 

      H3   

          

      

      H4     

Keterangan : 

X1  : Leverage  

X2  : Ukuran Perusahaan 

X3  : Kualitas Audit 

  : Uji Parsial 

-----------  : Uji Simultan 

Leverage   (X1)

    

Penghindaran Pajak  (Y) 
Ukuran Perusahaan     (X2)

   

Kualitas Audit  (X3)

  


