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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1 Teori Utama 

2.1.1.1 Teori Agensi  

Teori agensi adalah teori yang menyatakan adanya hubungan antara pihak 

yang memberi wewenang (prinsipal) dan pihak yang menerima wewenang (agen). 

Teori agensi ini muncul ketika ada sebuah hubungan kerja antara satu orang atau 

lebih, (prinsipal) memberi wewenang dan bekerja sama dengan orang lain (agen) 

untuk menerima wewenang dan menjalankan perusahaannya. Agen mempunyai 

kewajiban untuk melaporkan dan memberi informasi kepada prinsipal, 

dikarenakan seorang agen lebih mengetahui keadaan perusahaan dibandingkan 

prinsipal. Namun terkadang agen tidak melaporkan keadaan perusahaan sesuai 

dengan keadaaan perusahaan yang sebenarnya (Ardyansyah, 2014).   

Agen berkewajiban untuk mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya 

sehingga perusahaan akan mendapatkan laba yang cukup signifikan, kemudian 

agen melaporkan kepada prinsipal tentang keadaan perusahaan untuk mengetahui 

apakah kinerja perusahaan berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan. Karena 

memiliki tanggung jawab yang berat, agen menuntut prinsipal untuk mendapatkan 

imbalan yang sesuai dengan permintaan agen. Hal ini dapat memunculkan 

asimetri informasi karena terdapat perbedaan kepentingan dan tujuan antara 

prinsipal dan agen (Ardyansyah, 2014). Luayyi (2010) menyebutkan bahwa dalam 

teori agensi atau keagenan terdapat kontrak atau kesepakatan antara pemilik 
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sumber daya dengan yang menerima wewenang  untuk mengelola perusahaan dan 

mencapai tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan laba yang akan 

diperoleh, sehingga memungkinkan penerima wewenang melakukan berbagai cara 

untuk mencapai tujuan tersebut baik cara yang baik ataupun cara yang merugikan 

banyak pihak. 

Namun terkadang pihak penerima wewenang (agen) tidak melaporkan 

keadaan perusahaan seperti apa yang sebenarnya. Hal ini bisa saja dilakukan 

untuk menguntungkan agen dan menutupi kelemahan kinerja agen. Tindakan agen 

yang seperti ini biasanya dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara 

pihak pemberi wewenang (prinsipal) dan agen sehingga dapat menimbulkan 

berbagai masalah keagenan seperti pengeluaran yang berlebihan, keputusan 

investasi sub optimal dan asimetris informasi. Asimetris informasi terjadi ketika 

agen memiliki lebih banyak informasi dibandingkan informasi yang dimiliki oleh 

prinsipal (Nugraha, 2015).   

Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat mempengaruhi 

berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya adalah 

kebijakan perusahaan mengenai pajak perusahaan. Sistem perpajakan di Indonesia 

yang menggunakan self assessment system memberikan wewenang kepada 

perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan 

sistem ini dapat memberikan kesempatan bagi agen untuk memanipulasi 

pendapatan kena pajak menjadi lebih rendah sehingga beban pajak yang 

ditanggung perusahaan semakin kecil. Hal ini dilakukan pihak agen karena adanya 

asimetris informasi dengan pihak prinsipal sehingga agen dapat mengambil 
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keuntungan tersendiri diluar kesepakatan kerjasama dengan prinsipal karena 

adanya manajemen pajak yang dilakukan agen (Nugraha, 2015). 

 Self assessment system ini dapat memberikan kesempatan kepada 

perusahaan  untuk menghitung pajak nya sendiri, perusahaan bisa melakukan cara 

yang kurang baik untuk meminimalkan pajak nya, hal tersebut dapat 

mempengaruhi perusahaan jika kita lihat dari segi tanggung jawab sosial 

perusahaan (corporate social responsibility), capital intensity yaitu intensitas aset 

tetap perusahaan dan juga dari audit dalam perusahaan tersebut sudah berkualitas 

atau belum. 

2.1.2 Teori Pendukung 

2.1.2.1 Pajak 

 Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum (Mardiasmo, 2013). 

 Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2013) yaitu: 

1. Fungsi budgetair adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi mengatur adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi. 

3. Fungsi stabilitasi adalah melaksanakan kebijakan berkaitan dengan 

stabilitas harga dan agar inflasi bisa dikendalikan. 
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4. Fungsi redistribusi adalah untuk kepentingan umum termasuk 

membiayai pembangunan dan juga membuka lapangan pekerjaan. 

2.1.2.2 Penghindaran Pajak 

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban 

pajak dengan tidak melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2013). Penghindaran 

pajak dapat terjadi didalam undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi 

ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. Komite 

urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak, yaitu: 

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat 

di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor 

pajak. 

2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang 

atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal 

bukan itu yang sebetulnya yang dimaksudkan  oleh pembuat undang-

undang. 

3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para 

konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran 

pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (Suandy, 

2008).  

Penghindaran pajak ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak 

diperbolehkan. Penghindaran diri dari pajak yang diperbolehkan dapat dilakukan 

dengan berbagai macam cara, seperti menahan diri dan secara yuridis. 
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Penghindaran pajak dengan cara menahan diri, misalnya apabila terhadap produk 

kosmetik yang dihasilkan oleh pabrik dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan Barang Mewah maka pajak itu dapat dihindari dengan tidak 

membeli kosmetik itu. Sedangkan penghindaran pajak secara yuridis , misalnya 

karena pembangunan rumah tinggal dengan luas minimal 400m
2
 di satu tempat 

yang dikenakan PPN, maka nya dibuat luasnya menjadi 200m
2
 tetapi di bangun di 

dua tempat yang berbeda agar dapat menghindari pajak tersebut (Pudyatmoko, 

2009).  

Akan tetapi, penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan adalah 

menghindari pajak dengan meminimalkan pembayaran pajak menggunakan celah 

kelemahan undang-undang perpajakan, seperti melaporkan pendapatan bersih 

tidak dengan kondisi yang sebenarnya (Puspita dan Febrianti, 2017).  

Penghindaran pajak ini bisa dilakukan dengan cara perencanakan pajak 

yang dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena 

pajak, jika transaksi tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk 

dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, dan apakah pembayarannya dapat 

ditunda. Sehingga wajib pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap 

tindakan secara seksama. Dalam tahap perencanaan pajak ini dilakukan 

pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi 

jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Maka bisa dikatakan 

bahwa perencaanan pajak adalah proses pengambilan faktor pajak yang relevan 

dan faktor nonpajak yang material untuk menentukan : (a) apakah, (b) kapan, (c) 

bagaimana dan (d) dengan siapa dilakukan transaksi, operasi dan hubungan 
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dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak serendah mungkin agar 

tujuan perusahaan tercapai (Suandy, 2008). 

 Dalam bukunya Perencanaan Pajak oleh Suandy (2008) memaparkan 

beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan 

pajak secara ilegal, yaitu: 

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus 

dibayarkan oleh Wajib Pajak. Semakin besar pajak yang harus dibayar, 

semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan 

pelanggaran. 

2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, 

semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.  

3. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu 

pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak 

untuk melakukan pelanggaran. 

4. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, 

maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan 

pelanggaran. 

Jadi, tax avoidance adalah tindakan yang tidak baik dan tindakan yang 

tidak dibenarkan, karena itu lah seharusnya wajib pajak harus taat dalam 

membayarkan pajaknya. 

2.1.2.3 Corporate Social Responsibility 

 Menurut World Business Council For Sustainable Development (WBCD), 

corporate social responsibility merupakan komitmen bisnis untuk kontribusi 
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terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan, 

keluarga mereka, masyarakat setempat, dan masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kualitas hidup mereka (Totok, 2014). 

 Corporate sosial responsibility adalah tentang mengelola hubungan ini 

untuk menghasilkan keuntungan dan dampak positif secara keseluruhan pada 

masyarakat. Sehingga stakeholder akan loyal terhadap perusahaan yang mereka 

percaya. Maka dari uraian tersebut tampak bahwa manfaat corporate social 

responsibility bagi perusahaan antara lain : 

a. Pemasok semakin berminat untuk membentuk kemitraan bisnis dengan 

perusahaan-perusahaan mereka. 

b. Karyawan ingin bekerja untuk perusahaan yang mereka hormati. 

c. Dana investasi yang besar ingin mendukung perusahaan-perusahaan yang 

mereka anggap bertanggung jawab secara sosial. 

d. Organisasi nirlaba dan LSM (lembaga sosial masyarakat) ingin bekerja 

sama dengan perusahaan untuk mencari solusi praktis untuk tujuan 

bersama (Totok, 2014). 

Corporate social responsibility dalam UU No.40 Tahun 2007 pasal 66 (2c) 

menyebutkan bahwa Perusahaan Terbatas wajib untuk melaporkan pelaksanaan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan (eodb.ekon.go.id).  

John Elkingston’s mengelompokkan corporate social responsibility atas 

tiga aspek yang lebih dikenal dengan istilah “triple bottom line”. Ketiga aspek 

tersebut meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (economic prosperity), 

peningkatan kualitas lingkungan (environmental quality), dan keadilan sosial 
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(social justice). Harus memperhatikan antara triple bottom line dengan “triple P”, 

dapat disimpulkan bahwa “profit” sebagai wujud aspek ekonomi, “Planet” 

sebagai wujud aspek lingkungan dan “People” sebagai aspek sosial. Global 

compact initiative menegaskan kembali tentang triple P sebagai pilar corporate 

social responsibility dengan menyatakan bahwa tujuan bisnis adalah untuk 

mencari laba (profit), mensejahterakan orang (people), dan menjamin 

keberlanjutan kehidupan (planet) (Azheri, 2012). Ketiga aspek itu diwujudkan 

dalam kegiatan sebagaimana terlihat  pada tabel berikut : 

Tabel 2.1   

Kegiatan Corporate Social Responsibility 

 

No. Aspek Muatan 

1 Sosial 
Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan 

kelembagaan (secara internal, termasuk kesejahteraan 

karyawan) kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, 

agama, kebudayaan dan sebagainya.  

2 Ekonomi 
Kewirausahaan, kelompok usaha bersama/ unit mikro kecil 

dan menengah (KUB/UMKM), agrobisnis, pembukaan 

lapangan kerja, infrastruktur ekonomi dan usaha produktif 

lain. 

3 Lingkungan 
Penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan air, pelestarian 

alam, ekowisata penyehatan lingkungan, pengendalian 

polusi, serta penggunaan produksi dan energi secara efesien. 

Sumber: Azheri, 2012 

 Dengan demikian, perhatian manajemen terhadap corporate social 

responsibility tidak saja harus ditujukan pada standar ekonomi, tetapi juga 

dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan hidup, komunitas sekitaranya, 

dan masyarakat umumnya. Fakta menunjukkan bahwa dengan keterlibatan 
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aktivitas sosial sebagai wujud corporate social responsibility sangat menunjang 

kegiatan bisnis dan akhirnya menguntungkan perusahaan itu sendiri (Azheri, 

2012). 

2.1.2.4 Capital Intensity 

 Menurut Ambarukmi dan Diana (2017) Capital intensity adalah aktivitas 

investasi yang dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam 

bentuk aset tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). Rasio 

intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam 

menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan.   

PSAK 16 Aset Tetap mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk properti, 

pabrik, dan perlengkapan (yang biasa disebut sebagai ‘aset tetap’) dan akuntansi 

untuk penyusutan. Aset tetap didefinisikan dalam PSAK 16 sebagai aset berwujud 

yang : (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan 

jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan (b) 

diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode (Juan dan Wahyuni, 

2012).  

Dengan demikian, agar dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap menurut 

PSAK 16, suatu aset harus memiliki karakteristik-karakteristik berikut. 

1. Aset tetap tersebut digunakan dalam operasi. Hanya aset yag digunakan 

dalam operasi normal perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan 

sebagai aset tetap (misalnya kendaraan bermotor yang dimiliki oleh diler 

motor untuk dijual kembali harus diperhitungkan sebagai persediaan). 
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2. Aset tersebut memiliki masa (umur) manfaat yang panjang. Lebih dari 

satu periode. 

3. Aset tersebut memiliki substansi fisik. Aset tetap memiliki ciri substansi 

fisik kasat mata sehingga dibedakan dari aset tak berwujud seperti hak 

paten dan merek dagang. 

PSAK 16 menyatakan bahwa aset tetap harus diakui jika dan hanya jika: 

1. Besar kemungkinan manfaat ekonomis yang berhubungan dengan aset 

tersebut akan mengalir ke perusahaan. 

2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal (Juan dan Wahyuni, 

2012). 

Kriteria pertama dipenuhi apabila tingkat kepastian aliran manfaat ekonomis 

pada saat pengakuan awal. Pada umumnya kriteria ini dipenuhi apabila risiko dan 

imbalan kepemilikan aset tersebut telah diterima oleh perusahaan. Aset tetap yang 

diperoleh dari pasar dapat memenuhi kriteria kedua dengan mudah akibat adanya 

transaksi eksternal. Untuk aset tetap yang dibangun secara internal, pengukuran 

secara andal terhadap biaya yang timbul dalam pembangunan tersebut jika sering 

kali telah tersedia. Adanya bentuk fisik pada umumnya memungkinkan 

pengakuan aset tetap berdasarkan kedua kriteria di atas menjadi lebih mudah 

dibandingkan aset tak berwujud (Juan dan Wahyuni, 2012). 

Menurut Puspita dan Febrianti (2017) pemanfaatan pengurangan perpajakan 

dapat dilakukan perusahaan yang memilih investasi dalam bentuk aset ataupun 

modal dalam hal depresiasi. Perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk aset tetap 
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dapat menjadikan biaya depresiasi sebagai biaya yang dapat dikurangkan dan 

pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. 

2.1.2.5 Kualitas Audit 

 Ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, auditing adalah pemeriksaan 

(examination) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau 

organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan 

tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi 

keuangan dan hasil usaha  perusahaan atau organisasi tersebut (Mulyadi, 2011). 

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat 

mengaudit laporan keuangan klien dapat menentukan pelanggaran yang terjadi 

dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan 

auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada 

standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Auditor dapat 

memberikan pendapat dalam laporannya bahwa laporan keuangan yang 

diauditnya menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil perusahaan 

(Mulyadi, 2011). 

Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), bahwa audit yang 

dilaksanakan auditor dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan atau 

standar auditing. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan 

Akuntansi Indonesia dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 01, standar 

auditing disajikan sebagai berikut: 

a. Standar Umum 
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1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. 

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, indepedensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

b. Standar Pekerjaan Lapangan 

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya  dan jika digunakan 

asisten, harus disupervisi dengan semestinya. 

2. Pemahaman memadai atas pengendalian internal harus diperoleh untuk 

merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian 

yang akan dilakukan. 

3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar 

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang 

diaudit. 

c. Standar Pelaporan  

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia. 

2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, 

ketidakkonsitenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan 
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laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan 

prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 

3. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 

4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa 

pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara 

keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. 

Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka 

laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat 

pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung 

jawab yang dipikul oleh auditor (Mulyadi, 2011). 

Dikutip dari Annisa dan Lulus (2012) laporan keuangan yang di audit oleh 

auditor KAP The Big Four menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas 

sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga 

perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four memiliki tingkat kecurangan 

yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP Non 

The Big Four. KAP The Big Four dan KAP Non The Big Four merupakan 

eksternal audit. Eksternal audit jelas menjalankan misi dari luar perusahaan, baik 

karena diminta oleh perusahaan maupun karena kewenangan yang dimiliki 

berdasarkan perundangan yang berlaku (Kumaat, Valery G, 2011). Beberapa 

eksternal auditor yang umumnya berinteraksi dengan perusahaan antara lain: 
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1. Akuntan Publik (Public Accountant) yang berdasarkan kontrak dengan 

perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Tahunan 

(atau per Tanggal Cut-Off tertentu yang diminta oleh perusahaan). Hasil 

pemeriksaannya, berupa Laporan Keuangan Teraudit (Audited Financial 

Statement), lalu digunakan perusahaan untuk berbagai keperluan. Mulai 

dari urusan kerja sama bisnis (B to B), kelengkapan pengajuan pinjaman, 

hingga laporan ke instansi pemerintah terkait (Kantor Pajak, atau Bapepam 

bagi perusahaan go public). 

2. Pemeriksaan dari Instansi Pemerintah tertentu sesuai kewenangan yang 

dilindungi oleh Undang-undang, seperti Pemeriksa pajak (Tax 

Investigator, Fiscus) dari Kantor Pelayanan Pajak wilayah di mana 

perusahaan berdomisili, dan pemeriksa Bank Indonesia pada industri 

perbankan. 

3. Pemeriksaan dalam rangka Sertifikasi yang ingin dimiliki oleh perusahaan. 

Sebagai contoh, terkait perizinan pabrik atau peluncuran produk, sertifikat 

halal (untuk manufaktur), pengambilan sertifikat ISO 9000, dan 

sebagainya. 

Dari ketiga contoh Eksternal Auditor tersebut, dapat dilihat perbedaannya 

menyangkut: 

1. Luas variasi lingkup dan objek pengawasan terhadap keseluruhan institusi 

bisnis. 

2. Kedalaman penelurusan masalah dan kisaran (range) data objek 

pengawasan. 
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3. Intensitas keteraturan pengawasan terhadap sebuah objek pengawasan. 

4. Besarnya tuntutan kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor. 

5. Besarnya risiko yang dihadapi apabila di kemudian hari dijumpai 

penyimpangan yang signifikan terkait objek pengawasan tertentu. 

6. Besarnya value added yang bisa diperoleh perusahaan dari hasil audit 

(Kumaat, Valery G, 2011). 

2.2  Perpektif Islam 

 Ada beberapa alasan keharusan bagi muslimin menunaikan kewajiban 

pajak di tetapkan negara, antara lain sebagai berikut. Firman Allah SWT surat At-

Taubah ayat 29 :  

 

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 RasulNYa dan tidak beragama dengan agama yang 

benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada 

mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam 

Keadaan tunduk”. 

َبْيِر   َثِني ُعْرَوةُ ْبُن الزُّ ْهِريِّ َقاَل َحدَّ َثَنا أَُبو اْلَيَماِن أَْخَبَرَنا ُشَعْيٌب َعْن الزُّ َحدَّ

ُه أَخْ  َٕ َدهٌٍِف َبَرهُ َعْن اْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمَة أَنَّ ُْ َٔ ََْصاِريَّ  ٍف اْْلَ ْٕ ٍَ َع َرٔ ْب ًْ ٌَّ َع أَ

َِٓد بَْدًرا أَْخبََرُِ  ٌَ َش َكا َٔ ٍِ نَُؤيٍّ   نِبًَُِ َعاِيِر ْب
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ٍِ ٌَأْتًِ  ٌْ اِح إِنَى اْنبَْذَر ٍَ اْنَجرَّ ٍَْدةَ ْب َسهََّى بََعَث أَبَا ُعبَ َٔ  ِّ ٍْ ُ َعهَ ِ َصهَّى َّللاَّ ٌَّ َرُسَٕل َّللاَّ أَ

ِٓىْ  ٍْ َر َعهَ أَيَّ َٔ  ٍِ ٌْ َْْم اْنبَْذَر َٕ َصانََخ أَ َسهََّى ُْ َٔ  ِّ ٍْ ُ َعهَ ِ َصهَّى َّللاَّ ٌَ َرُسُٕل َّللاَّ َكا َٔ  بِِجْزٌَتَِٓا 

ََْصاُر بِقُُدِٔو  َعْت اْْلَ ًِ ٍِ فََس ٌْ ٍْ اْنبَْذَر اٍل ِي ًَ ٍَْدةَ بِ ًِّ فَقَِدَو أَبُٕ ُعبَ ٍَ اْنَذْضَرِي اْنَعََلَء ْب

ْى أَبًِ ُعبٍَْ  ِٓ ا َصهَّى بِ ًَّ َسهََّى فَهَ َٔ  ِّ ٍْ ُ َعهَ ًِّ َصهَّى َّللاَّ ْبِخ َيَع انَُّبِ افَْت َصََلةَ انصُّ َٕ َدةَ فَ

ٍَ َرآُْْى  َسهََّى ِدٍ َٔ  ِّ ٍْ ُ َعهَ ِ َصهَّى َّللاَّ َى َرُسُٕل َّللاَّ ُضٕا نَُّ فَتَبَسَّ ََْصَرَف فَتََعرَّ اْنفَْجَر ا

ْعتُىْ  ًِ ُُُّكْى قَْد َس قَاَل أَظُ ِ قَاَل  َٔ ٍء قَانُٕا أََجْم ٌَا َرُسَٕل َّللاَّ ًْ ٍَْدةَ قَْد َجاَء بَِش ٌَّ أَبَا ُعبَ أَ

ٌْ تُْبسَ  ٍُْكْى أَ ٍْ أََخَشى َعهَ نَِك َٔ ٍُْكْى  ِ ََل اْنفَْقَر أَْخَشى َعهَ َّللاَّ َٕ ُكْى فَ هُٕا َيا ٌَُسرُّ أَيِّ َٔ طَ فَأَْبِشُرٔا 

ٍََْا ٍُْكْى اندُّ ا بُِسطَْت َعهَ   َعهَ ًَ ْٓهَِكُكىْ َك تُ َٔ ا تََُافَُسَْٕا  ًَ ٌَ قَْبهَُكْى فَتََُافَُسَْٕا َك ٍْ َكا   ى َي

ا َ ًَ ْْهََكْتُٓىَك  

Artinya :  

“Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada 

kami Syu‟aib dari Az Zuhriy berkata telah bercerita kepadaku „Urwah bin Az 

Zubair dari Al Miswar bin Makhramah, dia mengabarkan kepadanya bahwa 

„Amru bin „Auf Al Anshariy, dia adalah cucu dari Bani „Amir bin Lu‟ay yang 

turut serta dalam perang Badar, mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah 

mengutus Abu „Ubaidah bin Al Jarrah ke negeri Bahrain untuk mengambil jizyah. 

Sebelumnya Rasulullah telah membuat perjanjian dengan penduduk Bahrain dan 

menjadikan  Al  „Alaa‟  bin  Al  Hadlramiy  sebagai  pemimpin mereka. Maka Abu 

„Ubaidah datang dengan membawa harta dari negeri Bahrain. Kedatangan Abu 

„Ubaidah ini didengar oleh Kaum Anshar bertepatan dengan saat shalat Shubuh 

bersama Rasulullah. Setelah shalat selesai, Beliau segera pergi namun mereka 

berkerumun menghampiri Beliau. Maka Rasulullah tersenyum ketika melihat 

mereka seraya berkata: “Aku kira kalian telah mendengar bahwa Abu „Ubaidah 

telah tiba dengan membawa sesuatu”. Mereka berkata; “Benar sekali wahai 

Rasulullah”. Maka Beliau bersabda: “Bergembiralah dan bercita-citalah dengan 

apa yang dapat membuat kalian berbahagia. Sungguh demi Allah, bukanlah 

kefakiran yang aku khawatirkan dari kalian. Akan tetapi yang aku khawatirkan 

atas kalian adalah bila kalian telah dibukakan (harta) dunia sebagaimana telah 

dibukakan kepada orang-orang sebelum kalian lalu kalian berlomba-lomba untuk 

memperebutkannya sebagaimana mereka berlomba-lomba memperebutkannya 

sehingga harta dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan 

mereka.” (HR. Bukhari no 2924) 

 Dalam negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat 

untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan Imam Al-Ghazali termasuk 



 
 

 
 

26 

meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, 

intelektual, kekayaan, dan kepemilikan. Pada masa kenabian dan kekhalifahan 

sebelumnya, kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa 

instrumen sebagai kebijakan fiskal, yang diselenggarakan pada lembaga baitulmal 

(national treasury). Dari berbagai macam instrumen, pajak diterapkan atas 

individu (jizyah dan pajak khusus muslim), tanah kharaj, dan ushur (cukai) atas 

barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum 

muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi 

masyarakat.  

Pada saat perekonomian sedang krisis, yang membawa dampak terhadap 

keuangan negara karena sumber-sumber penerimaan terutama pajak merosot 

seiring dengan merosotnya aktivitas ekonomi, maka kewajiban-kewajiban tersebut 

beralih kepada kaum muslimin. Semisal krisis ekonomi yang menyebabkan warga 

negara jatuh miskin otomatis mereka tidak dikenai beban pajak baik jizyah 

maupun pajak atas orang Islam, sebaliknya mereka akan disantuni negara dengan 

biaya yang diambil dari orang-orang muslim yang kaya (Huda, Nurul et al, 2009).  

2.3 Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.2   

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti Tahun Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 Lanis 

Roman  dan  

Richardson 

Grant 
  

2015 Menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. 

Sampel terdiri dari 434 

pengamatan dari 

database KLD 

mencakup periode 

2003-2009. 

Semakin tinggi tingkat 

kinerja CSR dari suatu 

perusahaan, semakin 

rendah kemungkinan 

penghindaran pajak. 
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2 Pradipta 

Dyah Hayu 

dan 

Supriyadi 

2015 Menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. 

Populasi dalam 

penelitian ini adalah 

perusahaan-

perusahaan yang 

terdaftar di BEI 

selama 2011-2013. 

 

Variabel CSR dan 

profitabilitas 

berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran 

pajak, sedangkan 

variabel leverage dan 

komisaris 

independen tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran 

pajak. 

3 Sandy 

Syeldila dan 

Lukviarman 

Niki 

2015 Menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. 

Populasi dalam 

penelitian ini adalah 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada 

periode 2011-2013. 

Kepemilikan 

Institutional tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance, 

Proporsi Komisaris 

Independen berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap tax avoidance, 

Kualitas Audit 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap tax 

avoidance, dan Komite 

audit berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap tax avoidance.   

4 Nurfadilah, 

Mulyati 

Henny, 

Purnamasari 

Merry dan 

Niar Hastri  

2017 Menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. 

Populasi pada 

penelitian ini adalah 

perusahaan 

manufaktur dalam 

sektor industri barang 

konsumsi yang 

terdaftar di BEI 

periode 2011-2015. 

Leverage tidak 

berpengaruh terhadap  

penghindaran Pajak. 

Ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran 

pajak. Sedangkan 

Kualitas Audit 

berpengaruh  signifikan 

terhadap penghindaran  

pajak. 

5 Dharma 

Nyoman 

Budhi dan 

Noviari 

Naniek 

 

2017 Menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. 

Populasi penelitian ini 

adalah 144 perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 

2012-2015. 

Corporate social 

responsibility 

berpengaruh negatif  

terhadap tax avoidance. 

Dan capital intensity 

berpengaruh positif 

terhadap tax avoidance. 

Sumber: Berbagai jurnal yang dipublikasikan 
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2.4  Kerangka Pemikiran Teoritis 

Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang tidak baik, yaitu sebuah 

tindakan yang dapat merugikan negara, karena pajak adalah pungutan wajib dari 

negara untuk membangun fasilitas umum. Agar tidak terjadinya penghindaran 

dalam pajak maka dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya Corporate 

Social Responsibility, Capital Intensity, dan Kualitas Audit.  

Dari uraian di atas dapat dirumuskan kerangka pemikiran sebagai acuan 

dalam penelitian ini, yang dapat dilihat pada model penelitian di bawah ini. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

  

    H1     

        

  H2      

      H3  

            

 

2.5 Hipotesis 

1. Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Praktik 

Penghindaran Pajak.  

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah konsep organisasi khususnya 

perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku 

kepentingannya, diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, 

komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang 

Corporate Social 

Responsibility (X1) 

Capital Intensity 

(X2) 

Kualitas Audit (X3) 

Penghindaran 

Pajak (Y) 
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mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Pengungkapan CSR bertujuan 

untuk mendapatkan legitimasi positif dari masyarakat. Perusahaan dengan citra 

yang baik berusaha untuk mempertahankannya. Semakin tinggi tingkat kinerja 

CSR dari suatu perusahaan, semakin rendah kemungkinan penghindaran pajak 

(Lanis dan Richardson, 2015).  

Sehingga dengan adanya CSR maka perusahaan akan lebih mementingkan 

lingkungan sekitar, dalam penelitian ini dapat kita kaitkan dengan pembayaran 

pajak, pajak merupakan pungutan wajib yang dipungut dari wajib pajak pribadi 

maupun wajib pajak badan, perusahaan yang memiliki kesadaran untuk peduli 

terhadap lingkungan sekitar akan taat dalam membayarkan pajaknya, karena pajak 

yang dipungut akan di realisasi kan untuk pembangunan fasilitas umum seperti 

sekolah, perkantoran, jalan, jembatan dan lainnya, sehingga fasilitas tersebut dapat 

digunakan oleh semua masyarakat yang ada, dengan adanya kesadaran peduli 

lingkungan sekitar, program CSR tersebut akan meminimalisir tingkat terjadinya 

tindakan penghindaran pajak. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015) 

menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran 

pajak. Hal tersebut menunjukkan, semakin banyak perusahaan melakukan 

pengungkapan CSR maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang 

akan  dilakukan perusahaan tersebut, hal ini diukur dari nilai ETR. ETR dan 

tindakan penghindaran pajak memiliki hubungan yang terbalik, dimana semakin 

rendah nilai ETR semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan 

perusahaan (Sugitha dan Supadmi, 2016) . 
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H1: Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap praktik 

penghindaran pajak. 

2. Pengaruh Capital Intensity terhadap Praktik Penghindaran Pajak.  

Capital intensity menggambarkan seberapa besar perusahaan 

menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Dharma dan 

Noviari (2017) telah melakukan penelitian dan mendapatkan hasil yaitu semakin 

besar intensitas aset tetap suatu perusahaan, maka semakin besar praktik 

penghindaran pajak perusahaan. Aset tetap perusahaan memiliki umur ekonomis 

yang berbeda-beda dilihat dari perpajakan Indonesia. Hampir seluruh aset tetap 

akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan 

keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat 

dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Semakin besar 

biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan 

perusahaan.  

Perusahaan yang memiliki aset tetap yang besar cenderung akan 

melakukan penghindaran pajak dengan meminimalkan beban pajak sehingga 

menghasilkan ETR yang lebih kecil (Nugraha dan Meiranto, 2015). 

 Jadi, jika semakin tinggi capital intensity suatu perusahaan maka 

berakibat semakin tinggi pula tindakan penghindaran pajak.  

H2: Capital Intensity berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. 

3. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Praktik Penghindaran Pajak. 

 

Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan 

yang telah dilakukan oleh auditor. Dikutip dari Annisa dan Lulus (2012) laporan 
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keuangan yang di audit oleh auditor KAP The Big Four menurut beberapa 

referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang 

sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big 

Four memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan 

perusahaan yang diaudit oleh KAP Non The Big Four. 

Hasil penelitian Khairunisa, dkk (2017) menyatakan bahwa apabila nilai 

kualitas audit semakin besar maka tingkat tax avoidance harus semakin kecil. Hal 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) 

bahwa variabel kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax 

avoidance. Temuan penelitian ini bermakna bahwa tinggi atau rendahnya variasi 

penghindaran pajak (tax avoidance) ditentukan oleh kualitas audit. Dengan kata 

lain, apabila semakin banyak perusahaan sampel terpilih diaudit oleh Kantor 

Akuntan Publik (KAP) The Big Four maka akan semakin rendah tax avoidance. 

Namun sebaliknya, apabila semakin sedikit perusahaan sampel terpilih diaudit 

oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Four maka akan semakin tinggi tax 

avoidance. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika semakin baik kualitas audit yang 

dilakukan oleh auditor maka semakin kecil kemungkinan suatu perusahaan untuk 

melakukan tindakan penghindaran pajak. 

H3: Kualitas Audit berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. 

 

 


