
BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Teori Keagenan ( Agency Theory) 

Teori keagenan dalam perusahaan mengidentifikasi adanya pihak-pihak 

dalam perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan 

dalam kegiatan perusahaan.Teori ini muncul karena adanya hubungan antara 

principal dan agen.Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak 

atas kepentingan mereka sendiri.Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan 

hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di 

dalam perusahaan.Sedangkan para agen sebagai pengelola manajemen perusahaan 

diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat 

yang menyertai dalam hubungan tersebut.Teori ini berusaha untuk 

menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam 

merancang kontrak insentif (Warsidi dan Pramuka, 2009). 

Teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat 

dalam perusahaan akan bertindak, karena pada dasarnya mereka memiliki 

kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan memunculkan konflik 

keagenan.Konflik ini terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan 

pengendalian perusahaan. Adanya konflik tersebut mengakibatkan perlunya check 

dan balance untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh 

manajemen (Haruman, 2008). 

Menurut Kodrat & Herdinata (2009:14) pengawasan secara total terhadap 

kegiatan para manajer akan memecahkan masalah keagenan, tetapi membutuhkan 

biaya yang mahal dan kurang efisien. Solusi yang baik adalah memberikan suatu 
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paket kompensasi berupa gaji tetap ditambah bonus kepemilikan perusahaan 

(saham perusahaan) jika kinerja mereka bagus. Selain itu, masalah keagenan ini 

antar pemegang saham dan perusahaan dapat dikurangi dengan cara antara lain 

yaitu: 

1. Kekuatiran untuk di PHK, karena kinerja yang dinilai kurang memuakan 

2. Ketakutan mengalami hostile take over atau kondisi dimana perusahaan 

diambil alih secara paksa oleh pihak lain. 

 

2.2 Pajak 

2.2.1  Pengertian Pajak 

Menurut Rochmat Soemitro dalam Resmi (2014:1) pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dipaksakan 

dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkkan dan 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan pajak berdasarkan 

Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara 

Perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang , dengan 

tidak mendapatkan timbale balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

2.2.2 Fungsi Pajak 

Resmi (2014:3) menyatakan terdapat dua fungsi pajak yaitu: 

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak memiliki fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu 

penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun 
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pembangunan.Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya 

memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Dari upaya tersebut 

ditempuh dengan cara ekstentifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak 

melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak 

penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas 

barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan lain 

sebagainya. 

2. Fungsi Mengatur (Reguler) 

Fungsi ini merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan  ekonomi, serta mecapai tujuan-tujuan 

tertentu di luar bidang keuangan. 

2.2.3 Jenis-Jenis Pajak 

Menurut Pandiangan (2014: 7) Adapun Perkembangan struktur dan jenis 

pajak di Indonesia (sejak tahun 2012)  adalah sebagai berikut: 

1. Pajak Pusat 

Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat(Negara) 

khususnya oleh Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 

Kementerian Keuangan yang terdiri dari Pajak peghasilan (PPh), Pajak 

Pertaambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kecuali PBB perkotaan dan perdesaan 

hingga akhir tahun 2013, Bea Materai, Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai. 

2. Pajak Daerah 

Pajak Daerah yaitu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda) baik 

itu pemerintah provinsi maupun kota/kabupaten yang terdiri dari Pajak 
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Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air 

Permukaan (PAP), Pajak Rokok (PRk), Pajak Hotel (PHt), Pajak Restoran 

(PR), Pajak Hiburan (PHb), Pajak Reklame (PRl), Pajak Penerangan Jalan 

(PPJ), Pajak Bukan Mineral dan Logam Batuan (PMBLB), Pajak Parkir 

(PPk), Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Sarang Burung Walet (PSBW), Pajak 

Bumi dan Bangunan Perkotaan dan perdesaan (PBB P2), yang sudah 

dialihkan ke sebagian pemda dan paling lambat tanggal 31 desember 2013 di 

seluruh Pemda, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangungan  

2.3 Manajemen Pajak 

Menurut Sophar Lumbantoruan dalam Suandy (2011;6)., Manajemen 

Pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi 

jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memeroleh laba 

dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai dalam 

melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yaitu: 

2.3.1 Perencanaan Pajak 

Menurut Suandy (2011;7). Dalam perencanaan pajak ini dilakukan 

pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi 

jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya 

penekanan perencanaan pajak (Tax Planning) adalah untuk meminimumkan 

kewajiban pajak. 

Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan seperti Tax Avoidance atau 
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penghindaran pajak, maupun yang melanggar peraturan perpajakan, seperti tax 

evasion atau sering disebut dengan penggelapan pajak. 

2.3.2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan 

Untuk mencapai tujuan manajemen pajak, ada dua hal yang harus 

dilaksanakan yaitu: 

a. Memahami ketentuan perpajakan 

Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti undang-undang, Keputusan 

Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak dan Surat 

Edaran Dirjen Pajak dapat diketahui peluang-peluang yang dapat 

dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak. 

b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. 

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi 

keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan 

menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang. 

2.3.3. Pengendalian Pajak 

Menurut Suandy (2011;10) Pengendalian Pajak ertujuan untuk 

memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang 

telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun 

material.Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting 

bagi strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada 

saat teraktir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan dengan 

membayar lebih awal.Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika terdapat 

perusahaan yang telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang. 
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2.3.4 Pengenaan Pajak 

Dalam praktiknya pajak yang dibebankan ke perusahaan sangat 

berpengaruh terhadap kegiatan perusahaan, baik terhadap biaya maupun terhadap 

pendapatan yang akan diperoleh. Penghasilan perusahaan yang terkena pajak 

merupakan hasil pengurangan penghasilan terhadap seluruh biaya yang 

dikeluarkan perusahaan, termasuk penyusutan dan biaya bunga. 

Menurut Kasmir (2010:60) Pengaruh pajak terhadap perusahaan terutama 

yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan dan perolehan laba perusahaan, 

yaitu terhadap: 

a. Penyusutan 

Penyusutan merupakan kepentingan yang dijalankan oleh suatu perusahaan 

untuk kepentingan pelaporan pajak.Pengurangan penyusutan yang diterapkan 

dalam pengembalian pajak perusahaan diberlakukan sebagai biaya.Oleh 

karena itu, semakin besar penyusutan, maka semakin rendah pajak yang harus 

dibayarkan perusahaan. 

b. Bunga  

Bunga juga dikenakan pajak dan bepengaruh terhadap suatu 

perusahaaan.Biaya bunga yang dibayarkan untuk utang perusahaan yang telah 

jatuh tempo dianggap sebagai suatu biaya dan dikurangkan untuk perhitungan 

pajak. 

c. Dividen  

Dividen yang dibayar kepada pemegang saham tidak dapat dikurangkan pada 

perhitungan pajak. 
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2.4 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) 

2.4.1 Pengertian Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) 

Menurut Ernest R Mortenson dalam Kurnia (2010;146) Penghindaran 

Pajak (Tax Avoidance) adalah penghindaran yang berkenaan dengan peraturan 

suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban 

pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang 

ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak merupakan suatu pelanggaran atas 

perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka 

usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau 

meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang 

pajak. 

2.4.2 Karakter Penghindaran Pajak 

Menurut Komite urusan fiscal dari Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) dalam Suandy (2011;7) terdapat tiga 

karakter penghindaran pajak yaitu: 

a. Adanya unsur artifisial di mana berbagai peraturan seolah-olah terdapat 

didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.  

b. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau 

menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan 

itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. 

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

konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran 

pajakdengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan. 
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2.4.3 Penyebab Wajib Pajak Melakukan Tax Avoidance 

Menurut Kurnia (2010;149) Penyebab wajib pajak tidak patuh bervariasi, 

penyebab utamanya adalah adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh wajib 

pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.Pada saat telah 

memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada 

Negara.Timbul konflik, antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan Negara. 

 

2.5 Return On Asset (ROA) 

ROA adalah suatu pengukuran kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dipunyai perusahaan setelah 

disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. ROA mengukur 

efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia, 

daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan (Cahyono,dkk: 

2016). 

Menurut Fahmi (2014;83)Return On Asset melihat sejauh mana investasi 

yang ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan 

yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan 

yang ditanamkan atau ditempatkan. 

Menurut Sitanggang (2014;29)  untuk menentukan jumlah dana yang 

diinvestasikan, dalam beberapa literatur jumlah investasi yang disamakan dengan 

total asset, hal ini dapat diterima selama semua asset dioperasionalkan dalam 

operasi utama perusahaan (core business). Artinya tidak ada asset yang masih 

belum dioperasionalkan tetapi bukan untuk operasional utama perusahaan. 
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Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur keuntungan bersih 

yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan asset. Semakin 

tinggi nilai ROA maka semakin semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga 

semakin baik pengelolaan asset suatu perusahaan (Dewinta dan Setiawan : 2016) 

 

2.6 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan Institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan 

besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham.Sehingga 

biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada devisi tertentu untuk 

mengelola investasi perushaaan. Keberadaan institusi yang memantau secara 

profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian 

terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi dapat ditekan 

(Cahyono , dkk 2016). 

Adanya kepemilikan institusional tentunya menyebabkan pengawasan atas 

perusahaan yang optimal karena investor institusional lebih aktif dalam 

mengawasi perusahaan.Investor institusional dapat mengawasi secara aktif karena 

pada investor institusional sendiri terdapat para profesional yang ditugaskan untuk 

mengawasi, selain itu investor institusional cenderung berinvestasi dalam jumlah 

yang besar sehingga pengawasan investor institusional tentunya lebih aktif 

(Wiranata dan Nugrahanti, 2013). 

 

2.7 Komisaris Independen 

Komisaris independen merupakan sebagai pihak yang tidak memiliki 

hubungan atau sebagai pihak yang tidak terafiliasi dengan anggota direksi di 

perusahaan, anggota dewan komisaris lainnya serta pemegang saham mayoritas 
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perusahaan. Pembentukan atau pengangkatan anggota dewan komisaris 

independen dalam perusahaan harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris 

Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa anggota komisaris 

independen yang terdapat dalam perusahaan, proporsinya minimal 30% (tiga 

puluh persen) dari seluruh anggota dewan komisaris yang dibentuk dan yang 

terdapat di perusahaan (Praditasari & Setiawan : 2017) 

Komisaris Independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk 

mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan 

lebih objektif (Kurniasih & Sari, 2013). 

 

2.8 Ukuran Perusahaan 

Ukuran Perusahaan adalah suatu skala yang dikelompokkan berdasarkan 

besar kecilnya suatu perusahaan (Santoso : 2014). Ukuran perusahaan merupakan 

suatu indicator yang dapat menunjukkan kondisi atau karakteristik perusahaan 

dimana terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menentukan 

besar kecilnya perusahaan, seperti banyaknya jumlah karyawan yang digunakan 

perusahaan untuk melakukan aktivitas operasi perusahaan, total penjualan 

perusahaan penjualan yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode, jumlah 

aktiva yang dicapai perusahaan dan jumlah saham yang beredar (Romara Sari : 

2009). 

Ukuran merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah perusahaan. 

Perusahaan yang tergolong kecil bisa dikatakan tidak dapat mengelola pajak 

dengan optimal dikarenakan kekurangan ahli atau sumber daya manusia dalam 
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dalam hal perpajakan.Sedangkan perusahaan yang tergolong perusahaan besar 

dapat dikatakan telah menjalankan dan mengelola perpajakan perusahaannya 

dengan optimal, dikarenakan di dalam perusahaan tersebut terdapat sumber daya 

ahli dalam hal perpajakan. 

Ukuran Perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan 

suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti 

total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata – rata tingkat 

penjualan dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umunya dibagi menjadi 3 

kategori yaitu large firm, medium firm and small firm. Tahap kedewasaan 

perusahaan ditentuakan berdasarkan total aktiva, semakin besar tital aktiva 

menunjukan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yanng 

relatif panjang (Cahyono, dkk :2016) 

 

2.9 Kompensasi Rugi Fiskal 

Kompensasi Rugi Fiskal merupakan kompensasi yang dilakukan oleh wajib 

pajak yeng berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian dan kompensasi akan 

dilakukan pada tahu berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun. 

Kompensasi Fiskal dapat dilakukan berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 Pasal 6 

Ayat 2 tentang Pajak Penghasilan (PPH) yang artinya adalah “ Jika Penghasilan 

Bruto suatu perusahaan setelah dikurangi biaya-biaya untuk menagih, memelihara 

serta mendapatkan penghasilan dan didapat kerugian”. Maka dengan demikian 

kerugian tersebut dapat dikompensasikan pada penghasilan yang dimulai tahun 

pajak berikutnya dan dapat dilakukan secara berturut-turut sampai dengan lima 

tahun. 
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 Menurut Sari (2015) beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam 

hal kompensasi kerugian ini adalah sebagai berikut. 

1. Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian 

komersial.  

2. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan 

biaya biaya yang telah memper-hitungkan ketentuan Pajak Penghasilan.  

3. Kompensasi kerugian hanya diperke-nankan selama lima tahun ke depan 

secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada 

kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi 

dikompensasikan.  

4. Kompensasi kerugian hanya diperu-ntukan Wajib Pajak Badan dan 

Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya 

tidak dikenakan PPh Final dan perhitungan Pajak Penghasilannya tidak 

menggunakan norma penghitungan . 

5. Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan peng-

hasilan dari dalam negeri.  

Menurut Harnanto (2003) dalam Marfu’ah (2015) Aktiva pajak-tangguhan 

tidak boleh diakui, apabila dalam periode mendatang tidak atau relatif sangat kecil 

kemungkinan tersediannya penghasilan kena pajak (PKP) atau laba fiskal dalam 

jumlah yang cukup untuk dapat dikompensasikan dengan sisa kerugian atau saldo 

rugi fiskal terkait. 
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2.10 Pajak Dalam Pandangan Islam 

Di dalam islam, zakat mempunyai pengertian khusus sebagaimana yang telah 

dijelaskan oleh para ulama-ulama salaf dan khalaf. Hal ini terlihat ketika mereka 

telah mendapatkan dasar-dasar perhitungan zakat aerta pembayarannya. Tujuan 

perhitungan zakat, bahkan juga mereka menetapkan kriteria-kriteria yang jelas 

untuk menentukan kadar dan nisbah zakat itu, seperti yang terdapat dalam 

khasanah islam, yaitu tentang metode-metode akuntansi perhitungan zakat. 

Di dalam Al-Qur’an telah dijelaskan mengenai hukum praktik penghindaran 

pajak dalam hukum islam yang tercantum dalam beberapa surat (Firman Allah 

SWT), yaitu: 

1. Al-Qur’an Surat At-Taubah (ayat 29) 

                             

                        

           

Artinya : “perangilah orang-orang yang tiada beriman kepada Allah dan 

hari yang kemudian, mereka  yang tidak mengharamkan apa yang 

telah  diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tiada pula beragama 

dengan agama yang benar (yaitu) diantara orang-orang yang telah 

diberi kitab, kecuali jika mereka membayar jizyah (pajak) dengan 

patuh, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk”. (QS At Taubah 

: 29). 

 

Alasan keharusan kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak yang 

ditetapkan negara, disamping penunaian kewajiban zakat, antara lain 

solidaritas sosial dan tolong menolong antara sesama kaum muslimin dan 

sesama umat manusia dalam kebaikan dan takwa merupakan kewajiban yang 
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harus dipenuhi. Atas dasar alasan di atas, maka sah-sah saja adanya dua 

keewajiban bagi kaum muslimin (terutama kaum muslimin di Indonesia), 

yaitu kewajiban menunaikan zakat dan pajak secara sekaligus. 

Hukum memugut dan membayar pajak dalam islam berkaitan dengan 

tata cara pemungutan dan pelaksanaan pajak tersebut. Para jumhur ulama 

Ahlul Sunnah wal Jama’ahdari empat madzhab yaitu Syafi’I, Hanafi, Maliki 

dan Hambali, sepakat bahwa pajak tidak dapat serta diqiyaskan  

(dianalogikan) sebagai mukus. Secara Etimologis, Mukus adalah pengurangan 

dengan phenzaliman. Jadi mukus adalah segala pungutan (uang) yang diambil 

oleh makis (pemungut mukus atau kolektor retribusi) dari para pedagang yang 

lewat dengan cara-cara yang zhalim. Jumhur ulama sepakat bahwa pajak uang 

dipungut atau dipotong oleh pemerintah guna untuk mendanai dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat luas seperti: membiayai pembangunan fasilitas jalan 

raya, jembatan, rumah sakit, alat transportasi public, listrik dengan harga 

terjangkau oleh masyarakat, keamanan yang diamankan oleh TNI dan POLRI, 

membangun sekolah dan layanan public lainnya adalah bukan mukus sehingga 

halal untuk dipungut atau dipotong oleh pemerintah untuk mensejahterakan 

masyarakat umum (Nurpadila :2016). 

2.11 Penelitian Terdahulu 

Untuk memberikan gambaran dan kerangka pemikiran dalam penelitian 

maka perlu sekiranya untuk membahas hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai 

acuan dalam membandingkan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu 

sehingga akan menghasilkan suatu analisa yang sesuai berdasarka dengan teori. 

Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai 
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topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel sebagai 

berikut: 

Table II.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No 
Nama / 

Tahun 
Judul penelitian Variabel Hasil 

1. Tommy 

Kurniasih 

& Maria 

M. Ratna 

Sari (2013) 

Pengaruh Return On 

Assets, Leverage,  

CorporateGovernance, 

Ukuran Perusahaan  

Dan Kompensasi Rugi 

Fiskal Pada Tax 

Avoidance 

X1=Return On 

Assets 

X2= Leverage 

X3= 

CorporateGove

rnance 

X4= Ukuran 

Perusahaan 

X5= Kompensasi 

Rugi Fiskal 

Y= Tax Avoidance 

Return on Assets 

(ROA), Ukuran 

Perusahaan dan 

Kompensasi Rugi 

Fiskal berpengaruh 

signifikan secara 

parsial terhadap tax 

avoidance 

sedangkan Leverage 

dan Corporate 

Governance tidak 

berpengaruh 

signifikan secara 

parsial terhadap tax 

avoidance 

2. Fenny 

Winata 

(2014) 

Pengaruh Corporate 

Governance Terhadap 

Tax Avoidance 

X1=Corporate 

Governance 

Y= Tax Avoidance 

Dewan Komisaris 

Independen Dan 

Jumlah Komite 

Audit Berpengaruh 

Secara Signifikan 

Terhadap Aktivitas 

Tax Avoidance 

Kepemilikan 

Institusional, Dan 

Kualitas Audit tidak 

berpengaruh 

terhadap Tax 

Avoidance. 

3. I Gusti Ayu 

Cahya 

Maaharani 

dan Ketut 

Alit 

Suardana 

(2014) 

Pengaruh Corporate 

Governance, 

Profitabilitas, dan 

Karakteristik Eksekutif 

Pada Tax Avoidance 

Perusahaan  

X1=Corporate 

Governance 

X2= Profitabilitas, 

X3=Karakteristik 

Eksekutif 

Y= Tax Avoidance 

Dewan Komisaris 

Independen, 

Kualitas Audit, 

Komite Audit 

berpengaruh 

negative terhadap 

Tax Avoidance. 

Sedangkan Risiko 

Perusahaan 
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No 
Nama / 

Tahun 
Judul penelitian Variabel Hasil 

berpengaruh positif 

terhadap Tax 

Avoidance. 

4. Teguh 

Muji 

Waluyo,  

Yessi 

Mutia 

Basri , dan  

Rusli 

(2015) 

Pengaruh Return on 

Asset, Leverage, Ukuran 

Perusahaan, Kompensasi 

Rugi Fiskal dan 

Kepemilikan Institusi 

Terhadap Penghindaran 

Pajak 

X1=Return on 

Asset 

X2= Leverage, 

X3=Ukuran 

Perusahaan, 

X4= Kompensasi 

Rugi Fiskal 

X5= Kepemilikan 

Institusi 

Y= Penghindaran 

Pajak 

 

ROA, Leverage, 

Ukuran perusahaan, 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak 

dan  

Kompensasi rugi 

fiscal dan 

Kepemilikan 

institusi tidak 

berpengaruh 

signifikan dan 

5. Dyah Hayu 

Pradipta  

dan 

Supriyadi 

(2015) 

Pengaruh Corporate 

Social Responsibility 

(CSR), Profitabilitas, 

Leverage, dan Komisaris 

Independen Terhadap 

Praktik Penghindaran 

Pajak 

X1= Corporate 

Social 

Responsibility 

(CSR), 

X2= Profitabilitas 

X3= Leverage 

X4= Komisaris 

Independen 

Y=   Praktik 

Penghindaran 

Pajak 

Variabel CSR dan 

profitabilitas 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak. 

sedangkanleverage 

dan komisaris 

independen tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak. 

6. Rinaldi dan 

Charoline 

Cheisviyan

ny (2015) 

Pengaruh Profitabilitas, 

Ukuran Perusahaan Dan 

Kompensasi Rugi Fiskal 

Terhadap Tax Avoidance  

X1= Profitabilitas 

X2= Ukuran 

Perusahaan 

X3= Kompensasi 

Rugi Fiskal 

Y= Tax Avoidance 

 

 Profitabilitas dan 

Ukuran Perusahaan 

berpengaruh positif 

terhadap Tax 

Avoidance pada 

perusahaan, 

Sedangkan 

Kompensasi Rugi 

Fiskal tidak 

berpengaruh 

terhadap Tax 

Avoidance.  

7. Sefnia Lora 

Sihaloho 

dan  Dudi 

Pratomo 

(2015) 

Pengaruh Corporate 

Governance dan 

Karakteristik Eksekutif 

Terhadap Tax 

Avoidance 

X1=Corporate 

Governance 

X2=Karakteristik 

Eksekutif 

Y= Tax 

      Avoidance 

Kepemilikan 

Institusional, 

Kepemilikan 

Managerial, 

Komisaris 

Independen sebagai 
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No 
Nama / 

Tahun 
Judul penelitian Variabel Hasil 

proksi dari 

corporate 

governanve dan 

Karakteristik 

Eksekutif 

berpengaruh positif 

terhadap Tax 

Avoidance, 

sedangkan Komite 

Audit sebagai 

proksi Corporate 

Governance tidak 

berpengaruh 

terhadap Tax 

Avoidance. 

8. Putu Rista 

Diantari 

dan IGK 

Agung 

Ulupui 

(2016) 

Pengaruh Komite Audit, 

Proporsi Komisaris 

Independen, dan Proporsi 

Kepemilikan 

Institusional terhadap 

Tax Avoidance 

X1= Komite Audit 

X2= Proporsi 

Komisaris 

X3= Proporsi 

Kepemilikan 

Institusional 

Y= Tax Avoidance 

Komite Audit dan 

Proporsi Komisaris 

independen 

berpengaruh negatif 

terhadap tax 

avoidance, proporsi 

kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh 

terhadap tax 

avoidance, dan 

ukuran perusahaan 

sebagai variabel 

kontrol berpengaruh 

positif terhadap tax 

avoidance. 

9. Agung 

Wibawa,  

Wilopo dan 

Yusri 

Abdillah 

(2016) 

 

Pengaruh Good 

Corporate Governance  

terhadap Penghindaran 

Pajak 

X=Corporate 

Governance 

Y=Penghindaran 

Pajak 

Komisaris 

Independen, Komite 

Audit Perusahaan, 

dan Kualitas 

Auditor eksternal 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak. 

10. Ulfah 

Jasmine 

(2016) 

Pengaruh Leverage, 

Kepelimikan 

Institusonal, 

Ukuran Perusahaan, Dan 

Profitabilitas 

X1= Leverage 

X2=Kepelimikan 

Institusonal 

X3=Ukuran 

Perusahaan 

Leverage,Kepemilik

an Institusional, 

Ukuran Perusahaan 

dan 

Profitabilitasberpen
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No 
Nama / 

Tahun 
Judul penelitian Variabel Hasil 

Terhadap Penghindaran 

Pajak 

X4= Profitabilitas 

Y= Penghindaran    

Pajak 

garuh terhadap 

penghindaran pajak  

 

11. Ni Koming 

Ayu 

Praditasari 

Dan 

Putu Ery 

Setiawan 

(2017) 

Pengaruh Good 

Corporate Governance, 

Ukuran Perusahaan, 

Leverage Dan 

Profitabilitas  

Pada Tax Avoidance 

X1= Good 

Corporate 

Governance, 

X2= Ukuran 

Perusahaan 

X3= Leverage 

X4= Profitabilitas 

Y= Tax Avoidance 

Kepemilikan 

Institusional, 

Komite Audit, dan 

Ukuran Perusahaan 

berpengaruh negatif 

pada tax avoidance 

serta leverage dan 

profitabilitas 

berpengaruh positif 

pada tax avoidance. 

hasil analisis juga 

menunjukkan 

bahwa komisaris 

independen tidak 

berpengaruh pada 

tax avoidance. 

12. Irsalina 

Nur Idzni 

dan Agus 

Purwanto 

(2017) 

Pengaruh Ketertarikan 

Investor Asing Dan 

Kepemilikan 

Institusional Terhadap 

Penghindaran 

Pajak Perusahaan 

X1= Ketertarikan 

Investor Asing 

X2=Kepemilikan 

Institusional 

Y=  Penghindaran 

       Pajak 

Perusahaan 

Kepemilikan Asing 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

Penghindaran Pajak 

Perusahaan dan 

Kepemilikan 

Institusional 

berpengaruh  

terhadap 

penghindaran pajak 

perusahaan. 

13. Jessica 

Giea 

Utomo 

(2017) 

Pengaruh Corporate 

Social Responsibility, 

Profitabilitas,Leverage,K

omisaris Independen Dan 

Ukuran Perusahaan 

Terhadap Penghindaran 

Pajak 

X1= Corporate 

Social 

Responsibility 

X2= Profitabilitas 

X3= Leverage, 

X4= Komisaris 

Independen 

X5= Ukuran 

Perusahaan 

Y= Penghindaran 

Pajak 

Corporate Social 

Responsibility, 

Leverage dan 

Komisaris 

Independen tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penghindaran pajak, 

sedangkan Ukuran 

Perusahaan dan 

Profitabilitas 

memiliki pengaruh 

terhadap 
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No 
Nama / 

Tahun 
Judul penelitian Variabel Hasil 

Penghindaran Pajak. 

14. Ajeng 

Wijayanti, 

Anita 

Wijayanti,  

dan Yuli 

Chomsatu 

(2017) 

Pengaruh Karakteristik 

Perusahaan, 

GoodCorporate 

Governance  dan 

Corporate Social 

Responsibility 

Terhadap Penghindaran 

Pajak 

X1= Karakteristik 

Perusahaan 

X2=GoodCorporate 

Governance 

X3= Corporate 

Social 

Responsibility 

Y= Penghindaran 

Pajak 

Ukuran Perusahaan, 

Intensitas Modal, 

berpengaruh 

terhadap 

Penghindaran Pajak, 

sedangkan 

Komisaris 

Independen, 

Leverage, Komite 

Audit dan 

Corporate Social 

Responsibility  tidak 

berpengaruh 

terhadap 

Penghindaran Pajak 

 

2.12 Pengembangan Hipotesis 

2.12.1 Pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap Tax Avoidance 

Return On Asset ( ROA) adalah suatu pengukuran kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dipunyai 

perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. 

Semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik pula kinerja perusahaaan 

dalam memnghasilkan laba yang besar bagi perusahaan. Laba yang meningkat 

dapat menyebabkan tingginya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. 

Perusahaan akan melakukan pengecilan dan meminimalkan pembayaran pajak 

terutang sekecil mungkin. Oleh karena itu berkemungkinan besar bahwa 

perusahaan melakukan kegiatan tax avoidance. 

Hasil penelitian yang dinyatakan oleh Praditasari & Setiawan (2016) dan 

Kurniasih & Sari (2013) bahwa ROA berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 

Penelitian Maharani dan Suardana (2014) juga menemukan adanya hubungan 
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positif antara profitabilitas dengan Tax Avoidance. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Waluyo dkk (2013) dan Pradipta dan Suryadi (2015) juga 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh ROA terhadap Tax Avoidance. Hasil 

penelitian yang bertolak belakang yang diteliti oleh Maharani dan Suardana 

(2014) yang menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. 

Berdasarkan uraian tersebut maka akan diperoleh hipotesisnya sebagai 

berikut: 

H0 : Diduga tidak adanya pengaruh antara Return On Asset 

(ROA)terhadap Tax Avoidance 

H₁ : Diduga adanya pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap Tax 

Avoidance  

 

2.12.2  Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance 

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang 

dimiliki institusional yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki oleh 

investor institusional dalam suatu perusahaan. 

Menurut  penelitian yang dilakukan oleh Nur Idzni dan Purwanto (2017) 

menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak perusahaan. Artinya, semakin meningkatnya jumlah 

kepemilikan saham institusional pada perusahaan akan meningkatkan tindakan 

penghindaran pajak yang dilakukan dengan meminimalkan beban pajak 

perusahaan. hasil penelitian yang sama yang dilakukan oleh Sihaloho dan Pratomo 

(2015) dan Jasmine (2016) menyatakan bahwa adanya pengaruh Kepemilikan 

Institusional terhadap Tax Avoidance. 

Penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) yang 

menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh antara Kepemilikan Institusional 

terhadap Tax Avoidance. 
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H0 :Diduga tidak adanya pengaruh antara Return On Asset (ROA) 

terhadap Tax Avoidance 

H2 :Diduga Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap tax 

avoidance 

 

2.12.3 Komisaris Independen berpengaruh terhadap tax avoidance 

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas mengawasi secara umum 

dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasehat pada direksi. 

Komisaris independen memiliki peran penting dalam penerapan corporate 

governance karena keberadaan dewan komisaris belum dapat memberikan 

jaminan terlaksananya prinsip-prinsip corporate governance.Dengan adanya 

Komisaris Independen diharapkan dapat terjadi keseimbangan dalam perusahaan 

antara manajemen perusahaan dan para stakeholder. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wibawa, dkk (2016) yang 

menyatakan bahwa adanya pengaruh antara Komisaris Independen terhadap Tax 

Avoidance.Penelitian yang mendukung lainnya yaitu dilakukan oleh Sihaloho dan 

Pratomo (2015) dan Diantari dan Ulupui (2016) yang menyatakan bahwa adanya 

pengaruh antara Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. Sedangkan 

penelitian yang bertolak belakang yaitu  penelitian yang dilakukan oleh Pradipta 

dan Suryadi (2015) yang menyatakn bahwa tidak adanya pengaruh antara 

Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. 

Dari uraian diatas maka dapat diajukan hipotesisnya sebagai berikut. 

H0 :Diduga tidak adanya pengaruh antara Komisaris Independen 

terhadap Tax Avoidance 

H3 :Diduga Komisaris Independen memiliki pengaruh terhadap tax   

avoidance 
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2.12.4 Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance 

Ukuran Perusahaan adalah besar atau kecilnya suatu perusahaan yang 

dapat dilihat dari total asset.Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin 

menjadi pusat perhatian pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi 

manajer perusahaan untuk berperilaku patuh (compliances) atau agresif (tax 

avoidance) dalam perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Praditasari dan Setiawan 

(2016) bahwa terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap Tax 

Avoidance.Hal ini dapat terjadi karena semakin besar ukuran perusahaan maka 

semakin besar pengawasan yang diberikan kepada perusahaan oleh pemerintah 

yang mengakibatkan perusahaan besar cenderung memiliki tarif pajak efektif yang 

besar yang berarti bahwa perusahaan besar menghindari tindakan tax avoidance. 

Penelitian yang sama dilakukan oleh Waluyo,dkk (2015) bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.Penelitian selanjutnya 

yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) yang menyatakan adanya 

pengaruh antara Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. 

Dari uraian diatas dapat diajukan hipotesis sebagai berikut. 

H0 :Diduga tidak adanya pengaruh antara Ukuran Perusahaan terhadap 

Tax Avoidance 

H4 :Diduga Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance 

 

2.12.5 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance 

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat 2 tentang 

pajak penghasilan, perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi 

diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat 

dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan 



 

 

35 

digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, 

selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena 

laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian 

perusahaan.  

Rinaldi dan Cheisviyanny (2015), membuktikan bahwa kompensasi rugi 

fiskal tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.Hasil ini 

tidak sejalan dengan penelitian Waluyo,dkk (2015) membuktikan bahwa 

Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap 

penghindaran pajak.Dalam penelitian Kurniasih, (2013) mengatakan kompensasi 

rugi fiskal memiliki nilai positif terhadap Tax Avoidance, karena kerugian tersebut 

dapat mengurangi beban pajak pada tahun berikutnya.Perusahaan yang merugi 

pada periode sebelumnya dapat meminimalkan beban pajak pada periode 

berikutnya.Kerugian yang ditanggung perusahaan dapat dikompensasikan kepada 

laba yang diterima selama 5 tahun berikutnya, sehingga pajak yang harus 

dibayarkan dapat diminimalkan karena angka laba terutang menjadi kecil. 

Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

H0 :Diduga tidak adanya pengaruh antara Kompensasi Rugi Fiskal 

terhadap Tax Avoidance 

H5 :DidugaKompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap tax 

avoidance. 
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2.12.6 Pengaruh Return On Asset (ROA), Kepemilikan Institusional, 

Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi 

Fiskal terhadap Tax Avoidance 

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian yang mendukung hipotesis 

parsial dan teori-teori yang memperkuatnya, maka hipotesis kelima dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

H0 :Diduga tidak adanya pengaruh antara Return On Asset (ROA), 

Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Ukuran 

Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance 

H6 :DidugaReturn On Asset (ROA), Kepemilikan Institusional, Komisaris 

Independen, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal 

berpengaruh terhadap tax avoidance. 

 

2.13 Desain Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, maka variabel di dalam penelitian ini adalah 

Penghindaran Pajak ( Tax Avoidance ) sebagai variabel dependen dan 

Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Return On Asset (ROA), 

Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal sebagai variabel independen. 

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka dibuatlah suatu desain 

penelitian yang akan menjadi arahan dalam melakukan pengumpulan data serta 

analisisisnya. Desain penelitian ini dapat dilihat dalam gambar dibawah ini. 
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Gambar II.1 

Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Secara Parsial 

   Secara Simultan 

 

Kepemilikan 

Institusional (X1) 

Komisaris 

Independen (X2) 
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(X3) 

Ukuran Perusahaan 
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Tax Avoidance 

(Y) 

Kompensasi Rugi 

Fiskal (X5) 


