
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Teori  

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)   

Teori keagenan mengungkapkan hubungan antara 2 pihak yaitu, pihak 

agent, dimana dalam hal ini adalah manajer perusahaan atau dewan direksi yang 

bertindak sebagai pembuat keputusan dalam menjalankan perusahaan dan pihak 

principal, yaitu pemilik perusahaan atau pemegang saham yang mengevaluasi 

informasi maupun mengelola jalannya perusahaan. Hubungan agensi ada ketika 

salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu 

jasa, prinsipal mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen 

tersebut (Anthony dan Govindarajan, 2005).  

Agen sebagai pengelola perusahaan tentunya lebih mengetahui kondisi 

perusahaan dibandingkan dengan principal yang tanggung jawabnya hanya 

sebatas modal yang disetor saja. Implikasi teori keagenan terhadap penelitian ini 

yaitu dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa pihak manajemen tidak terlepas 

dari praktek tax avoidance. Manajemen melakukan hal tersebut untuk 

memaksimalkan laba perusahaan guna mengimbangi keinginan pemilik yaitu 

berupa laba yang maksimal. Selain itu hal tersebut dilakukan agar kinerja 

manajemen terlihat meningkat dari tahun ke tahun sehingga dapat berhasil 

mencapai target yang diinginkan.  
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2.1.2 Pajak 

2.1.2.1 Pengertian Pajak  

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., dalam bukunya Dasar – Dasar 

Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990:5) dalam Waluyo (2009) 

menyatakan pajak ialah 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”. Sedangkan Menurut Feldman pajak adalah 

prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut 

norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, 

dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum 

(Waluyo, 2014:3). 

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 

pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakkan dijelaskan : 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.  

2.1.2.2 Fungsi pajak  

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regularend. 

1. Fungsi Budgetair (Sumber keuangan Negara) 

Fungsi budgetair menjelaskan bahwa pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin 



 18 

maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah 

berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. 

Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi 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 lain.  

2. Fungsi Regularend (pengatur)  

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan 

pajak sebagai fungsi pengatur :  

a. Pajak yang tinggi yang dikenakan untuk barang-barang mewah. Pajak 

penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi 

transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka 

tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal 

harganya.  

b. Tarif pajak progresif  

Dikenakan atas penghasilan, agar pihak yang memperoleh penghasilan 

tinggi memberikan kontribusi yang tinggi pula. Sehingga terjadi 

pemerataan pendapatan.  

  



 19 

c. Tarif pajak ekspor 0%  

Dikenakan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil 

produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa 

Negara.  

2.1.2.3 Syarat Pemungutan Pajak 

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 

maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut : (Mardiasmo, 

2011:2).  

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)  

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-

undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam 

perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan 

merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan 

adil dalam pelaksanaanya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak 

untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan 

mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.  

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)  

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 

maupun warganya.  

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)  

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomin 

masyarakat.  
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d. Sistem pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)  

Sesuai fungsi Budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat 

ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.  

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  

Sistem pemungutan yang sederhana akan mempermudah dan 

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakkannya.   

2.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Dalam pemungutan pajak dikenal dengan beberapa system pemungutan, 

yaitu:  

a. Official Assessment System  

Sistem pemungutan pajak yang member kewenangan aparatur 

perpajakkan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap 

tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif  serta kegiatan menghitung dan 

memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakkan. 

Maka, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak 

tergantung pada aparatur perpajakkan (peranan dominan ada pada aparatur 

perpajakkan).  

b. Self Assessment System  

Sistem pemungutan yang memberi wewenang wajib pajak dalam 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakkan yang berlaku. Dalam 

sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak 
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sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu 

menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakkan yang 

sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari 

akan pentingnya membayar pajak.  

c. With Holding System 

Merupakan sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak terutang 

dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini 

antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.  

 

2.1.3 Kepemilikan Institusional  

 Pohan (2009:2 dalam Reinaldo:2017) Kepemilikan Saham Institusional 

adalah persentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan blockholder, 

yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan diatas 5% tetapi tidak 

termasuk dalam golongan kepemilikan insider  atau manajerial Investor institusi 

dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu investor aktif dan investor pasif.  

  (Juniarti dan Sentosa:2009 dalam Fadila:2017) menyatakan kepemilikan 

institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh 

investor institusional, seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank, perusahaan 

asuransi, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusional lainnya. 

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen 

karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan 

pengawasan yang lebih optimal. Semakin besar kepemilikan institusi keuangan 

maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan 

tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan 
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yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja 

perusahaan akan meningkat. Pengaruh investor institusional terhadap manajemen 

perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk 

menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham (Sabrina:2010 

dalam Reinaldo:2017). Dengan semakin besar kepemilikan institusional yang 

dimiliki pihak institusi akan memberikan tekanan kepada manajemen untuk 

melakukan penghindaran pajak (tax avoidance)  sehingga dapat memaksimalkan 

laba perusahaan.    

 

2.1.4 Komisaris Independen  

 Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham 

pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak 

semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris Independen memiliki 

fungsi pengawasan untuk membuat laporan keuangan lebih objektif dan 

mendukung pengelolaan perusahaan yang baik (Maria & Kurniasih:2013 dalam 

Utari & Supadmi:2017). Kecurangan yang mungkin terjadi dari pelaporan pihak 

manajemen perusahaan yang dilaporkan, dipercaya akan berkurang dengan 

adanya komisaris independen. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, 

jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki 

oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan 

jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari 

seluruh anggota komisaris. Komisaris independen juga dapat merangkap sebagai 
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ketua komite audit. Bila mencermati aturan dari PT Bursa Efek Indonesia Jakarta 

Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 pasal III.1.6, dijumpai syarat menjadi komisaris 

independen adalah sebagai berikut, yaitu:  

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali 

perusahaan tercatat yang bersangkutan sekurang-kurangnya enam bulan 

sebelum pertunjukkan sebagai direktur tidak terafiliasi.  

2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan komisaris dan direktur lainnya 

dari perusahaan tercatat.  

3. Tidak bekerja rangkap sebagai direksi pada perusahaan lain.  

 Keberadaan komisaris independen yang kuat akan sangat menunjang 

terlaksa nanya tugas sebagai pengawas perseroan. Jika proporsi komisaris 

independen meningkat dalam suatu perusahaan, maka praktik tax avoidance akan 

menurun. Adanya komisaris independen akan meminimalisir kecurangan dalam 

pelaporan perpajakkan yang dilaporkan.  

2.1.5 Kompensasi Rugi Fiskal  

Annisa (2015:3) dalam Reinaldo (2017) Kompensasi Kerugian Fiskal 

adalah Kompe nsasi yang dilakukan oleh WP yang berdasarkan pembukuannya 

mengalami kerugian, dan kompensasi akan dilakukan pada tahun berikutnya 

berturut – turut s.d 5 tahun. Berdasarkan Undang – Undang No.36 tahun 2008 

Pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan, bahwa 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 digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian 
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tersebut. Kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan sebagai strategi 

penghindaran pajak dikarenakan selama lima tahun akan mendapatkan keringanan 

tidak membayar pajak (Kurniasih dan Sari, 2013).  

Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi 

kerugian ini adalah sebagai berikut :  

1. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan 

biaya–biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan.  

2. Kompensasi kerugian hanya di perkenankan selama lima tahun ke depan 

secara berturut–turut.  

3. Kompensasi hanya berlaku untuk WP Badan dan Orang Pribadi yang 

melakukan kegiatan usaha dan penghasilannya tidak dikenakan PPh Final 

serta tidak menggunakan norma penghitungan.  

4. Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan 

penghasilan dari dalam negeri.  

2.1.6 Corporate Social Responsibility  

 Corporate Social Responsibility merupakan komitmen perseroan atau 

perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan 

guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik 

bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya 

(Undang-undang No.40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 3). Corporate Social 

Responsibility, aktivitas ini merupakan pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh 

perusahaan sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada konsumen serta 

masyarakat disekitarnya. Ditinjau dari sudut Pajak Penghasilan (PPh), perusahaan 
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biasanya akan memilih strategi untuk mensiasati pengenaan pajak ini sehingga 

semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR yang dilakukan dapat 

dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak. Corporate Social 

Responsibility merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh sebuah perusahaan yang diatur sesuai dengan isi pasal 74 

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 yang baru. Bunyi lengkap dari pasal 74 

tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan berkaitan 

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan.  

2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai mana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan kewajiban perseorangan yang dianggarkan dan 

diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan 

dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.  

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan 

diatur dengan peraturan pemerintah.   

Aktivitas CSR ini merupakan pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh 

perusahaan sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada konsumen serta 

masyarakat disekitar. Ditinjau dari sudut pandang Pajak Penghasilan (PPh), 

perusahaan biasanya akan memilih strategi untuk mensiasati pengenaan pajak ini 
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sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR yang dilakukan dapat 

dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak.  

2.1.7 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)  

 Tax avoidance merupakan stategi dan teknik penghindaran pajak 

dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan 

dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2013:14 dalam Reinaldo: 2017). Tindakan 

tax avoidance ini dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan karena 

perusahaan tidak akan membayar beban perpajakannya sehingga laba yang akan 

dihasilkan meningkat. Tindakan tax avoidance ini merupakan tindakan yang tidak 

melanggar hukum, namun bagaimanapun juga tindakan ini menyebabkan kerugian 

bagi pemerintah. Tax Avoidance merupakan bagian dari perencanaan pajak (tax 

planning) yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang 

menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

perundang-undangan perpajakkan yang berlaku. Strategi atau cara yang legal 

sesuai dengan aturan Undang-Undang (UU) yang berlaku, biasanya dilakukan 

dengan memanfaatkan hal hal yang sifatnya ambigu dalam UU sehingga dalam 

hal ini Wajib Pajak memanfaatkan celah yang ditimbulkan oleh adanya  

ambiguitas dalam UU perpajakkan. Strategi penghematan pajak tersebut disebut 

juga sebagai suatu strategi pajak yang agresif. Meskipun tax avoidance  

berpotensi merugikan penerimaan negara dari sektor perpajakkan, tetapi tax 

avoidance adalah konsekuensi logis yang muncul setiap kebijakan perpajakkan 

yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga banyak perusahaan 
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yang berusaha mencari celah dari kebijakan tersebut yang menguntungkan untuk 

melakukan penghematan pajak.  

Dalam menentukan penghindaran pajak, maka komite urusan fiskal OECD 

(Organization for Economic Cooperation and Development) menyebutkan ada 3 

karakter penghindaran pajak yaitu:  

1. Adanya unsur arti fisial dimana berbagai peraturan seolah-olah terdapat 

didalamnya padahal tindakan 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 sebetulnya yang dimaksudkan oleh yang pembuat undang-

undang.  

3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para 

konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran 

pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasian mungkin (Fiswl, 

2010:61).  

  

2.1.8 Ukuran Perusahaan  

Ukuran Perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan 

berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan 

operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Semakin 

besar ukuran perusahaan dari sebuah perusahaan, kecenderung perusahaan 

membutuhkan dana akan juga lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih 

kecil, hal ini membuat perusahaan yang besar cenderung menginginkan 

pendapatan yang besar. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan  dan 
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kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Perusahaan besar 

yang besar tentu memiliki banyak sumber daya manusia yang ahli dalam 

pengelolaan beban pajaknya jika dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya 

dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakkannya. Banyaknya sumber daya 

yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya 

pajak yang dapat dikelola perusahaan.  

Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan mempunyai 

sumber daya yang berlimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. 

Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aset, semakin besar 

total aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka 

waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih 

stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan 

total aset yang kecil (Indriani Z: 2005 dalam Reinaldo:2017).  Berdasarkan teori 

agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agent 

untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agent, yaitu dengan cara menekan 

beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Teori Biaya 

politik menjelaskan bahwa perusahaan besar akan cenderung untuk tidak 

melakukan penghindaran pajak karena perusahaan besar akan menjadi sorotan 

pemerintah. Teori kekuasaan politik memberi arti berlawanan, yakni perusahaan 

besar akan lebih agresif untuk melakukan penghindaran pajak agar mencapai 

penghematan beban pajak yang optimal.  
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2.2 Pandangan Islam Tentang Pajak 

Dalam istilah bahasa arab, pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah atau 

bisa juga disebut Al-Maks, yang artinya adalah “pungutan yang ditarik dari rakyat 

oleh para penarik pajak” (Lihat Lisanul Arab IX/217-218 dan XIII/160, dan 

Shahih Muslim dengan syarahnya oleh Imam Nawawi XI/202). Menurut imam 

Al-Ghazali dan Al-Juwaini, pajak ialah apa yang diwajibkan oleh penguasa 

(pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa 

yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan negara dan masyarakat secara 

umum) ketika tidak kas dalam baitul mal.” (Lihat Syifa‟ul Ghalil hal 234, dan 

Ghiyats al-Umam Min Iltiyats Azh-Zhulmihal 275).  

Ada istilah lain yang mirip dengan pajak atau Adh-Dharibah diantaranya :  

1. Al-Jizyah (seperti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintah 

Islam)  

2. Al-Kharaj (pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam)  

3. Al-Usyur (beacukai bagi pedagang non muslim yang masuk ke negara 

Islam). Adapun ayat yang berkaitan dengan pajak :  

                             

                       

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu : sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu. [QS An-Nisa : 29]  

 

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang hamba-Nya 

saling memakan harta sesamanya dengan jalan tidak dibenarkannya. Dan pajak 
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adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya apabila 

dipungut tidak sesuai aturan. Di samping melarang memakan harta orang lain 

dengan jalan yang batil, di mana di dalamnya terdapat bahaya bagi mereka, baik 

bagi pemakannya maupun orang yang diambil hartanya, Allah menghalalkan 

kepada mereka semua yang bermaslahat bagi mereka seperti berbagai bentuk 

perdagangan dan berbagai jenis usaha dan keterampilan. Disyaratkan atas dasar 

suka sama suka dalam perdagangan untuk menunjukkan bahwa akad perdagangan 

tersebut bukan akad riba, karena riba bukan termasuk perdagangan, bahkan 

menyelisihi maksudnya, dan bahwa kedua belah pihak harus suka sama suka dan 

melakukannya atas dasar pilihan bukan paksaan. Oleh karena itu, jual beli gharar 

(tidak jelas) dengan segala bentuknya adalah haram karena jauh dari rasa suka 

sama suka. Termasuk sempurnanya rasa suka sama suka adalah barangnya 

diketahui dan bisa diserahkan. Jika tidak bisa diserahkan mirip dengan perjudian. 

Di sana juga terdapat dalil bahwa akad itu sah baik dengan ucapan maupun 

perbuatan yang menunjukkan demikian, karena Allah mensyaratkan ridha, oleh 

karenanya dengan cara apa pun yang dapat menghasilkan keridhaan, maka akad 

itu sah.  

Hadits Uqbah bin „Amir radhiyallahu „anhu, berkata: Saya mendengar 

Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda:  

يَْدُخُل اْلَجنَّةَ َصاِحُب َمْكس     

 Artinya : “Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak (secara 

zhalim, pent).” (HR. Abu Daud II/147 no.2937. Hadist ini dinilai dho‟if oleh 

syaikh Al-Albani) 
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 Dari dalil di atas, banyak para ulama yang menggolongkan pajak yang 

dibebankan kepada kaum muslim secara zhalim dan semena-mena, sebagai 

perbuatan dosa besar, seperti yang dinyatakan Imam Ibnu Hazm di dalam Maratib 

al Ijma‟, Imam adz-Dzahabi di dalam bukunya Al-Kabair, Imam Ibnu Hajar al-

Haitami di dalam az- Zawajir „an Iqtirafi al Kabair, Syaikh Shiddiq Hasan Khan 

di dalam ar-Raudah an-Nadiyah, Syaikh Syamsul al-Haq Abadi di dalam Aun al-

Ma‟bud dan selainnya. 

 

2.3 Penelitian Terdahulu  

 Terdapat beberapa Penelitian yang berkaitan dengan Penghindaran Pajak 

antara lain yaitu :  

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

Nama/ Tahun Judul 
Variabel 

Penelitian 
Hasil 

Tommy 

Kurniasih 

(2013)  

Pengaruh 

Return on 

Assets (Roa), 

Leverage, 

Corporate 

Governance, 

Ukuran 

Perusahaan 

dan 

Kompensasi 

Rugi Fiskal 

Pada Tax 

Avoidance 

Variabel 

Independen :  

Return On Assets, 

Leverage, 

Corporate 

Governance, 

Ukuran Perusahaan 

dan Kompensasi 

Rugi Fiskal  

 

Variabel Dependen 

:  

Tax Avoidance  

Return On Assets 

(ROA), Ukuran 

Perusahaan, dan 

Kompensasi Rugi 

Fiskal berpengaruh 

signifikan secara 

parsial terhadap Tax 

Avoidance, 

Sedangkan Leverage, 

Corporate 

Governance tidak 

berpengaruh 

signifikan secara 

parsial terhadap Tax 

Avoidance.  

Verani 

Carolina, 

Maria Natalia, 

Debbianita 

(2014) Jurnal 

Keuangan dan 

Perbankan, 

Karakteristik 

Eksekutif 

Terhadap Tax 

Avoidance 

Dengan 

Leverage 

Sebagai 

Variabel 

Independen :  

Karakter Eksekutif  

 

Variabel Dependen 

:  

Tax Avoidance  

penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

terdapat 

pengaruh karakteristik 

eksekutif terhadap 

aktivitas penghindaran 

pajak (tax avoidance) 
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Nama/ Tahun Judul 
Variabel 

Penelitian 
Hasil 

Vol.18, No.3 Variabel 

Intervening 

 

Variabel 

Intervening :  

Leverage  

yang dilakukan 

perusahaan dengan 

leverage sebagai 

variabel 

intervening. 

 

Maria dan 

Kurniasih 

(2014)  

 

Pengaruh 

Return on 

Assets, 

Leverage, 

Corporate 

Governance, 

Ukuran 

Perusahaan 

dan 

Kompensasi 

Rugi Fiskal 

Pada Tax 

Avoidance  

 

Variabel 

Independen :  

Return on Assets, 

Leverage, 

Corporate 

Governance, 

Ukuran 

Perusahaan, dan 

Kompensasi Rugi 

Fiskal  

Variabel 

Dependen:  

Tax Avoidance  

 

Return on Assets, 

Ukuran Perusahaan 

dan Kompensasi Rugi 

Fiskal berpengaruh 

signifikan secara 

simultan, namun 

secara parsial 

Leverage dan 

Corporate 

Governance tidak 

berpengaruh 

signifikan.  

Damayanti & 

Susanto 

(2015)  

Pengaruh 

Komite Audit, 

Kualitas 

Audit, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Risiko 

Perusahaan, 

dan Return On 

Assets 

Terhadap Tax 

Avoidance 

Variabel 

Independen :  

Komite Audit, 

Kualitas Audit, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Risiko Perusahaan, 

Dan Return On 

Assets  

 

Variabel 

Dependen: 

Tax Avoidance  

Risiko Perusahaan 

Dan Return On Assets 

Berpengaruh 

Terhadap Tax 

Avoidance. Sedangkan 

Komite Audit, 

Kualitas Audit Dan 

Kepemilikan 

Institusional Tidak 

Berpengaruh 

Terhadap Tax 

Avoidance.  

Suriani 

Ginting 

(2016)  

Pengaruh 

Corporate 

Governance 

dan 

Kompensasi 

Rugi Fiskal 

terhadap 

Penghindaran 

pajak dengan 

Ukuran 

Perusahaan 

sebagai 

Variabel 

Moderating  

Variabel 

Independen :  

Corporate 

Governance dan 

Kompensasi Rugi 

Fiskal 

Variabel Dependen 

:  

Tax Avoidance  

 

Variabel 

Moderating :  

Ukuran Perusahaan  

Kepemilikan 

Institusional dan 

Kompensasi Rugi 

Fiskal berpengaruh 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak. 

Sedangkan Komisaris 

Independen Tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak.  

Deddy Dyas 

Cahyono, Rita 

Pengaruh 

Komite Audit, 

Variabel 

Independen :  

Kepemilikan 

Institusional 
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Nama/ Tahun Judul 
Variabel 

Penelitian 
Hasil 

Andini, Kharis 

Raharjo 

(2016) 

Journal Of 

Accounting, 

Volume 2 

No.2  

Kepemilikan 

Institusional, 

Dewan 

Komisaris, 

Ukuran 

Perusahaan 

(Size), 

Leverage 

(DER) dan 

Profitabilitas 

(ROA) 

terhadap 

Tindakan 

Penghindaran 

Pajak (Tax 

Avoidance) 

pada 

Perusahaan 

Perbankan 

yang Listing 

BEI Periode 

Tahun 2011-

2013   

Komite Audit, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Dewan Komisaris, 

Ukuran Perusahaan 

(Size), Leverage 

(DER), dan 

Profitabilitas 

(ROA)  

 

Variabel Dependen 

:  

Tindakan 

Penghindaran 

Pajak (Tax 

Avoidance)  

berpengaruh terhadap 

Tindakan 

Penghindaran Pajak. 

Sedangkan Komite 

Audit, Dewan 

Komisaris, Ukuran 

Perusahaan (Size), 

Leverage (DER), dan 

Profitabilitas (ROA) 

tidak berpengaruh 

terhadap Tindakan 

Penghindaran Pajak 

(Tax Avoidance)  

Melisa Fadila 

(2017) JOM 

Fekon, Vol. 4 

No.1   

Pengaruh 

Return on 

Assets,  

Leverage, 

Ukuran 

Perusahan, 

Kompensasi 

Rugi Fiskal, 

Kepemilikan 

Institusional, 

dan Koneksi 

Politik 

terhadap 

Penghindaran 

Pajak (Studi 

Empiris pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang Terdaftar 

di BEI Tahun 

2011-2015)  

Variabel 

Independen :  

Return on Assets, 

Leverage, Ukuran 

Perusahaan, 

Kompensasi Rugi 

Fiskal, 

Kepemilikan 

Institusional, dan 

Koneksi Politik  

 

Variabel Dependen 

:  

Penghindaran 

Pajak  

Return on Assets, 

Ukuran Perusahaan, 

Kompensasi Rugi 

Fiskal, dan 

Kepemilikan 

Institusional 

berpengaruh terhadap 

Penghindaran Pajak. 

Sedangkan Leverage 

dan Koneksi Politik 

tidak berpengaruh 

terhadap 

Penghindaran Pajak.  

Fatimatus 

Zahra (2017)  

Pengaruh 

Corporate 

Governance, 

Profitabilitas, 

Variabel 

Independen :  

Corporate 

Governance, 

Corporate 

Governance 

diproksikan dengan 

Kualitas Audit 
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Nama/ Tahun Judul 
Variabel 

Penelitian 
Hasil 

dan Capital 

Intensity 

terhadap 

Penghindaran 

Pajak  

Profitabilitas, dan 

Capital Intensity  

 

Variabel Dependen 

:  

Penghindaran 

Pajak  

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Penghindaran Pajak, 

sedangkan Komite 

Audit belum mampu 

membuktikan adanya 

pengaruh terhadap 

Penghindaran Pajak. 

Profitabilitas 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Penghindaran Pajak, 

sedangkan Capital 

Intensity belum 

mampu membuktikan 

adanya pengaruh 

terhadap 

Penghindaran Pajak. 

Aprilian 

Kusuma 

Ningrum, Eny 

Suprapti, 

Achmad 

Syaiful 

Hidayat 

Anwar (2018) 

Balance Vol.1 

No.1 UM 

Malang  

Pengaruh 

Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

terhadap Tax 

Avoidance 

dengan 

Gender 

sebagai 

Variabel 

Moderasi 

(Studi Empiris 

pada 

perusahaan 

Manufaktur 

yang Terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

Tahun 2016)  

Variabel 

Independen :  

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility  

 

Variabel Dependen 

:  

Tax Avoidance  

 

Variabel Moderasi 

:  

Gender  

 

Corporate Social 

Responsibility 

berpengaruh negatif 

terhadap tax 

avoidance. 

Keberadaan 

perempuan dalam 

dewa komisaris dan 

direksi (gender) dapat 

memperkuat pengaruh 

corporate social 

responsibility dengan 

tax avoidance.  
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2.4 Kerangka Penelitian   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Independen      Variabel Dependen  

 

 

Variabel Moderating 

 

 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 

 

  

Kepemilikan 

Institusional  (X1) 

Komisaris 

Independen (X2) 

 

Kompensasi Rugi 

Fiskal  (X3) 

Corporate Social 

Responsibility  

(X4)  

Penghindaran Pajak  

(Tax Avoidance)   

(Y) 

Ukuran Perusahaan (Z) 
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2.5 Pengembangan Hipotesis  

 Hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan 

dan tujuan yang ada dapat diuraikan sebagai berikut :  

2.5.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak 

(Tax Avoidance)  

 

 Kepemilikan Institusional merupakah kepemilikan saham perusahaan yang 

dimiliki oleh investor institusional, seperti pemerintah, perusahaan investasi, 

bank, perusahaan asuransi, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi 

lainnya (Juniarti dan Sentosa:2009). Semakin besar kepemilikan institusi 

keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi 

keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen akibatnya akan memberikan 

dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga 

kinerja perusahaan akan meningkat. Pengaruh investor institusional terhadap 

manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk 

menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham (Sabrina:2010) 

dalam (Reinaldo:2017). Semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki 

pihak institusi akan memberikan tekanan kepada manajemen untuk melakukan 

penghindaran pajak (tax avoidance) sehingga dapat memaksimalkan laba. 

Didukung dengan penelitian (Fadilla:2017) yang menyatakan kepemilikan 

institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.  

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran 

pajak (tax avoidance)  
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2.5.2 Pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance)  

 

 Pajak merupakan kontribusi yang bersifat memaksa dan diperuntukan oleh 

orang pribadi atau badan yang terutang untuk membiayai keperluan negara. 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pelimpahan sumber dari swasta ke 

pemerintahan bersifat wajib didefenisikan sebagai pajak. Keberadaan komisaris 

independen yang kuat akan sangat menunjang terlaksananya tugas sebagai 

pengawas perseroan. (Minnick &Noga:2010 dalam Utari&Supadmi:2017) 

mengungkapkan proporsi komisaris independen yang besar, dapat mempengaruhi 

peningkatan kemampuan kerja dan kekayaan pemegang saham. (Kurniasih & 

Sari:2014) didukung oleh penelitian dari (Rachmithasari:2015) menyatakan 

pengaruh negatif komisaris independen terhadap tax avoidance. Jika proporsi 

komisaris independen meningkat dalam suatu perusahaan, maka praktik tax 

avoidance akan menurun. Adanya komisaris independen akan meminimalisir 

kecurangan dalam pelaporan perpajakkan yang dilaporkan.   

H2:  Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 

(tax avoidance)  

 

2.5.3 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak 

(Tax Avoidance)  

 

(Annisa, 2015:3 dalam Reinaldo:2017) Kompensasi Kerugian Fiskal adalah 

Kompensasi yang dilakukan oleh WP yang berdasarkan pembukuannya 

mengalami kerugian, dan kompensasi akan dilakukan pada tahun berikutnya 

berturut – turut s.d 5 tahun. (Laila:2015:4 dalam Reinaldo:2017) Saldo rugi fiskal 

yang masih dapat dikompensasikan harus diakui sebagai aktiva pajak tangguhan, 

apabila besar kemungkinannya laba fiskal periode mendatang memadai untuk 
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dikompensasi. Kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan sebagai strategi 

penghindaran pajak dikarenakan selama lima tahun akan mendapatkan keringanan 

tidak membayar pajak (Kurniasih dan Sari, 2013). Didukung oleh penelitian 

(Reinaldo:2017) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh 

terhadap Tax Avoidance.  

H3 :  Kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak 

(Tax Avoidance)  

  

2.5.4 Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran 

Pajak (tax avoidance)  

 

 Corporate Social Responsibility merupakan komitmen perseroan atau 

perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan 

guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik 

bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya 

(Undang-undang No.40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 3). Perusahaan melakukan 

pengungkapan CSR untuk mendapatkan legitimasi positif dari masyarakat guna 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan dituntut untuk 

mampu melakukan aktivitasnya sesuai dengan nilai dan batasan norma yang 

berlaku di masyarakat (Pradipta & Supriyadi:2015 dalam ningrum:2018). 

Perusahaan dengan reputasi yang baik akan mempertahankan reputasinya dengan 

melakukan tanggung jawab atas aktivitasnya dan tidak melakukan praktik tax 

avoidance (Ratmono & Sagala:2014 dalam Ningrum:2018)   Hal tersebut 

menunjukkan semakin perusahaan melakukan pengungkapan CSR maka semakin 

rendah tingkat tax avoidance. Hal serupa diungkapkan oleh (Hoi et al :2013) yaitu 

perusahaan dengan kegiatan CSR yang tidak bertanggung jawab secara sosial 
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memiliki keterlibatan dalam praktik tax avoidance. Didukung oleh penelitian yang 

dilakukan (Reinaldo:2017) yang menyatakan bahwa Corporate Social 

Responsibility berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance).  

H4: Corporate social responsibility berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance)  

  

2.5.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating pada 

Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak (tax 

avoidance) 

 

(Juniarti dan Sentosa:2009 dalam Fadila:2017) menyatakan kepemilikan 

institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh 

investor institusional, seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank, perusahaan 

asuransi, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusional lainnya. 

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen 

karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan 

pengawasan yang lebih optimal. “Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana 

dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, 

log size, nilai pasar saham, dan lain-lain). Ukuran perusahaan menunjukkan 

besarnya skala perusahaan.  Dengan  semakin besar/kecil ukuran perusahaan 

diduga dapat mempengaruhi hubungan antara kepemilikan institusional dengan 

penghindaran pajak, karena semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin 

besar tekanan untuk melakukan penghindaran pajak yang diberikan oleh pihak 

institusi kepada manajemen sehingga dapat memaksimalkan laba.   

H5: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance) dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating  
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2.5.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating pada 

Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak (tax avoidance)   

 

Memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, keberadaan 

Komisaris Independen adalah sangat diperlukan. Secara langsung keberadaan 

Komisaris Independen menjadi penting, karena didalam praktek sering ditemukan 

transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan 

pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta stakeholder lainnya, 

terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat 

didalam pembiayaan usahanya.  

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan Direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham 

pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak 

semata-mata demi kepentingan perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala 

dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, 

antara lain: total aktiva, log size nilai pasar saham, jumlah karyawan, dan lain-

lain. Dengan semakin besar/kecil ukuran perusahaan dapat mempengaruhi 

hubungan antara komisaris independen dengan penghindaran pajak, karena 

dengan semakin besar ukuran perusahaan, proporsi komisaris independennya akan 

lebih meningkat maka tingkat terjadinya praktik tax avoidance akan menurun. 

karena dengan adanya komisaris independen akan meminimalisir kecurangan 

dalam pelaporan perpajakkan yang dilaporkan.  

H6:  Komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance) dengan ukuran perusahaan sebagai variabel modera ting   
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2.5.7 Pengaruh Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating pada 

Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak (tax 

avoidance)  

 

Dalam menjalankan kegiatan usaha, setiap perusahaan tentunya sudah 

melakukan berbagai analisa untuk menghindari risiko bisnis. Selain faktor internal 

seperti manajemen, strategi, sumber daya dan faktor internal lainnya, risiko bisnis 

juga dapat muncul akibat adanya faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi, 

faktor alam, perkembangan teknologi maupun faktor dari ketentuan perpajakan 

yang selalu mengalami perubahan sehingga sifat dari risiko bisnis ini dapat 

menimbulkan adanya kerugian bagi perusahaan.Terkait dengan hak dan kewajiban 

perpajakan, secara umum Pajak Penghasilan (PPh) tidak akan dikenakan kepada 

perusahaan yang mengalami kerugian. 

Annisa (2015:3) dalam Reinaldo (2017) Kompensasi Kerugian Fiskal 

adalah Kompensasi yang dilakukan oleh WP yang berdasarkan pembukuannya 

mengalami kerugian, dan kompensasi akan dilakukan pada tahun berikutnya 

berturut – turut s.d 5 tahun. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat 

diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: 

total aktiva, log size nilai pasar saham, jumlah karyawan, dan lain-lain. Dengan 

semakin besar/kecilnya ukuran perusahaan akan mempengaruhi hubungan antara 

kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak, karena jika suatu perusahaan 

semakin besar, maka kerugian yang akan dikompensasikan diberi keringanan 

tidak membayar pajak selama 5 tahun tentu akan lebih semakin besar, begitu juga 

sebaliknya.  

H7: Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance) dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating  



 42 

2.5.8 Pengaruh Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating pada 

Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak (tax 

avoidance)  

 

 Corporate Social Responsibility, aktivitas ini merupakan pengeluaran yang 

akan dikeluarkan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada 

konsumen serta masyarakat disekitarnya. Ditinjau dari sudut Pajak Penghasilan 

(PPh), perusahaan biasanya akan memilih strategi untuk mensiasati pengenaan 

pajak ini sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR yang 

dilakukan dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak.  

 Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar 

kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size nilai 

pasar saham, jumlah karyawan, dan lain-lain. Dengan semakin besar/kecilnya 

ukuran perusahaan  akan memperkuat Corporate social responsibility terhadap tax 

avoidance. Dikarenakan semakin besar atau kecilnya perusahaan maka tanggung 

jawab sosial sebuah perusahaan akan semakin besar sehingga penghindaran 

pajaknya lebih meningkat.  

H8: Corporate social responsibility berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance) dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating  

 

 

 

 

 

 

 


