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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Landasan Teori 

2.1.1.Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Pasar modal merupakan sarana pembiayaan usaha melalui penerbitan 

saham dan obligasi.Perusahaan dapat membiayai kebutuhan modal (capital 

expenditure) jangka panjang, tanpa tergantung pada pinjaman bank atau 

pinjaman luar negeri. Bursa efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia 

oleh pemerintah india belanda pada tahun 1912. Namun pada tahun 1914 

sampai dengan 1918 bursa efek harus ditutup karena perang dunia ke I, lalu 

dibuka kembali pada tahun 1939. Dan ditutup kembali pada tahun 1942-1952 

karena terjadi perang dunia ke II.Pada tanggal 10 agustus 1977, Bursa efek 

diresmikan kembali oleh presiden Suharto. Namun, perdagangan bursa efek 

saat itu sedang lesu, jumlah emiten hingga 1978 baru mencapai 24, karena 

masyarakat lebih memilih instrument perbankan dibanding instrument pasar 

modal. Setelah beberapa tahun kemudian barulah pasar modal mengalami 

pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dilakukan 

pemerintah.Dengan demikian terbentuklah perusahaan bursa efek Indonesia. 

2.2.2.TeoriAgensi (Agency Theory) 

Hubungan agensi terjadi ketika salah satu pihak (principal)  menyewa 

pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan mendelegasikan  

wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut  

(Prasiwi,2015).Elemen dari teori agensi adalah bahwa prinsipal dan agen 

memiliki preferensi atau tujuan berbeda  (Jensen et al., 1990). Menurut 
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Brigham dan Houston (2006:50), manajer diberi kekuasaan oleh pemilik 

perusahaan yaitu  pemegang  saham  untuk  membuat  keputusan, dimana  hal  

ini  menciptakan  potensi  konflik  kepentingan  antara  manajer  dan principal 

yang dikenal sebagai teori keagenan (agency theory).  

Hubungan keagenan manajer dan principal dapat memicu adanya  

asimetris informasi sebagai dimana manajemen sebagai  pihak  yang  memiliki 

akses langsung terhadap informasi perusahaan, tidak mengungkapkan  

beberapa informasi oleh manajemen kepada pihak eksternal perusahaan 

termasuk investor sebagai prinsipal (Jansen  et  al.,  1990). Hubungan  manajer  

dan principalsecara teori  keagenan  juga  menimbulkan  konflik  kepentingan  

(agency conflict) antar manajer dan prinsipal dimana masing-masing 

mementingkan dirinya sendiri (Armstrong et al.,  2010). 

Persoalan tersebut menimbulkan biaya agensi (agency cost)antara  

manajer  dan  prinsipal, yang  menurut  teori  ini  harus  dikeluarkan sehingga  

biaya  untuk  mengurangi  kerugian  yang  timbul  karena  ketidakpatuhan 

setara dengan peningkatan biaya informasinya (Chen et al., 2014). Agency 

cost ini  mencakup  biaya  untuk  pengawasan  oleh  pemegang  saham,  biaya 

yang dikeluarkan  oleh  manajemen  untuk  menghasilkan laporan  yang  

transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal, 

serta biaya yang ditimbulkan  karena  menurunnya  nilai  kepemilikan  

pemegang  saham  yang diberikan kepada manajemen dalam  bentuk  opsi  

dan  berbagai manfaat untuk tujuan menyelaraskan  kepentingan  manajemen  

dengan  pemegang  saham (Armstrong  et  al.,  2010).  
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Meminimalisir asimetri informasi, dan konflik kepentingan maka 

pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan  

bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab terhadap 

peraturan dan ketentuan yang berlaku(Armstrong et al., 2013).  

Hubungan  teori  agensi  dengan  praktik  penghindaran pajak adalah 

jika  tidak  dalam  pengelolaan  yang  baik  akan  konflik  kepentingan  yang 

diawali dengan adanya asimetri informasi (Prasiwi, 2015). Menimimalisir 

konflik tersebut maka diperlukan tata kelola perusahaan yang baik salah satu 

bentuk tata kelola  perusahaan yang  baik  adalah dengan  adanya Transparansi 

informasi (Armstrong  et  al.,2013). 

Transparansi  infromasi  dapat  berkontribusi  secara langsung  terhadap  

kinerja  ekonomi  dengan mendislipinkan karyawan dalam perusahaan dalam 

pemilihan  investasi yang lebih baik, manajemen aset yang lebih efisien, dan  

mengurangi pengambil alihan kekayaan pemegang saham minoritas  

(Bushmanet al, 2013), sehingga dapat menimimalisir dampak konflik 

kepentingan(agency conflict) dan memberikan nilai yang baik untuk 

perusahaan. 

2.2.3.Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Teori sinyal menjelaskan hubungan antara pemberian informasi 

perusahaan dan persepsi investor dimana teori sinyal menurut Prasiwi  (2015), 

menjelaskan bagaimana pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh  

perusahaan terhadap keputusan investasi pihak luar.Teori sinyal menurut 

Wolk (dalam Thiono,  2006), menjelaskan  mengapa  perusahaan  mempunyai  
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dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak  

eksternal,yang dimotivasi  karena asimetris informasi (asymmetri information) 

antara perusahaan (agent)  dan pihak luar  (principal), dimana informasi  yang 

diberikan dapat di respon sebagai sinyal positif atau negatif oleh investor. 

Asimetris informasi dapat berakibat buruk bagi persepsi investor 

mengenai perusahaan tersebut karena asimetris dapat menimbulkan 2 masalah  

yaitu  moral hazard  yaitu permasalahan  jika agen tidak melaksanakan hal-hal 

yang disepakati dalam  kontrak  kerja,  dan  adverse selectionkeadaan  dimana  

principal  tidak mengetahui  apakah  suatu  keputusan  yang  diambil  oleh  

agen-agen  benar didasarkan  atas  informasi  yang  telah  diperolehnya,  atau  

terjadi  kelalaian dalam tugas  (Jecksen  et  al.,  1976  dalam  Simarmata,  

2012).  

Menimalisir asimetris informasi dilakukan dengan cara pemberian 

informasi yang baikdalam teori sinyalpemberian informasidapat memberikan 

sinyal kepada pengguna laporan keuangan sinyal tersebut  dapat  berupa  

informasi mengenai apa yang telah dilakukan oleh manajemen untuk  

merealisasikan  keinginan  pemilik,  dan  sinyal  yang  diberikan juga  dapat 

berupa promosi atau informasi lain yang  menyatakan bahwa perusahaan 

tersebut lebihbaik dari perusahaan lainnya (Jama’an, 2008). 

Teori Sinyal seperti  yang  dijelaskan  diatas  membahas  hubungan  antara 

informasi yang diberikan oleh perusahaan dapat memberikan sinyal positif 

(good news)  atau  sinyal  negatif  (bad  news)  kepada  investor  (Prasiwi,  

2015).Sinyal tersebut menjadi dasar investor dapat mengetahui prospek masa 
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depan perusahaan sehingga dalam pengambilan keputusan untuk  

berinvestasi,investor  dapat membedakan  perusahaan  mana  yang  memiliki  

nilai  perusahaan  yang  baik, sehingga di masa mendatang dapat  memberikan  

keuntungan  bagi  investor (Alivia,2013).  

Pihak  manajer  berpandangan  praktik  penghindaran  pajak  yang telah  

dilakukan  yang  menghasilkan  informasi  laba  setelah  pajak  yang  tinggi 

diharapkan  dapat  memberikan  sinyal  positif  yang  dapat  meningkatkan  

nilai perusahaan  yang  ditunjukkan  oleh  peningkatan  harga  saham  

perusahaan  dari waktu ke waktu (Simarmata,2012). 

Pratik penghindaran pajak dapat dinilai sebagai sinyal  positif  maupun  

negatif  (Hanlon et al.,  2009).Penelitian  Hanlon  et  al.,(2009)  membuktikan  

penghindaran  pajak  dipandang  positif  jika  dipandang sebagai upaya dalam 

melakukan perencanan pajak dan efisiensi pajak  dan resiko deteksinya  kecil,  

dan  penghindaran  pajak  dipandang  negatif  jika  dipandang ketidakpatuhan  

karena tindakan tersebut berisiko deteksi besar menjadikan akan menimbulkan 

biaya yang tinggi nantinya sehingga nilai perusahaan menurun. 

2.2.Pengindaran Pajak 

2.2.1.Pengertian Pengindaran Pajak 

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

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

liability”menurut Lyons (dalam Suandy, 2008: 7). Penghindaran pajak adalah 

rekayasa „tax affairs‟ yang masih tetap berada di dalam bingkai ketentuan 

perpajakan (lawful). Wajib Pajak melakukanpenghindaran pajak dengan 
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mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah tidak bisa melakukan 

penuntutan secara hukum, meskipunpraktik penghindaran pajak ini akan 

mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. 

Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak 

untuk mengurangi atau menghapus hutang pajak yang tidak melanggar 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak ini 

sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya 

tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan cash flow 

perusahaan. Tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 

perusahaan dan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara 

mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui 

pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa sehingga terhindar dari pengenaan 

pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak (Balter (dalam Zain, 

2008: 49). 

Penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa 

sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan 

memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan.Oleh 

karena itu, penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-

undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka 

usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimkan atau 

meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-

undang pajak.Cara-cara tersebut dapat berupa pemindahan subjek pajak atau 
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objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau 

keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan dan usaha penghindaran pajak 

dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan 

formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (Mortenson dalam 

Zain, 2008: 49). 

Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam 

batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, 

terutama melalui perencanaan pajak. Penghindaran pajak ini juga merupakan 

suatu proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan 

pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak bertujuan untuk 

meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan 

(loophole)ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan 

legal karena tidak melanggarperaturan perpajakan.Penghindaran pajak dapat 

disebut juga sebagai suatu perencanaan pajak (tax planning).(Anderson dalam 

Zain, 2008: 50). 

Tax planning (tax avoidance) adalah proses pengambilan tax faktor yang 

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

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

hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada tax 

events yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan usaha 

maupun lainnya. Tax planning (tax avoidance) ini dilakukan terhadap 

berbagai aspek perpajakan yang bersifat legal karena tujuannya adalah 

meminimalisasi beban dan pembayaran pajak atau maksimalisasi penghasilan 
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setelah pajak.Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu tax planning 

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

masuk akal, dan bukti-bukti pendukungnya memadai (Ngadiman (1994). 

Berdasarkan uraian di atas, maka penghindaran pajak adalah usaha yang 

dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus 

ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan 

perundang-undangan.Tindakan penghindaran pajak ini bersifat legal karena 

tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. 

2.2.2.Perpajakan Di Indonesia 

Menurut Soemitro (2007)  dalam Mardiasmo (2009: 1) pajak merupakan 

iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat 

dipaksakan) dengan tidak  mendapat  jasa  timbal  balik  (kontraprestasi)  yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar  

pengeluaran umum. Sedangkan definisi pajak menurut Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2009 tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan  

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. 

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan  bahwa  pajak  memiliki 

kegunaan  dan  manfaat  pokok  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  umum.  

Suatu negara  tidak  akan  mungkin  menghendaki  merosotnya  kehidupan  

ekonomi masyarakat.  Oleh  karena  itu  berdasarkan  definisi-definisi  yang  
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telah  dijelaskan diatas, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo 

(2010: 6) yaitu : 

1.Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak mempunyai fungsi sebagai sumber dana yang  diperuntukkan 

bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 

2. Fungsi Regulerend (Mengatur) 

Pajak berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  

melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.Sebagai 

penyumbang pendapatan terbesar di Indonesia, sudah sewajarnya  jika  

pemerintah  mengatur  ketentuan  umum  dan  tata cara perpajakan 

secara ketat demi memaksimalkan penerimaan dari pajak. Keseriusan 

pemerintah dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang telah 

dilakukan untuk menyesuaikan peraturan  dengan  perkembangan  

jaman.  Perubahan  dilakukan  pada  UndangUndang  Nomor  6  Tahun  

1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan menjadi  

UU Nomor 9 Tahun 1994, UU Nomor 16 Tahun 2000, UU Nomor 28 

Tahun 2007, dan perubahan yang terbaru adalah UU Nomor 16 Tahun 

2009. 

Perusahaan  termasuk  dalam  salah  satu  kriteria  badan,  dimana  

menjadi salah satu penyumbang terbesar penerimaan pajak. Badan  dalam UU  

Nomor 16 Tahun 2009 adalah  sekumpulan orang atau modal yang merupakan 

kesatuan baik  yang melakukan usaha maupun  yang tidak melakukan usaha 

yang meliputi perseroan  terbatas, perseroan  komanditer,  perseroan  lainnya,  

badan  usaha  milik negara  atau  badan  usaha  milik  daerah  dengan  nama  
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dan  dalam  bentuk  apapun, firma,  kongsi,  koperasi,  dana  pensiun,  

persekutuan,  perkumpulan,  yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 

politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

Pajak penghasilan di Indonesia sendiri diatur didalam UU No.36 Tahun 

2008 yang merupakan revisi dari UU No.17 Tahun 2000, UU No.7 Tahun 

1991 dan UU No.7 Tahun 1983. Tarif pajak badan mulai tahun 2010 yang 

diatur dalam UU No.36 tahun 2008 Pasal 17 ayat 2a adalah sebesar 25% dari 

laba bersih kena pajak tanpa dikurangi oleh Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP). 

Dalam  rangka  meningkatkan  pendapatan  dari  pajak,  pemerintah 

memberikan  insentif  pajak  agar  pengusaha  dalam  negeri  giat  dalam 

mengembangkan  usahanya.  Insentif  pajak  ini  tertuang  dalam  UU  No.36  

Tahun 2008 Pasal 17 ayat 2b. 

Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang 

paling  sedikit  40%  (empat  puluh  persen)  dari  jumlah  keseluruhan  saham  

yang disetor  diperdagangkan di  Bursa  Efek  Indonesia  dan  memenuhi  

persyaratan tertentu  lainnya  dapat  memperoleh  tarif  sebesar  5%  (lima  

persen)  lebih  rendah daripada  tarif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  

huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Pemerintah. 

Biaya  yang  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  bruto  antara  lain  

biaya promosi, biaya beasiswa, biaya magang dan pelatihan, biaya kupon 



 19 

makanan dan minuman  bagi  pegawai  kriteria  dan  daerah  tertentu, beban  

pengolahan  limbah, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, 

cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan cadangan 

biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk 

usaha pengolahan limbah industri. 

2.2.3.Tinjauan Syariah 

Menurut Undang-Undang  baru  yang  terjadi  pada  tahun  2007,  setelah 

diundangkannya UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU 

No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 

UU ini mendefinisikan bahwa (Gusfahmi, 2011: 25): 

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. 

Beberapaulama  berpendapat  tentang  pengertian  pajak  (tax/dharibah). 

Salah satunya yaitu menurut Abdul Qodim Zallum (2004) dalam Gusfahmi 

(2011:31) berpendapat bahwa: 

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah  SWT,  kepada  kaum  Muslim 

untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran  yang memang  

diwajibkan  atas  mereka,  pada  kondisi  Baitul  Mal  tidak  ada uang atau 

harta. 
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Berdasarkan  definisi  tersebut  tercantum  lima  unsur  pokok  yang 

merupakan  unsur  penting  yang  harus  terdapat  dalam  ketentuan  pajak  

menurut syariat (Gusfahmi, 2011: 31-32), yaitu: 

1.Diwajibkan oleh Allah SWT 

2.Objeknya adalah harta (al-Maal) 

3.Subjeknya  kaum  Muslim  yang  kaya  (ghaniyyun)  saja,  dan  tidak 

termasuk non-muslim 

4.Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum Muslim) 

5.Diberlakukan  hanya  karena  adanya  kondisi  darurat  (khusus),  yang 

harus segera diatasi oleh Ulil Amri. 

Kelima unsur dasar tersebut sejalan  dengan  prinsip-prinsip  penerimaan 

negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur: 

1. Harus  adanya  nash  (Al-Qur’an  dan  Hadits)  yang  memerintahkan  

setiap sumber pendapatan dan pemungutannya. 

2. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslim dan non-

Muslim 

3. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya 

golongan kaya dan  golongan makmur  yang mempunyai kelebihan 

saja  yang memikul beban utama. 

4.Adanya Tuntunan Kemaslahatan Umum 

Dari penjelasan tersebut sangat jelas bahwa pajak adalah kewajiban yang 

datang  secara  temporer  untuk  semua  orang  terutama  umat  Muslim,  pajak  
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harus dibayarkan sesuai dengan syariah, dan tidak boleh menghindar  atau 

mencurangi pajak itu sendiri. 

Menurut  Lanis  dan  Richardson  (2012:  87),  pengindaran  pajak  dapat 

didefinisikan  sebagai  semua  upaya  yang  dilakukan  oleh  manajemen  

untuk menurunkan jumlah beban pajak dari  yang seharusnya dibayar oleh 

perusahaan. 

Sedangkan  menurut  Frank,  et  al  (2009)  dalam  Suyanto  dan  

Supramono  (2012: 167), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan 

merekayasa pendapatan kena  pajak  yang  dilakukan  perusahaan  baik  

dengan  cara  yang  legal  (tax avoidance) maupun dengan cara ilegal (tax 

evasion). 

Dari pengertian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  tindakan  perusahaan 

dalam merekayasa pendapatan kena pajak tidak dibenarkan menurut syariat. 

Islam sebagai  agama  yang  mengatur  segala  aspek  kehidupan  yang  tidak  

memisahkan antara sisi religious (agama) dan duniawi. Sehingga pajak dalam 

pandangan Islam termasuk  dalam hubungan manusia dengan  manusia  lainya 

(mu’amalah). Allah memerintahkan kita untuk mencatat dengan  “benar”  saat  

bermuamalah  supaya tidak  merugikan  orang  lain. 

2.2.4. Kompensasi Rugi Fiskal 

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 tersebut.  
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Akibatnya, selama  lima  tahun  tersebut perusahaan akan terhindar dari beban 

pajak, karena laba kena  pajak  akan  digunakan  untuk mengurangi  jumlah  

kompensasi  kerugian perusahaan. 

Kurniasih,  Tommy  dan  Maria  Ratna (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.. 

2.2.5. Leverage 

Menurut  Yulfaida  (2012)  dalam  Ahsan  (2016)  leverage  merupakan 

jumlah  utang  yang  dimiliki  perusahaan  untuk  pembiayaan  dan  dapat  

mengukur besarnyaaktiva yang  dibiayai  utang. Perusahaan  dengan  leverage  

yang  tinggi mengindikasi  perusahaan  tersebut  bergantung  pada  pinjaman  luar  

atau  utang, sedangkan perusahaan dengan  leverage  rendah dapat membiayai 

asetnya dengan modal sendiri. 

Riyanto (2001) dalam Nugraha (2015:32) mendifinisikanleverage sebagai 

penggunaan  aset atau dana yang penggunaannya memiliki  kewajiban untuk 

membayar biaya tetap. Leverage timbul apabila perusahaan membiayai aset 

dengan dana pinjaman yang memiliki beban  bunga. Tingkat  leverage  dapat 

menggambarkan risiko keuangan perusahaan.  
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Menurut Cahyono, et al (2016:  4),  leverage  menggambarkan  proporsi 

total utang perusahaan terhadap total aset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan 

untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. 

Leverage  dihitung  dengan  total  hutang  dibagi  dengan  total  equity.  

Sedangkan menurut  Dewinta  dan  Setiawan  (2016:  1591),  leverage  atau  

solvabilitas merupakan  suatu  ukuran  seberapa  besar  aset  yang  dimiliki  

perusahaan  dibiayai oleh utang. 

Debt  to  asset  ratio  adalah  salah  satu  rasio  leverage  financial  yang 

digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan.Tingkat  solvabilitas 

perusahaan  adalah  kemampuan  perusahaan untuk  membayar  kewajiban  jangka 

panjang perusahaan. Debt to asset  ratio  di  hitung  dengan  cara  membagi  total 

hutang dengan total aset (Sartono, 2010: 123). 

Sedangkan Sawir (2000:13),menjelaskanbahwarasioleveragemenunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban 

finansialnya,seandainya perusahaan pada saat itu dilikuidasi.Dengan demikian 

solvabilitas berarti kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya, baik 

jangka pendek maupun jangka panjang.\ 

2.2.6.Pandangan Islam 

Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang jelas, 

baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri. 

Adapun dalil secara umum, semisal firman Allah : 
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Artinya : ”Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 

(pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa 

yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama 

dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang 

diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah 

(Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk 

(QS.[9]:29).  

Kata ”Jizyah” pada ayat tersebut diterjemahkan dengan “Pajak” (lihat 

kitab Al-Qur’an & terjemahannya oleh Departemen Agama RI terbitan PT 

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

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

misalnya Kitab Al-Qur’an & terjemahannya oleh Departemen  Agama RI cetakan 

Kerajaan Saudi Arabia atau cetakan CV Diponegoro Semarang 

1. Pada Masa Rasulullah 

Pada masa pemerintahannya, Rasulullah SAW menerapkan jizyah, yakni 

pajak yang dibebankan kepada orang-orang non muslim, khususnya ahli kitab, 

sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, 

serta pengecualian dari wajib militer. Besarnya jizyah adalah satu dinar pertahun 
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untuk setiap orang laki-laki dewasa yang mampu membayar.Perempuan, anak-

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

menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. 

Disamping itu, Rasulullah SAW juga menerapkan sistem Kharaj, yaitu 

pajak tanah yang dipungut dari kaum non muslim ketika wilayah Khaibar 

ditaklukkan, tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum muslimin dan pemilik 

lamanya diberi hak untuk mengolah tanah tersebut dengan status sebagai penyewa 

dan bersedia memberikan separo hasil produksinya kepada negara. Rasulullah 

SAW mengirim orang-orang yang ahli untuk menaksir jumlah keseluruhan hasil 

produksi.Setelah mengurangi sepertiga sebagai konpensasi dari kemungkinan 

kelebihan penaksiran, dan sisanya yang duapertiga dibagi-bagikan, setengahnya 

untuk negara dan setengahnya untuk para penyewa.Dalam perkembanganya, 

kharaj menjadi sumber pemasukan bagi Negara. 

2.  Masa Khulafa Al-rasyidin 

Paska penaklukan Syria, Sawad (Iarak) dan Mesir, pendapatan Bait al-Mal 

meningkat secara subtansial, kharaj dari Sawad mencapai seratus juta dinar dan 

dari Mesir dua juta dinar. Dalam penetapan kharaj, khalifah Umar sangat teliti dan 

memperhatikan jangan sampai memberikan beban yang melebihi dari kemampuan  

penyewa. Khalifah Umar menentukan jizyah senantiasa melihat situasi dan 

kondisi daerah yang berbeda-beda. Kepada penduduk Syam dan Mesir, ditentukan 

4 dinar bagi yang kaya, 2 dinar bagi kalangan menengah, dan 1 dinar bagi orang 

miskin yang mempunyai penghasilan. Dan mewajibkan kepada mereka untuk 

memberi makan kepada tentara muslim. Kepada penduduk Irak, diwajibkan 
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membayar jizyah sebesar 48 dirham bagi orang kaya, 24 dirham bagi kalangan 

menengah, dan 12 dirham bagi orang miskin yang berpenghasilan. 

Khalifah Utsman menerapkan kebijakan membagi-bagikan tanah negara 

kepada individu-individu untuk tujuan reklamasi, dari hasil kebijakan ini negara 

memperoleh pendapatan sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham jika di 

bandingkan pada masa khalifah umar yang tidak membagi-bagikan tanah tersebut. 

Pada masa khalifah Ali, alokasi pengeluaran kurang lebih masih tetap 

sama sebagaimana halnya masa khalifah Umar, pengeluaran untuk armada laut 

dihilangkan, karena sepanjang wilayah pantai Syria, Palestina, dan Mesir berada 

dalam kekuasaan Muawiyah. Khalifah Ali mempunyai konsep yang jelas tentang 

pemerintahan, administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan 

dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal kepada Malik 

Asther bin Haris. Surat tersebut berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban 

para penguasa, penegakan keadilan, pendapatan pegawai administrasi dan 

pengadaan bendahara. 

Berkaitan dengan pembahasan pajak tidak lepas dari adanya pembiayaan 

yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan.Kegiatan pemerintah 

semakin meningkat baik dalam masyarakat kapitalis maupun lebih-lebih dalam 

masyarakat sosialis. Sebagai konsekuensinya maka diperlukan pembiayaan-

pembiayaan atau pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya sesuai 

dengan semakin luasnya kegiatan pemerintah itu.Agar supaya biaya bagi 

pengeluaran pemerintah itu dapat dipenuhi maka pemerintah memerlukan 

penerimaan. 
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2.3.Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

NO Judul dan Nama 

Peneliti 

Sumber 

Peneliti 

Variabel Hasil Penelitian 

Independen Dependen 

1. Teguh Muji 

Waluyo,Yessi 

Mutia Basri dan 

Rusli. Pengaruh 

Return onAsset, 

Leverage, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Kompensasi Rugi 

Fiskal dan 

Kepemilikan 

Institusi 

Terhadap 

Penghindaran 

Pajak, 

e-journal Return 

onAsset, 

Leverage, 

Ukuran 

Perusahaan,

Kompensasi 

Rugi Fiskal 

dan 

Kepemilikan 

Institusi 

Penghindara

n Pajak 

Return on Asset, 

Leverage Dan 

Ukuran 

Perusahaanberpe

ngaruh signifikan 

terhadap 

pengindaran 

pajak  sedangkan 

Kompensasi rugi 

fiskal tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

penghindaran 

pajak 

2. Gusti Maya Sari 
(2012) Pengaruh 
Corporate 
Governance, 
Ukuran 
Perusahaan, 
Kompensasi  Rugi  
Fiskal dan 
Struktur 
Kepemilikan  
Terhadap Tax  
Avoidance (Studi 
Empiris Pada 
Perusahaan 
Manufaktur yang 
Terdaftar di  BEI) 

e-journal Corporate 
Governanc, 
Ukuran 
Perusahaan, 
Kompensasi  
Rugi Fiskal 
dan Struktur 
Kepemilikan 

Pengindaran 

pajak (tax 

avoidance) 

Ukuran 

perusahaan dan 

Corporate 

governance 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pengindaran 

pajak (Tax 

Avoidance) 

sedangkan 

kompensasi rugi 

fiskal dan 

Struktur  

kepemilikan  

institusional  

tidak  

berpengaruh  

signifikan 

terhadap  tax 

avoidance 

3. Tommy 

kurniasih,  

MariaM.  

Ratnasari.  2013.  

Pengaruh  Return  

On  Assets,  

e-journal Return  On  

Assets,  

Leverage, 

Corporate 

Governance, 

ukuran 

Pengindaran 

Pajak 

Return  On  

Assets dan 

Kompensasi Rugi 

Fiskalmemiliki 

pengaruh 

signifikan negatif 
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Leverage, 

Corporate 

Governance, 

ukuran 

Perusahaan  dan 

Kompensasi Rugi 

Fiskal Pada Tax 

Avoidance 

Perusahaan  

dan 

Kompensasi 

Rugi Fiskal 

terhadap 

pengindaran 

pajak, ukuran 

Perusahaan, 

Leveragedan 

corporate 

governancetidak 

memiliki 

pengaruh posif 

terhadap 

pengindaran 

pajak 

4. Deddy Dyas 

Cahyono,Rita 

Andini dan 

Kharis Raharjo 

(2016) 

pengaruh komite 

audit, 

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 

e-journal Komite 

Audit,Kepem

ilikan 

institusional,

dewan 

komisaris, 

ukuran 

perusahaan(si

ze), Leverage 

(der) dan 

Profitabilitas 

(ROA) 

Pengindaran 

Pajak (Tax 

Avoidance) 

Komite 

audit,dewan 

komisaris, ukuran 

perusahaan (size), 

leverage, 

profitabilitas 

(ROA) 

berpengaruh 

negatif terhadap 

pengindaran 

pajak, sedangkan 

kepemilikan 

institusional 

berpengaruh 

positif terhadap 

pengindaran 

pajak 

5. Wirna Yola 

Agusti 2010. 

pengaruh 

profitabilitas, 

leverage, dan 

corporate 

governance 

terhadap tax 

avoidance (studi 

empiris pada 

perusahaan 

smanufaktur yang 

terdaftar di bei 

e-journal profitabilitas, 

leverage, dan 

corporate 

governance 

Pengindaran 

pajak (tax 

avoidance) 

Profitabiltas 

memiliki 

pengaruh  

signifikan  

negatif  terhadap  

Tax  

avoidance,Levera

ge tidak  memiliki 

pengaruh 

signifikan  positif  

terhadap  Tax  

avoidance,corpor

ate  governcance  
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tahun 2009-2012) tidak  memiliki  

pengaruh  

signifikan  positif 

terhadap Tax 

avoidance. 

Sumber: Return onAsset, Leverage, Ukuran Perusahaan,Kompensasi Rugi Fiskal dan 

Kepemilikan Institusi terhadap pengindaran pajak. Corporate Governance, 

Ukuran Perusahaan, Kompensasi  Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan 

terhadap pengindaran pajak. Return  On  Assets,  Leverage, Corporate 

Governance, ukuran Perusahaan  dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap 

pengindaran pajak. Komite Audit,Kepemilikan institusional,dewan komisaris, 

ukuran perusahaan(size), Leverage (der) dan Profitabilitas (ROA) terhadap 

pengindaran pajak. profitabilitas, leverage, dan corporate governance 

terhadap pengindaran pajak. 

 

2.4.Pengembangan Hipotesis 

2.4.1.Kompensasi Rugi Fiskal 

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

2tentang  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 perusahaanakan digunakanuntuk mengurangi jumlah kompensasi 

kerugian  tersebut.  Akibatnya,  selama  lima  tahun  tersebut,  perusahaan  

akan  terhindar  dari beban  pajak,  karena  penghasilan  neto  fiskal  akan  

digunakan  untuk  mengurangi  jumlah kompensasi  kerugian  perusahaan. 

Kompensasi kerugian  ini  dapat  dimanfaatkan  sebagai  penghindaran  

pajak karena perusahaan yang medapatkan kompensasi kerugian akan 

terhindar dari beban pajak yang tinggi. Perusahaan  yang telah  merugi  

dalamsatu periode akuntan diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. 

Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan  dan  
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laba  perusahaan akan 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 (Kurniasih  dan  

Sari  (2013). 

Kompensasirugi 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 (Kurniasih, Tommy 

dan Maria Ratna (2013). 

H1: Kompensasi rugi fiskaltidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 

2.4.2.Leverage 

Kasmir (2010) menyatakan bahwa  leverage  merupakan  rasio  yang 

digunakan untuk mengukur  sejauh  mana  aset  perusahaan  dibiayai  dengan 

utang.Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan 

dibandingkan dengan asetnya.Perusahaan  dimungkinkan  menggunakan  

utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi  perusahaan. 

Akan  tetapi,  utang  akan  menimbulkan  beban  tetap (fixed rate of return)  

yang disebut dengan bunga.  Beban bunga yang ditanggung peusahaan dapat 
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dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan untuk 

menekan beban  pajaknya.  Dengan  begitu  bahwa  semakin  tinggi  nilai  

dari  rasio  leverage,  berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang 

pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin  tinggi  pula  biaya  

bunga  yang  timbul  dari  utang  tersebut.  Biaya  bunga  yang semakin tinggi 

akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin 

besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif 

pajak atas bunga utang  semakin  besar,  Darmawan  dan  Sukartha (2014). 

Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya  penggunaan utang oleh  

perusahaan (Prakosa, 2014). Hasil penelitian Supramono (2010) dan Sri 

Mulyani (2013) menunjukkan leverage  berpengaruh  terhadap penghindaran 

pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diambil hipotesis sebagai 

berikut: 

H2 :Leverage berpengaruh terhadap pengindaran pajak 

2.5.Model Penelitian 

Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, 

maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah akan diteliti mengenai 

Pengaruh Kepemilikan Rugi Fiskal dan Leverage Terhadap Tindakan 

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur 

yang Listing di BEI Tahun 2014-2016).Dan penelitian-penelitian sebelumnyadan 

teori yang ada, dapat dirumuskanhipotesis bahwa Kompensasi rugi fiskal 

danLeverage Terhadap Tindakan Pengindaran Pajak sehingga dapat digambarkan 

dalam skema seperti berikut : 
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Gambar 1.1 

Model Penelitian 

 

 

  

 

Keterangan : 

X1       : Variabel Kompensasi Rugi Fiskal 

X2       : Variabel Leverage 

                  : Uji Parsial 

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