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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Gambaran Umum Perpajakan 

a. Pengertian Pajak 

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar Negara yang 

digunakan dalam APBN. Definisi pajak menurut Undang-Undang 

Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang 

Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 dalam Ilyas ( 2013: 2) berbunyi : 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal 

balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”  

 

Beberapa definisi tentang pajak yang dikemukakan para ahli di 

bidang perpajakan untuk menjadi bahan perbandingan antara lain: 

Menurut smeets yang dikutip oleh Ilyas (2013:6): 

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui 

norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya 

kontra-prestasi yang dapat di tunjukan dalm hal yang individual; 

maksutnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.” 

 

Menurut soeparman Soemahamidjaja yang dikutip oleh Ilyas 

(2013:6): 

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang di pungut 

oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup 

biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam 

mencapai kesejahteran umum.” 
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Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Ilyas (2013:6) : 

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang- undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum.” 

 

Definisi pajak menurut UU No.28 tahun 2007 tentang KUP 

adalah sebagai berikut: “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.” 

Berdasarkan dari pengertian pajak diatas dapat disimpulkan 

bahwa pajak adalah kewajiban bagi masyarakat untuk membayarkan 

kas kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang 

tanpa mendapat timbal balik secara langsung. 

b. Fungsi Pajak 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan 

karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai 

semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Ilyas 

(2011:2) terdapat empat fungsi pajak yaitu: 

1) Fungsi Penerimaan (budgeteir) 

Fungsi sebagai penerimaan negara dalam rangka membiayai 

pengeluaran -pengeluaran negra yang terutang dalam APBN dan 

APBD. 
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2) Fungsi Mengatur (regulerend) 

Fungsi sebagai suatu instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Dengan instrumen 

pajak, sektor ekonomi tertentu dapat di gerakkan lebih cepat lagi 

dan daerah-daerah tertentu dapat dikembangkan lebih cepat, 

sehingga diharapkan keseimbangan antarsektor ekonomi, daerah 

dan keamanan dapat terjadi secara sehat. 

3) Fungsi Demokrasi  

Dengan terjadinya perubahan politik pascareformasi, maka tuntutan 

demokrasi semakin keras dan masyarakat menuntut keseimbangan 

antara kewajiban sebagai pembayar pajak dengan hak mendapatkan 

pelayanan yang baik dari pemerintah. Tuntutan atas pelayanan yang 

baik dari pemerintah akan semakin meningkat dimasa mendatang 

sebagai konsekuensi langsung dari tuntutan masyarakat pembayar 

pajak dan kesadaran atas hak-haknya sebagai warga negara.   

4) Fungsi Redistribusi 

Fungsi ini menekan kan pada pemerataan pendapatan. Hal ini dapat 

terjadi dengan berlakunya tarif progresif yang mengenakan pajak 

lebih besar kepada masyarakat yang berpenghasilan besar dan 

mengenakan pajak lebih kecil, bahkan tidak mengenakan pajak 

sama sekali atas penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP). 
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c. Pengelompokan Pajak 

Menurut Murtopo (2011:4) terdapat tiga pengelompokan pajak 

yaitu pengelompokan menurut sifatnya, menurut sasaran/objeknya dan 

menurut pemungutnya. 

1) Menurut Sifatnya: 

a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebannya tidak dapat 

dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban lansung 

Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan 

(PPH). 

b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebannya dapat 

dilimpahkan ke pihak lain. Beban pajak yang dipikul seseorang 

dapat dilimpahkan seluruhnya maupun sebagian kepada pihak 

lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan 

Barang Mewah (PPnBM). 

2) Menurut Sasaran/Objeknya 

Pembagian pajak menurut sasaran atau objeknya dimaksudkan 

pembendaan berdassarkan ciri-ciri prinsip:  

a) Pajak Subjektif (pajak perseorangan): pajak yang berpangkal 

atau berdasarkan pada subjeknya yang kemudian selanjutnya di 

cari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri 

Wajib Pajak (WP). Contoh: Pajak Penghasilan. 

b) Pajak objektif (pajak kebendaan): pajak yang berpangkal atau 

berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri 

Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan 
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Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM). 

3) Menurut lembaganya pemungutnya 

a) Pajak Pusat (pajak negara) adalah pajak yang dipungut oleh 

pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

pemerintah pusat. Contoh: PPH, PPN, PPnBM, PBB, BM, Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

pemerintah daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, 

Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor 

dan lain-lain. 

Maka dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa pengelompokan pajak terbagi 3, yaitu menurut sifatnya terdapat 

pajak yang tidak dapat dilimpahkan dan pajak yang dapat dilimpahkan, 

menurut sasaran/objeknya terdapat pajak yang berdasarkan subjeknya 

dan pajak berdasarkan objeknya, menurut pemungutnya terdapat pajak 

yang dipungut pemerintah dan pajak yang dipungut pemerintah daerah. 

d. Asas – Asas Pemungutan Paja 

Dalam memungut pajak, nengara mempunyai batas kewenangan 

didasarkan atas tempat tinggal, kewarganegaraan atau sumber 

penghasilan sehingga pemungutan pajak tidak berulang ulang dan 

memberatkan Wajib Pajak. Terdapat tiga hal yang digunakan sebagai 

dasar untuk memungut pajak:  Murtopo (2011:11), yaitu : 
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1) Tempat tinggal  

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atau seluruh 

penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak 

tanpa memperhatikan apakah ia sebagai warga negaranya atau 

sebagai warga negara asing. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di 

indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh berasal dari indonesia atau berasal dari indonesia atau 

berasal dari luar negeri (Pasal 4 UU PPh). 

2) Kebangsaan 

Pengenaan pajaknya dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

Suatu negara memungut pajak atas orang yang mempunyai 

kebangsaan negara tersebut tanpa memperhatikan di mana ia 

tinggal. 

3) Sumber  

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan 

yang bersumber dari suatu negara. Dengan demikian orang atau 

badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari indonesia 

dikenakan pajak di indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal 

Wajib Pajak.  

e. Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Murtopo (2011:5) sistem pemungutan pajak dapat dibagi 

menjadi 3 yaitu : 

1) Official Assessment System 

Suatu sistem pajak yang memberi kewenangan kepada 
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pemerintah (fiskus-pegawai pajak) untuk menentukan besarnya 

pajak yang terhutang. Ciri-ciri Official Assessment System antara 

lain: 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang berada 

pada fiskus; 

b) Wajib Pajak bersifat pasif 

c) Utang pajak yang timbul setelah diterbitkannya Surat 

Pembertitahuan Pajak Terhutang atau Surat Ketetapan Pajak 

oleh fiskus. 

2) Self Assessment System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab, kepada wajib pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri 

besarnya pajak terhutang dan harus dibayar. 

3) With Holding System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak 

yang terhutang oleh Wajib Pajak. Pajak yang dipotong atau dipungut 

oleh pihak lain, nanti bisa menjadi kredit pajak atau merupakan 

pelunasan atas pajak terhutang. 

2. Profitabilitas 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009), indikator kinerja 

perusahaan terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan 
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potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa 

depan. Prospek yang bagus akan menarik minat investor untuk 

berinvestasi dalam suatu perusahaan sehingga diperlukan pengungkapan 

yang lebih luas pada laporan tahunan perusahaan. Rasio profitabilitas 

menjadi bentuk penilaian terhadap kinerja manajemen dalam mengelola 

kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Hal ini 

berarti bahwa rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dengan menggunakan asset maupun modal 

perusahaan (Sjahrial dan Purba, 2011:40). 

Secara garis besar, laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari 

penjualan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin tinggi 

rasio profitabilitas, berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan 

memperoleh laba. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam 

mengukur profitabilitas, antara lain: 

1) Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio antara laba bersih 

setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio NPM 

mengukurkemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih 

dalam tingkat penjualan. Semakin tinggi NPM menunjukkan bahwa 

perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi pula pada tingkat 

penjualan tertentu. 

2) Return On Assets (ROA) 

Return On Assets (ROA) merupakan asset yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba terhadap total asset setelah 
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dikurangi beban bunga dan pajak. ROA mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba di masa lalu. Semakin besar 

ROA menunjukkan kinerja perusahaan akan semakin baik karena 

tingkat pengembalian investasi (return) yang semakin besar. 

3) Return On Equity (ROE) 

Return On Equity adalah rasio yang menunjukkan ukuran 

profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. ROE merupakan 

rasio laba bersih setelah pajak terhadap modal sendiri yang 

dipergunakan untuk mengukur kemampuan laba yang tersedia bagi 

pemegang saham. 

4) Gross Profit Margin 

Gross profit margin merupakan rasio profitabilitas yang 

mengukur laba kotor yang dihasilkan dari setiap penjualan. 

5) Operating Ratio 

Operating ratio merupakan rasio yang mengukur biaya operasi 

dari setiap penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. 

3. Kepemilikan Keluarga 

Perusahaan keluarga pada umumnya merupakan perusahaan yang 

dimiliki secara mayoritas oleh keluarga tertentu atau kepemilikan 

sahamnya terkonsentrasi pada keluarga tertentu (Ayub, 2008:25 dalam 

Septian, 2014). Menurut Laporta (1999) dalam Septian (2014) 

kepemilikan keluarga diidentifikasikan sebagai kepemilikan dari individu 

dan kepemilikan dari perusahaan tertutup (di atas 5%), yang bukan 

kepemilikan dari BUMN dan BUMD, perusahaan terbuka ataupun 
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lembaga keuangan. Berdasarkan definisi ini, perusahaan jenis family 

ownership tidak hanya terbatas pada perusahaan yang menempatkan 

anggota keluarganya pada posisi CEO, komisaris atau posisi manajemen 

lainnya. Perusahaan yang mempekerjakan CEO, komisaris atau manajer 

dari luar anggota keluarga pemilik perusahaan tetap dikategorikan sebagai 

perusahaan jenis family ownership. 

Definisi kepemilikan keluarga terdapat dalam penelitian Anderson 

dan Reeb, 2003 dalam Subagiastra, 2016 yang menyebutkan bahwa 

perusahaan keluarga (family firm) adalah setiap perusahaan yang memiliki 

pemegang saham yang dominan. Sedangkan Morck dan Yeung, 2004 

dalam Subagiastra, 2016 mendefinisikan perusahaan keluarga sebagai 

meliputi perusahaan yang dijalankan berdasarkan keturunan atau warisan 

dari orang-orang yang sudah lebih dulu menjalankannya atau oleh 

keluarga yang secara terang-terangan mewariskan perusahaannya kepada 

generasi selanjutnya. 

Pemilik saham keluarga dalam suatu perusahaan merupakan 

pemegang saham khusus yang memiliki struktur insentif unik. Pemilik 

saham keluarga memiliki pengaruh suara yang kuat dalam perusahaan dan 

motif yang sangat kuat untuk mengelola perusahaan (Anderson, Mansi, 

dan Reeb, 2003 dalam Sirait dan Martani, 2014). Pemilik saham keluarga 

berbeda dengan sekedar pemegang saham biasa berkenaan dengan dua 

karakteristik yaitu perhatian keluarga pada kemampuan perusahaan 

bertahan dalam jangka panjang dan reputasi keluarga dan perusahaan. 
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Karakteristik pertama, keluarga peduli pada kemampuan 

perusahaan bertahan pada jangka panjang. Kepedulian ini timbul karena 

umumnya pemilik saham keluarga tidak mendifersifikasikan portofolionya 

dan mereka ingin mewarisi perusahaan tersebut kepada keturunannya. 

Mereka lebih mementingkan maksimalisasi nilai perusahaan (firm value) 

dibandingkan nilai pemegang saham (shareholder value). Karakteristik 

kedua, pemilik keluarga peduli pada reputasi keluarga dan perusahaan. 

Kepedulian ini terkait konsekuensi ekonomi jangka panjang yang akan 

dirasakan dari reputasi yang baik. Karena investasi keluarga bersifat 

jangka panjang, pihak eksternal akan berhadapan dengan pengelola 

perusahaan yang sama dalam jangka panjang. Pihak eksternal akan 

berekspektasi pengelola perusahaan bertindak konsisten di masa depan. 

Karena itu, jika perusahaan melakukan tindakan eksploitasi, pihak 

eksternal akan beranggapan perusahaan akan melakukan eksploitasi lagi di 

masa depan karena pengelola perusahaan tidak berubah. 

Dalam penelitian Arifin, 2003 dalam Subagiastra, 2016 

mengungkapkan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga, 

negara, atau institusi keuangan pengurangan masalah agensinya akan lebih 

baik dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan 

publik atau perusahaan tanpa pengendali utama. 

4. Penghindaran Pajak 

Pajak merupakan biaya yang signifikan bagi perusahaan serta 

menjadi pengurang arus kas yang tersedia bagi perusahaan dan pemegang 
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saham. Hal ini menjadi insentif bagi perusahaan untuk pengurangi pajak 

melalui aktivitas penghindaran pajak (Chen et al., 2010 dalam Sirait dan 

Martani, 2014). Upaya manajemen perusahaan untuk memperoleh laba 

yang diharapkannya melalui penerapan manajemen pajak salah satunya 

adalah melalui penghindaran pajak (tax avoidance), yaitu mengurangi 

jumlah pajak dengan cara yang yang tidak melanggar peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak dapat juga 

didefinisikan sebagai suatu bagian dari strategi manajemen pajak yang  

tidak  dilarang  dalam  undang-undang  pajak.  Satu  rancangan transaksi 

dapat   mengurangi   present   value   dari   pembayaran   pajak,   tetapi   

jika penghematan tersebut menyebabkan biaya non-pajak yang lebih besar 

pada area lain di organisasi, transaksi tersebut bukan merupakan 

perencanaan pajak yang efisien (Klassen, 1997 dalam Sirait dan Martani, 

2014). Dalam membuat keputusan penghindaran pajak, manager 

mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan penghindaran pajak 

terlebih dahulu. 

Menurut Erly Suandy (2011: 20) Penghindaran pajak (tax 

avoidance) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan 

dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan 

secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang 

diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-

kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan 

penggelapan pajak (tax evasion) adalah merupakan pengurangan pajak 

yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi 

data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, 
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penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana. 

Manfaat utama yang diperoleh dari penghindaran pajak adalah 

penghematan pajak yang lebih besar. Penghematan ini memang menjadi 

keuntungan bagi pemegang saham, tetapi manajer sebagai pembuat 

keputusan juga memperoleh keuntungan apabila kompensasi manajer 

ditentukan dari usaha efisiensi manajemen pajak baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Penghindaran pajak juga dapat memberi reaksi 

baik pada pasar. Ketika pasar berekspektasi bahwa beban pajak 

perusahaan naik, maka akan timbul reaksi negatif. Jika pasar berekspektasi 

bahwa pengungkapan meningkat maka timbul reaksi positif (Frischman et 

al., 2008 dalam Sirait dan Martani, 2014). Dengan demikian, untuk 

menghindari reaksi negatif, perusahaan harus dapat menghindari pajak 

tetapi harus dapat mempertahankan tingkat pengungkapan yang memadai 

(Kasipillai dan Maharthiran, 2013). 

Penghindaran pajak sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam 

rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus 

dilakukan dan meningkatkan cash flow perusahaan. Seperti disebutkan 

oleh Guire at al., 2011 dalam Budiman dan Setiyono, 2012 bahwa manfaat 

dari adanya tax avoidance adalah untuk memperbesar tax saving yang 

berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan cash 

flow. Namun, penghindaran pajak juga menimbulkan biaya. Perencanaan 

penghindaran pajak membutuhkan investasi waktu, usaha, dan biaya 

transaksi yang besar. Umumnya perusahaan berharap dapat melaporkan 

penghasilan kena pajak yang rendah namun perusahaan juga peduli pada 

tingkat laba yang dilaporkannya (Yin dan Cheng, 2004 dalam Sirait dan 



 24 

Martani, 2014). Saat perusahaan menghindari pajak, penghasilan kena 

pajaknya akan semakin rendah. Pemeriksa pajak lebih mengawasi 

perusahaan yang melaporkan perbedaan laba buku dan pajak yang besar 

(Cloyd et al, 1996 dalam Sirait dan Martani, 2014). Jadi, peluang 

perusahaan diperiksa semakin besar dan potensi sanksi dari pemeriksa 

pajak semakin besar. 

Jika perusahaan tidak ingin perbedaan buku dan pajak yang besar, 

perusahaan bisa memanajemen laba akuntansi dan pajak bersama-sama. 

Jika perusahaan menunda penghasilan kena pajak agar dapat memperoleh 

kewajiban pajak lebih sedikit, laba buku juga akan berkurang. Dengan 

demikian, penghindaran pajak dapat menyebabkan perusahaan melaporkan 

laba bersih yang lebih sedikit (Yin dan Cheng, 2004 dalam Sirait dan 

Martani, 2014). Jika perusahaan tidak dapat mengkomunikasikan nilai dari 

penghindaran pajak ini kepada pemegang saham, laba bersih yang rendah 

dianggap sebagai nilai perusahaan yang rendah. Pemegang saham 

berpotensi melakukan price discount. Apalagi jika pemegang saham 

eksternal menilai manajer menggunakan penghindaran pajak untuk 

menyelubungi aktivitas rent extraction maka pemegang saham yang 

merasa dirugikan akan melakukan price discount. 

Menurut Rego, 2003 dalam Subagiastra, 2016 penghindaran pajak 

sebagai penggunaan metode perencanaan pajak untuk secara legal 

mengurangi pajak penghasilan yang dibayarkan. Namun, Desai dan 

Dharmapala (2009) melihat penghindaran pajak sebagai penyalahgunaan 

tax shelters. 
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Pengukuran penghindaran pajak sulit dilakukan, hal ini disebabkan 

data pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT-PPh) sulit 

diperoleh di lapangan karena bersifat rahasia. Namun ada banyak cra yang 

bisa digunakan dalam mengukur adanya penghindaran pajak. Kebanyakan 

proksi pengukuran penghindaran pajak membutuhkan data dari laporan 

keuangan karena pengembalian pajak tidak dipublikasikan dan akses untuk 

mendapatkan data tersebut terbatas. Halon dan Heitzman (2010) membuat 

daftar 12 cara pengukuran penghindaran pajak yang biasanya di gunakan 

di berbagai literatur dan di rangkum pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.1 

Tabel Pengukuran Penghindaran Pajak 

Metode 

Pengukuran 
Cara Perhitungan Keterangan 

GAAP ETR worldwide total income tax expense 

worldwide total pre-tax accounting income 

Total ta expense per 

dollar of pre-tax book 

Income 

Current ETR worldwide current income tax expense 

worldwide total pre-tax accounting income 

Current tax expense per 

dollar of pre-tax book 

Income 

Cash ETR worldwide cash taxes paid 

worldwide total pre-tax accounting 

income 

Cash taxes paid per dollar 

of pre-tax book income 

Long-run

 

cash ETR 

∑(worldwide cash taxes paid) 

∑(worldwide total pre-tax accounting 

income) 

Sum of cash taxes paid 

over n years divided by 

the sum of pre-tax 

earnings over n years 

ETR 

Differential 

 

Statutory E -GAAP ETR 

The difference of 

between the statutory 

ETR and the 

firm‟s GAAP E 

DTAX Error term from the following regression: 

ETR differential × Pre-tax book income = 

a + b × Control + e 

The unexplained portion 

of the ETR differential 

Total BTD Pre-tax book income –((U.S. CTE + Fgn 

CTE)/U.S. STR) –(NOLt-NOLt-1) 

The total differences 

between book and taxable 

incomes 

Temporary 

BTD 

Deferred tax expense/ U. S. STR  
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Metode 

Pengukuran 
Cara Perhitungan Keterangan 

Abnormal 

Total BTD 

Residual from BTD/TAit = βTAit + βmi + eit A measure of 

unexplained total book-

tax differences 

Unrecogni

zed Tax 

Benefits 

 

Disclosed amount post- FIN48 

Tax liability accrued for 

taxes not yet paid on 

uncertain positions 

Tax Shelter 

Activity 

Indicator variable for firms accused 

of engaging in atax shelter 

Firms identified via firm 

disclosures, the press, or 

IRS confidential data 

Marginal Tax 

Rate 

 

Simulated marginal tax rate 

Present value of taxes 

on an additional dollar of 

Income 

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010) 

Pengukuran pajak dengan cara nomor 3, yaitu Cash ETR merujuk 

pada perhitungan yang dibuat Dyreng et al., (2010). Untuk pengukuran 

penghindaran pajak dengan cara book-tax difference merujuk pada 

perhitungan yang dibuat Desai dan Dharmapala (2006). Sedangkan 

pengukuran dengan cara marginal tax rate merujuk pada perhitungan yang 

dibuat Shevlin (1990), Graham (1996), Graham dan Kim (2009), Blouin et 

al., (2010). Dimana keseluruhan cara pengukuran penghindaran pajak 

tersebut terangkum dalam Hanlon dan Heitzman (2010). 

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penghindaran pajak (tax avoidance) pada intinya adalah suatu cara untuk 

mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-

kelemahan dalam kebijakan undang-undang perpajakan yang berlaku, 

sehingga cara tersebut tidak dapat dianggap illegal. 

5. Hukum pajak Menurut Islam 

Dalam islam telah di jelaskan dalil-dalil baik secara umum dan 

khusus tentang pajak, adapun dalil secara umum sebagaimana firman 

Allah dalam Al-Qur‟an, surat At-Taubah ayat 29: 
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ُ َوَرُسولُهُ َوََل يَِدينُوَن ِديَن اْلَحقِّ ِهَن قَاتِلُوا الَِّذيَن ََل يُْؤِهنُوَن  َم َّللاَّ ُهوَن َها َحزَّ ِ َوََل بِاْليَْوِم اْْلِخِز َوََل يَُحزِّ بِاَّللَّ

 الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َحتَّٰى يُْعطُوا اْلِجْزيَةَ َعْن يٍَد َوهُْن َصاِغُزونَ 

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan 

tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak 

mengharamkan apa yang di haramkan oleh Allah dan rasulnya 

dan tidak beragama dengan agama yang benar (Agama Allah), 

yaitu orang-orang yang diberi alkitab kepada mereka, sampai 

mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam 

keadaan tunduk. 

 

Dari ayat di atas di jelaskan, pada masa pemerintahan Rasullullah, 

jizyah merupakan pajak per kapita yang diwajibkan bagi orang-orang non 

muslim yang membayar jizyah kepada pemerintah islam. Sebagai 

imbalannya, orang-orang non muslim yang mebayar jizyah kepada 

pemerintah islam di biarkan untuk mempraktikkan ibadah mereka, berhak 

mendapatkan keamanan dan perlindungan negara atas agresi dari luar, juga 

pembebasan dari wajib militer(jihad). Jizyah juga di artikan hak yang di 

berikan Allah SWT kepada kaum muslim dari orang-orang kafir karena 

adanya ketundukan mereka kepada pemerintahan islam. Dan jizyah adalah 

milik umum yang akan di bagi untuk kemaslahatan umat, serta wajib 

diambil setelah melewati satu tahun dan tidak wajib sebelum satu tahun. 

Dalam hal ini, Jizyah di wajibkan bagi orang-orang non muslim kepada 

pemerintah islam. Sedang kan umat muslim, hanya di kenakan Zakat. 

Dimana Jizyah dan Zakat merupakan dua hal yang berbeda, baik dari segi 

hukum, konsep maupun nisab.     

Disamping itu, Rasulullah SAW juga menerapkan sistem Kharaj, 

yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum non muslim ketika wilayah 
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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. 

Kedudukan pajak dalam islam 

Mengenai hukum pajak dalam Islam, ada dua pandangan yang bisa 

muncul. Pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya 

pajak sedangkan pandangan  kedua yakni yang memandang bahwa 

penarikan pajak merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut 

merupakan haram. 

Jika kita liat dari segi maslahat maka pajak ialah suatu hal yang 

diperbolehkan. Pendapat ini diambil dengan asumsi bahwa pajak adalah 

ibadah tambahan setelah zakat. Pajak ini bahkan bisa jadi menjadi wajib 

karena  sebagai bentuk ketaatan kepada waliyyul amri dimana amri 

tersebut disini ialah pemerintah. 

Rasulullah SAW pernah menerangkan kepada para sahabatnya 

Radhiyallahu „anhum bahwa akan datang di akhir zaman para pemimpin 

yang zhalim. Kemudian beliau ditanya tentang sikap kaum muslimin: 
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“Bolehkah melawan/memberontak?”. Lalu Rasulullah SAW menjawab ; 

“Tidak boleh! Selagi mereka masih menjalankan shalat” Selain itu juga 

dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 59 mengenai makna ketaatan pada ulil 

amri  

                        

                         

        

dengan arti sebagai berikut, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah 

Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian 

jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa: 59) 

 
Pada ayat tersebut bisa ditarik makna bahwa ketaatan tersebut juga 

memiliki batas yakni pada hal yang bersifat ma’ruf saja, bukan pada hal 

yang tidak ma’ruf. Hal lain yang menjadi pertimbangan saya akan 

pandangan ini ialah bahwa pajak tersebut alangkah baiknya dibayarkan 

sesuai dengan hukumnya dikarenakan pajak tersebut pun pada akhirnya 

akan dinikmati masyarakat dalam bentuk layanan-layanan yang diberikan 

oleh Negara. 

Mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak, pada tahun 2008, pajak menyumbang hampir 70 % total dana dari 

APBN dimana seperti yang diketahui, ada banyak sektor-sektor yang 

masih membutuhkan dana dari APBN tersebut seperti sektor pendidikan, 
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kesehatan, dan keamanan. Di sektor-sektor itulah   dana APBN akan 

disalurkan. 

Selama pajak tersebut masih berjalan sesuai dengan asas keadilan 

adalah hal yang sah-sah saja bagi kita untuk membayar pajak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Dan jika kita lihat pada pajak penghasilan, 

zakat yang kita keluarkan akan mengurangi PKP kita, dan jika penghasilan 

kita dibawah PTKP maka kita tidak kena pajak, yang demikian termasuk 

dalam asas keadilan. Tanpa adanya pajak, maka pemerintahan pun tidak 

akan bisa berjalan dengan semestinya dan tentunya hal itu juga akan 

berimbas kepada kita sebagai masyarakat. Jikalau ada perilaku korupsi 

dalam pajak, itu merupakan sesuatu yang akan ditanggung oleh pribadi 

yang melakukannya dan tentunya ia akan berhadapan dengan Yang Maha 

Kuasa di akhirat kelak. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan refrensi dalam penelitian ini: 

Tabel 2.2 

Penelitian-Penelitian terdahulu 

No 
Nama 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Metodologi Penelitian 
Hasil Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1 Kesit 

Bambang 

Prakosa 

(2014) 

Pengaruh 

ProfitabilitasK

epemilikan 

Keluarga dan 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Penghindaran 

Pajak Di 

Indonesia 

Variabel 

Independe 

Profitabilitas 

Leverage dan 

Kepemilikan 

Keluarga. 

Variabel 

dependen 

Penghindara

n Pajak. 

Variabel 

Independen 

terkait 

Corporate 

Governance. 

Variabel 

profitabilitas, 

Kepemilikan 

keluarga 

Dan komisaris 

Independen 

merupakan 

Signifikan 

berpengaruh 

negatif terhadap 

penghindaran 

pajak. 

Variabel komite 

audit, leverage, 

ukuran 

perusahaan dan 

kompensasi 

kerugian pajak 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

penghindaran 

pajak 

2 Dewi 

Kartika 

Sari & Dwi 

Martani 

(2010) 

Karakteristik 

KepemilikaPer

usahaan, 

Corporate 

Governanceda

n Tindakan 

Pajak Agresif 

Variabel 

independen  

kepemilikan 

perusahaan 

Varibel 

independen 

Corporate 

Governance 

Kepemilikan 

keluarga 

cenderung 

bertindak 

lebih agresif 

dalam perpajakan 

daripada 

perusahaan non 

keluarga, dan 

praktik 

corporate 

governance 

berpengaruh 

negatif 

terhadap tinakan 

pajak 

agresif tersebut 

3 M gadro 

arfan (2016) 

Pengaruh 

karakteristik 

perusahaan 

dan 

Variabel 

independen 

kepemilikan

keluarga dan 

Variavel 

independen 

leverage, sales 

growth 

Profitabilitas 

leverage dan sales 

growth 

berpengaruh 
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No 
Nama 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Metodologi Penelitian 
Hasil Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

kepemilikan 

Keluarga 

terhadap 

penghindaran 

pajak 

profitabilitas

Variabel 

dependen 

penghindara

n pajak. 

(Pertumbuhan 

Penjualan) 

terhadap 

penghindaran 

pajak akan tetapi 

kepemilikan 

keluarga tidak 

memiliki 

pengaruh. 

4 Komang 

Subagiastra, 

I Putu Edy 

Arizona, I 

Nyoman 

Kusuma 

Adnyana 

Mahaputa 

(2016) 

Pengaruh 

profitabilita, 

kepemilikan 

keluarga, dan 

good 

corporate 

governane 

terhadap 

penghindaran 

pajak 

Variabel 

indenpende, 

profitabilitas 

dan 

kepemilikan 

keluarga. 

Variabel 

dependen 

penghindara

n pajak. 

Variabel 

independen good 

corporate 

governance 

laba atas aset 

sebagai proxy dari 

profitabilitas 

berpengaruh 

positif terhadap 

penghindaran 

pajak. 

Kepemilikan 

institusional dan 

proporsi dewan 

komisaris 

independen 

sebagai proxy dari 

good corporate 

governance juga 

menunjukkan 

pengaruh positif 

terhadap 

penghindaran 

pajak. 

5 Dianing 

Ratna 

Wijayani 

(2016) 

Pengaruh 

profitabilita, 

kepemilikan 

keluarga, 

corporate 

governance 

dan 

kepemilikan 

institu sional 

terhadap 

penghindaran 

pajak di 

indonesia 

Variabel 

independen 

profitabilita, 

Kepemilikn 

keluarga. 

Variabel 

dependen 

penghindara

n pajak. 

Variabel 

independen 

corporate 

governance, 

kepemilikan 

institu sional 

terhadap 

penghindaraan 

Profitabilitas 

berpengaruh 

terhadap 

penghindaran 

pajak. 

Kepemilikan 

keluarga tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penghindaran 

pajak. Komisaris 

independen 

berpengaruh 

negatif secara 

signifikan 

terhadap 

penghindaran 

pajak. 

Kepemilikan 

institusional 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

penghindaran 

pajak. 
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No 
Nama 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Metodologi Penelitian 
Hasil Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

6 Nurfathia 

Heryuliani 

(2015) 

Pengaruh 

Karakteristik 

Perusahaan 

dan 

Kepemilikan 

Keluarga 

Terhadap 

Penghindaran 

Pajak. 

  profitabilitas, 

leverage , 

pertumbuhan 

penjualan 

berpengaruh 

signifikan,dan 

kepemilikan 

keluarga tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penghindaran 

pajak. 

7 Deddy dyas 

cahyono , 

Rita andini,  

Kharis 

raharjo 

(2016) 

 pengaruh 

komite audit, 

kepemilikan 

institusional, 

dewan 

komisaris, 

ukuran 

perusahaan 

(size), 

leverage (der) 

dan 

profitabilitas 

(roa) terhadap 

tindakan 

penghindaran 

pajak (tax 

avoidance) 

Variabel 

Independen 

Profitabilitas. 

Variabel 

dependen 

penghindara

n pajak.  

Variabel 

independen 

Komite audit, 

Kepemilikan 

Institusional, 

ukuran 

perusahaan, 

Leverage. 

dari uji keenam 

variabel 

independen, 

variabel yang 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

penghindaran 

pajak dan 

kepemilikan 

institusional. dan 

lima variabel 

yang tidak 

mempengaruhi 

penghindaran 

pajak adalah 

komite audit, 

dewan 

independen 

(pdki), ukuran 

perusahaan, 

leverage, dan 

profitabilitas. 

 

8 M. Khoiru 

Rusydi, Dwi 

Martani 

(2014) 

Pengaruh 

Struktur 

Kepemilikan 

Terhadap 

Aggresive Tax 

Avoidance. 

Variabel 

independen 

perusahaan 

keluarga dan 

ROA. 

Variabel 

dependen 

Penghindara

n Pajak 

Variabel 

Independen 

Kepemilikan 

Asing,    

Kepemilikan 

Pemerintah, 

Ukuran 

Perusahaan dan 

leverage. 

Kepemilikan 

yang 

terkonsentrasi 

pada keluarga 

berpengaruh 

positif terhadap 

aggressive tax 

avoidance di 

Indonesia 
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C. Kerangka Pemikiran 

Gambar : kerangka pemikiran 

 

  

 

       

 

                                                               (H1)                                                            

 

                                                                      (H2)    

 

 

 

                                                                         (H3)     

Keterangan: 

                 = Pengaruh secara parsial 

                  = Pengaruh secara simultan  

D. Keterkaitan Antar Variabel dan Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu hubungan, sebab 

akibat dari kinerja variabel yang perlu dibuktikan kebenarannya (Hamid, 

2012:26). Perumusan hipotesis pada penelitian ini berdasarkan teori dan 

penelitian- penelitian terdahulu yang bertujuan untuk menguji pengaruh 

profitabilitas dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak. 

Kepemilikan 

Keluarga 

(Independen) 

Profitabilitas 

(Independen) 

Penghindaran 

Pajak 

(Dependen) 
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1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak 

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan 

Return On Assets (ROA). ROA berguna untuk mengukur sejauh mana 

efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang 

dimilikinya (Siahan, 2004 dalam Subagiastra, 2016). Dendawijaya, 

2003:120 dalam Subagiastra, 2016 menyatakan bahwa ROA 

menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan 

(laba). Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan 

sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan. Menurut Lestari 

dan Sugiharto, 2007:196 dalam Subagiastra, 2016, ROA merupakan 

pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. 

Semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari 

laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan 

yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk 

memposisikan diri dalam tax planning yang mengurangi jumlah beban 

kewajiban perpajakan (Chen et al, 2010 dalam Subagiastra, 2016). 

Penelitian Kurnia dan Sari, 2013 dalam Subagiastra, 2016 menyatakan 

bahwa ROA berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Demikian tingginya profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan 

pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehingga 

kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan menurun. 
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Berdasarkan argumen tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1: Diduga profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 

2. Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak. 

Untuk menentukan apakah tindakan penghindaran pajak (tax 

avoidance) pada perusahaan keluarga lebih rendah atau lebih tinggi 

daripada perusahaan non-keluarga, tergantung dari seberapa besar 

keuntungan atau kerugian yang ditanggung pihak keluarga yang menjadi 

manajemen perusahaan (family owners) atau pihak manajer dalam 

perusahaan non-keluarga. Dibandingkan manajer dalam perusahaan non- 

keluarga, family owners memiliki kepemilikan yang lebih besar, rentang 

waktu investasi yang lebih lama, serta memiliki kepedulian yang lebih 

tinggi terhadap reputasi perusahaan. Oleh karenanya Chen et al. (2010) 

menyatakan bahwa manfaat dan biaya dari tindakan pajak yang agresif 

akan lebih tinggi dirasakan oleh perusahaan keluarga. 

Penelitian Chen et al. (2010) yang dilakukan untuk mengetahui 

apakah perusahaan keluarga lebih agresif dalam tindakan pajaknya 

daripada perusahaan non-keluarga, menunjukkan bahwa pada perusahaan- 

perusahaan yang termasuk dalam S&P 1500 Index (periode 1996-2000), 

perusahaan keluarga memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih kecil 

daripada perusahaan non-keluarga. Hal ini diduga terjadi karena 

dibandingkan perusahaan non-keluarga, family owners lebih rela 

membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan 
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menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari 

fiskus pajak. Namun hasil penelitian Sari dan Martani (2010) berbeda 

dengan hasil penelitian Chen et al. (2010) yang memperlihatkan bahwa 

kepemilikan keluarga cenderung bertindak lebih agresif dalam melakukan 

penghindaran pajak daripada perusahaan non-keluarga. Berdasarkan 

argumen tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Diduga kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak. 
 

3. Pengaruh Profitabilitas dan Kepemilikan Keluarga  Terhadap 

Penghindaran Pajak. 

Kurniasih dan Sari (2013) mengungkapkan bahwa Return On 

Assets (ROA), Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan 

Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2007- 2010. Berdasarkan argumen tersebut, maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Diduga profitabilitas dan kepemilikan keluarga secara simultan 

berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak. 

 


