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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency theory)

Teori Keagenan (Agency Theory) Jensen dan Meckling (1976)

mendefinisikan kontrak antara satu atau beberapa orang principal yang

mendelegasikan wewenang kepada orang lain (agent) untuk mengambil

keputusan dalam menjalankan perusahaan. Prinsip utama teori ini adalah

pernyataan adanya hubungan kinerja antara pihak yang memberi wewenang

(principal) yaitu pemilik (pemegang saham), kreditor, serta investor dengan

pihak yang menerima wewenang (agent) yaitu manajemen perusahaan, dalam

bentuk kontrak kerja sama. Dalam penelitian ini, principal difokuskan pada

peran kreditor sebagai pemberi wewenang. Pelaksanaan kontrak tersebut

menimbulkan biaya yang disebut sebagai agency cost, yaitu biaya yang timbul

agar manajer bertindak selaras dengan tujuan pemilik, seperti pembuatan

kontrak ataupun melakukan pengawasan. Dalam teori agensi, dijelaskan bahwa

masalah antara principal dan agent timbul karena adanya informasi yang

asimetris (information asymetry). Informasi asimetri adalah keadaan dimana

informasi yang diberikan kepada principal berbeda dengan yang diberikan

kepada agent untuk melakukan tindakan yang oportunistik. Tindakan yang

oportunistik (opportunistic behaviour) adalah tindakan yang tujuannya

mementingkan kepentingan diri sendiri. Hal tersebut dikarenakan manajemen
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perusahaan lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di

masa yang akan datang dibandingkan dengan investor dan kreditor lainnya.

2.1.2 Teori Pajak

2.I.2.1 Pengertian pajak

Pajak merupakan suatu kewajiban atau beban yang harus dipenuhi

kewajibannya oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun perusahaan. Pajak

menurut Dr. Rachmad Soemitro dalam Waluyo (2002) menyatakan bahwa

“Pajak adalah iuran kepada 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 menutut 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”.

Hukum pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak

dapat ditunda (Mardiasmo, 2002) dalam. Maka jika pajak tidak dilaksanakan

akan ada sanksi-sanksi yang akan ditetapkan oleh undang-undang bagi wajib

pajak baik badan maupun pribadi. Dengan begitu juga perusahaan akan dengan

giat-giatnya melakukan perlawanan aktif meliputi usaha dan perbuatan yang

secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak atau

disebut juga dengan tax avoidance (Mardiasmo, 2009:9)
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2.1.2.2 Jenis Pajak

Menurut golongannya, pajak terdiri dari:

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh

wajib pajak dan pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada

orang lain, contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhinya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak

Pertambahan Nilai.

Menurut sifatnya, pajak terdiri dari:

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang dasarnya adalah subjeknya, dalam

arti. Memfokuskan pada diri wajib pajak, dalam arti memperhatikan

keadaan diri wajib pajak.

b. Pajak objektif, yaitu pajak yang dasarnya adalah objeknya, dalam

arti tidak memfokuskan pada diri wajib pajak. (Mardiasmo, 2011;6)

2.1.2.3 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang telah ditentukan dalam

peraturan perundang-undang perpajakan dalam menentukan jumlah pajak

terutang yang dikenakan terhadap wajib pajak baik orang pribadi maupun

badan. Beberapa metode yang digunakan untuk mempersentasikan tarif pajak

adalah (Mardiasmo,2011;9)

a. Tarif pajak statutory (statutory tax rate), yaitu tarif pajak yang

ditetapkan oleh hukum atas dasar pengenaan tertentu.
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b. Tarif pajak rata-rata (average tax rate), yaitu rasio antara jumlah

pajak yang dibayarkan (hutang pajak) dengan dasar pengenan pajak

(laba kena pajak).

c. Tarif pajak marjinal (marjinal tax rate), yaitu tarif pajak yang

berlaku untuk kenaikan suatu dasar pengenaan pajak. Tarif pajak

marjinal dapat dihitung dengan membandingkan perbedaan hutang

pajak dan perbedaan laba kena pajak.

d. Tarif pajak efektif (TPE), yaitu tarif aktual yang sebenarnya berlaku.

TPE merupakan persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau

harus diterapkan atas dasar perencanaan pajak tertentu.

2.1.3 Biaya Hutang (Cost Of Debt)

Fabozzi, (2007) dalam Pratama ,dkk (2017), mendifinisikan cost of debt

sebagai tingkat pengembalian yang diinginkan kreditur saat memberikan

pendanaan kepada perusahaan.(Pittman dan Fortin, 2004) mengukur cost of

debt dihitung dari beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dalam periode

satu tahun dibagi dengan jumlah rata-rata pinjaman jangka panjang dan jangka

pendek yang berbunga selama tahun tersebut.

Menurut PSAK No. 26 (Revisi 2011), biaya pinjaman adalah bunga dan

biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan peminjaman dana. Biaya

pinjaman meliputi antara lain bunga atas penggunaaan dana pinjaman baik

pinjaman jangka panjang maupun jangka pendek, amortisasi atas biaya yang

terkait dengan perolehan pinjaman seperti konsultan, ahli hukum, commitment

fee, dan selisih kurs atas pinjaman dalam valuta asing (sepanjang selisih kurs
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tersebut merupakan penyesuaian terhadap biaya bunga) atau amortisasi premi

kontrak valuta berjangka panjang dalam rangka hedging dana yang dipinjam

dalam valuta asing

2.1.4 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Menurut Pohan (2013;13), penghindaran pajak (tax avoidance) adalah

strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi

wajib pajak karna tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Praktik tax

avoidance biasanya memanfaatkan kelemahan (gray area) yang terdapat dalam

undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Dyreng, et. Al (2008) tax avoidance merupakan segala bentuk

kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan yang

diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak.

Biasanya tax avoidance dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-

kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan.

Menurut Lim(2011) dalam Rahmawati(2015) mendefinisikan tax

avoidance sebagai penghemat pajak yang timbul dengan memanfaatkan

ketentuan perpajakan yang ditimbulkan secara legal untuk meminimalkan

kewajiban pajak. Tax avoidance juga merupakan bagian dari tax planning yang

dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Menurut

Brown (2012) dalam Santosa dan Kurniawan (2016) meyatakan bahwa secara

hukum, penghematan pajak dengan cara tax avoidance memang tidak dilarang

namun sering mendapat sorotan yang kurang baik dari dari kantor pajak karna

di anggap memiliki konotasi negatif dan menunjukkan perilaku ketidakpatuhan.
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Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penghindaran

pajak (tax avoidance) pada intinya suatu cara untuk mengurangi beban pajak

perusahaan dengan memanfatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang

perpajakan yang berlaku sehingga cara tersebut tidak dapat dianggap ilegal.

Menurut Suandy (2011) terdapat beberapa faktor yang memotivasi

wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan illegal:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin besar jumlah pajak

yang dibayarkan semakin besar kecendrungan wajib pajak untuk

melakukan pelanggaran.

2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil kemungkinan suatu

pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecendrungan wajib pajak

untuk melakukan pelanggaran.

3. Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap

pelanggaran, semakin besar kecendrungan wajib pajak

melakukan pelanggaran.

Skema penghindaran pajak diberbagai Negara menurut Darussalam (2009)

dalam www.okta.org dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Penghindaran pajak yang dikenakan (acceptable tax avoidance)

b. Penghindaran pajak yang tidak dikenakan (unacceptable tax avoidance)

2.1.5 Kepemilikan Keluarga

Menurut La Porta. et. Al. (1998) dalam Arifin(2015) kepemilikan

keluarga merupakan kepemilikan dari individu dan kepemilikan dari

perusahaan tertutup (di atas 5%) yang bukan merupakan perusahaan publik,



18

negara, ataupun institusi keuangan.perusahaan dengan kepemilikan keluarga

tidak hanya terbatas pada perusahaan yang menempatkan anggotanya pada

posisi CEO, perusahaan dengan kepemilikan keluarga merupakan mayorotas

jenis perusahaan yang ada diindonesia.

Perusahaan dapat dikatakan dimiliki oleh keluarga ( family owned) jika

keluarga tersebut merupakan controlling shareholders atau mempunyai saham

setidaknya 20% dari voting rights dan merupakan perusahaan tertinggi

dibandingkan dengan shareholder lainnya (Kamalia, et. Al, 2013, dalam Arifin,

2015).

Kepemilikan keluarga juga dapat meningkatkan biaya utang perusahaan.

Boubakri dan Ghouma (2010) memberikan bukti bahwa kepemilikan keluarga

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap biaya utang yang diukur dengan

bond yield-spreads. Pada umumnya, perusahaan dengan kepemilikan saham

yang terkonsentrasi dapat ditemukan pada perusahaan milik keluarga, yaitu

perusahaan yang dimiliki secara mayoritas oleh keluarga tertentu atau

kepemilikan sahamnya terkonsentrasi pada keluarga tertentu.

2.1.6 Kepemilikan Institusional

Meiriasari (2017) menyatakan bahwa Kepemilikan institusional adalah

kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional, seperti

perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, institusi luar negeri, dana

perwalian serta institusi lainnya. Istilah investor institusional mengacu kepada

investor yang dilengkapi dengan manajemen profesional yang melakukan
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investasi atas nama pihak lain, baik sekelompok individu maupun sekelompok

organisasi.

Sudah menjadi tugas manajemen untuk menentukan komposisi yang

seimbang antara utang dan ekuitas sehingga total biaya keagenan paling

minimal. Pada titik keseimbangan itulah nilai perusahaan akan mencapai titik

maksimal. Selain itu, manajemen juga harus berusaha meminimalisasi

kemungkinan terjadinya konflik antar pihak yang berkepentingan dalam 10

perusahaan. Karena, bila terjadi konflik atau perbedaan pandangan

(kepentingan) antar pihak yang terlibat dalam perusahaan, maka konflik ini

justru meningkatkan agency cost (biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk

mengawasi kerja agen)

2.1.7 Hukum Pajak dalam Islam.

Didalam Al-Quran telah dijelaskan mengenai hukum praktik

penghindaran pajak dalam islam yang tercantum pada beberapa surat (firman

Allah SWT), yaitu

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa setiap manusia dalam

memutuskan perkara dalam hal ini dilihat dari kinerja pajak atau keuangan
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haruslah dengan adil dan jangan mengikuti hawa nafsu untuk kepentingan

beberapa pihak QS. Shad: 26).

(Allah berfirmana), ”Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali

dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang

kepadamu. (QS. An-Nisa: 29).

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah melarang manusia

mengambil keuntungan dengan jalan yang lain kecuali perniagaan atau

perdagangan, dan dalam perniagaan tersebut apabila ingin mengambil

keuntungan hekdanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh sislam.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang analisis pengaruh Tax Avoidance, kepemilikan

keluarga dan kepemilikan institusional terhadap Cost Of Debt pada perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017, ini

merupakan rujukan dari beberapa penelitian sebelumnya Reflikasi yang dapat

dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian-Penelitian Terdahulu

No Penelitian Judul Variabel Model
Analisis

Hasil

1 Janice Ekasanti
Sentosa &
Heni
Kurniawan
(2015)

Analisis
pengaruh Tax
Avoidance
terhadap
Cost Of Debt

Tax
avoidance (X)
Cost of Debt
(Y)

Data
Panel

tax avoidance
berpengaruh positif
terhadap cost of debt

2 Bustanul
Arifin (2015)

Pengaruh
kepemilikan
Keluarga,
kepemilikan
institusional
dan
kepemilikan
manajerial
terhadap
biaya
hutang(cost
of debt)

Kepemilikan
keluarga (x1),
Kepemilikan
institusional
(x2),
Kepemilikan
manajerial
(x3) , dan cost
of debt (y)

Regresi
Linier
Berganda

-kepemilikan keluarga
berpengaruh
signifikan terhadap
biaya hutang
-kepemilikan
institusional tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
biaya hutang
-kepemilikan
manajerial
berpengaruh
signifikan terhadap
biaya hutang

3 Indah Masri &
Dwi Martani
(2012)

Pengaruh
Tax
Avoidance
terhadap
Cost Of Debt

Tax
Avoidance
(X1)
Perubahan
tarif
pajak(X2)
Struktur
Kepemilikan
Keluarga(X3)
Cost Of Debt
(Y)

Data
Panel

- tax avoidance
terhadap cost of debt
adalah Positif
-total tax avoidance
terhadap cost of debt
setelah
memperhatikan
perubahan tarif negatif
-Kepemilikan keluarga
menunjukkan
pengaruh tax
avoidance terhadap
cost of debt semakin
kuat namun dalam
konteks positif.

4 Yurisa
Rebecca dan
Silvya
Veronica
Siregar (2012)

Pengaruh
Corporate
Governance,
indeks,
kepemilikan

Corporate
governance
indeks (X1),
kepemilikan
keluarga (X2),

Regresi
Linier
Berganda

-Corvotrate
governance indeks
berpengaruh negatif
signifikan terhadap
biaya ekuitas dan
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keluarga dan
kepemilikan
institusional
terhadap
biaya ekuitas
dan biaya
hutang

kepemilikan
institusional
(X3) terhadap
biaya ekuitas
(Y1) dan
biaya hutang
(X2)

biaya hutang
-Kepemilikan keluarga
berpengaruh
signifikan positif
terhadap ekuitas
perusahaan dan tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
biaya hutang
-Kepemilikan
institusional
berpengaruh
signifikan terhadap
biaya ekuitas dan
berpengaruh
signifikan negatif
terhadap biaya hutang

5 Silvia
Agustami &
Anggun
Cahyani
Yunanda

Pengaruh
Kepemilikan
Institusional
Dan
Pengungkapa
n Sukarela
Terhadap
Biaya
Hutang

kepemilikan
institusional,
(X1)
pengungkapan
sukarela (X2)
biaya hutang
(Y)

Regresi
Linier

-Kepemilikan
Institusional
berpengaruh negatif
terhadap Biaya
Hutang.
-Pengungkapan
Sukarela tidak
berpengaruh negatif
terhadap Biaya Hutang

6 Nining Purwati
(2014).

Pengaruh
Tax
Avoidance
terhadap
Cost Of Debt
Pasca
Perubahan
Tarif Pajak
Badan.

Tax
Avoidance
(X1)
Tarif Pajak
(X2)
Cost Of Debt
(Y)
Variabel
Control:
Umur
Perusahaan,
Ukuran
Perusahaan,
Leverage,
Kualitas
Auditor, CFO,
Assets, PPE

Data
Panel

- penghindaran pajak
tidak berpengaruh
signifikan terhadap
biaya hutang
- perubahan tarif pajak
mampu memoderasi
hubungan
penghindaran pajak
dan biaya hutang
- leverage dan cash
flow operating (CFO)
yang mempengaruhi
biaya hutang,
sedangkan umur,
ukuran perusahaan,
kualitas auditor dan
PPE tidak
mempengaruhi
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terjadinya biaya
hutang.

7 Rahmawati
(2015)

Pengaruh
Penghindara
n Pajak Dan
CG Terhadap
Cost Of Debt

Penghindaran
Pajak(X1)
Corporate
Governance
(X2)
Cost Of Debt
(Y)

Data
Panel

Tax avoidance
berpengaruh positif
tidak signifikan
terhadap cost of debt
pada perusahaan
manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI)
periode 2009-2013
-Proporsi komisaris
independen
berpengaruh positif
tidak signifikan
terhadap cost of debt
pada perusahaan
manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI)
periode 2009-2013.
-Kepemilikan
manajerial
berpengaruh negatif
tidak signifikan
terhadap cost of debt
pada perusahaan
manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI)
periode 2009-2013.
-Kepemilikan
institusional
berpengaruh negatif
tidak signifikan
terhadap cost of debt
pada perusahaan
manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI)
periode 2009-2013.
- Komite audit
berpengaruh negatif
signifikan terhadap
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cost of debt pada
perusahaan
manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI)
periode 2009-2013

8 Khalidah
Azizah (2016)

Pengaruh
penghindaran
pajak
terhadap
biaya hutang
dengan
kepemilikan
institusional
sebagai
variabel
moderasi

Penghindaran
pajak (X)
Biaya
hutang(Y)
Kepemilikan
institusional
sebagai (M)

Data
Panel

Penghindaran pajak
memiliki pengaruh
signifikan terhadap
cost of debt.
Kepemilikan
isntitusional tidak
dapat memoderasi
pengaruh
penghindaran pajak
tergadap biaya hutang.

9 Naufaldy
Pratama (2017)

Pengujian
Tax
Avoidance
dan Resiko
Kebangkruta
n Terhadap
Cost Of
Debtdan
Insentif
Pajak sebagai
Moderasi

tax avoidance
(X)
cost of debt
(Y)
insentif pajak
(M)

Regresi
Linier
Berganda

-Variabel
penghindaran pajak
(tax avoidance)
berpengaruh positif
tidak signifikan
terhadap biaya utang
(cost of debt).
- Variabel moderasi
insentif pajak tidak
memperkuat pengaruh
tax avoidance
terhadap cost of debt
berpengaruh positif
tidak signifikan Hasil
ini menunjukkan
bahwa di Indonesia
belum banyak insentif
pajak pada perusahaan
manufaktur yang dapat
dimanfaatkan sebagai
penghindaran pajak.
- Hasil dari penelitian
ini bahwa ROA
memiliki hubungan
yang signifikan
terhadap cost of debt
sehingga perusahaan
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yang memiliki
profitabilitas yang
tinggi dapat
meningkatkan cost of
debt pada perusahaan.
Selain itu, hasil dari
penelitian ini bahwa
leverage memiliki
hubungan yang
signifikan positif
terhadap cost of debt
sehingga perusahaan
yang tingkat
leveragenya tinggi
dapat meningkatkan
biaya hutang. Hasil ini
menunjukkan bahwa
di Indonesia belum
banyak insentif pajak
pada perusahaan
manufaktur yang dapat
dimanfaatkan sebagai
tax shelter
(penghindaran pajak
yang lebih agresif).

10 Vika
Mairiasari
(2017)

pengaruh
corporate
governance,
kepemilikan
keluarga,
kepemilikan
institusional
dan ukuran
perusahaan
(firm size)
terhadap
biaya utang

corporate
governance
(X1)
kepemilikan
keluarga (X2)
kepemilikan
institusional
(X3)
ukuran
perusahaan
(firm size)
(X4)
biaya utang

(Y)

Regresi
Linier
Berganda

- corporate
governance,
kepemilikan keluarga,
kepemilikan
institusional dan
ukuran perusahaan
(firm size) bersama-
sama memiliki
pengaruh terhadap
biaya utang.
- corporate
governance,
kepemilikan
institusional dan
ukuran perusahaan
(firm size) yang
terbukti berpengaruh
signifikan negatif
terhadap biaya utang.
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- kepemilikan keluarga
tidak berpengaruh
terhadap biaya utang.

Sumber:Berbagai Jurnal terdahulu yang Dipublikasikan.

2.3   Desain Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka variabael didalam penelitian ini adalah

penghindaran pajak (tax avoidance) sebagai variabel dependen dan Independen

Cost Of Debt. Untuk memudahkan dalam penelitian, dibuat suatu desain

penelitian yang akan menjadi arahan dalam melakukan pengumpulan data serta

analisinya. Desain penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar

berikut ini :

Gambar 2.1

KerangkaPenelitian

variabel Independen variabel Dependen

Parsial =

Tax Avoidance

(X1)

Cost Of Debt (Biaya
Hutang)

(Y)

Kepemilikan keluarga

(X2)

Kepemilikan
Institusional

(X3)
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2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Menurut Suandy (2011) dalam Santosa dan Kurniawan (2016),

menyatakan bahwa upaya penghematan pajak dapat dilakukan dengan berbagai

cara, baik yang lawful maupun yang unlawful. Penghematan pajak sebagai

upaya perusahaan untuk memperoleh laba yang maksimal biasanya dilakukan

dengan cara yang lawful atau sering disebut tax avoidance. Tax avoidance dapat

dilakukan dengan memanfaatkan deductible expense salah satunya yaitu dengan

memanfaatkan cost of debt yang telah di atur oleh KMK No. 1002/

KMK.04/1984 yang menyatakan bahwa bunga utang yang dapat di akui

sebangai biaya adalah besar bunga atas utang yang perbandingannya terhadap

modal yaitu setinggi-tingginya 3:1. Rahmawati (2015), menyatakan bahwa

perusahaan yang menggunakan sebagian sumber dananya dari utang akan

terkena kewajiban membayar bunga. Beban bunga tersebut akan mengurangi

pph ( pajak penghasilan).

Menurut Santosa dan kurniawan (2016) tax avoidance berpengaruh

terhadap cost of debt. kreditur yang menganggap praktik penghindaran pajak

mengandung resiko. Sehingga, meningkatkan cost of debt. Hasil penelitian ini

sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Masri dan Martani (2012),

Pratama,Dkk (2016), Marceliana dan Purwaningsih (2014) Azizah ( 2016).

Menurut Rahmawati (2015) tax avoidance berpengaruh tidak signifikan

terhadap cost of debt. Perusahaan yang melakukan tax avoidance tidak

berpengaruh terhadap penggunaan hutang yang lebih sedikit yang akan
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menurunkan cost of debt. Justru sebaliknya, semakin tinggi tingkat tax avoidace

akan meningkatkan cost of debt pada perusahaan. Namun Purwanti (2014)

Menyatakan bahwa Tax Avoidance berpengaruh tidak signifikan terhadap Cost

Of Debt. Maka, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tax avoidance yang

dilakukan perusahaan, semakin besar cost of debt yang ditanggungnya.

H1: Tax Avoidance berpengaruh Positif  Terhadap Cost Of Debt

2.4.2 Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan Keluarga adalah pemegang saham mayoritas memiliki

kontrol yang sangat besar terhadap perusahaan dan cenderung menggunakan

kontrol yang mereka miliki untuk meningkatkan keuntungan pribadi pada

beban yang ditanggung oleh pemegang saham minoritas sehingga investor akan

menginginkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi untuk mengkompensasi

risiko tersebut (Dyck dan Zingales, 2004 dalam Rebecca dan Siregar, 2012).

Perusahaan dapat dikatakan dimiliki oleh keluarga ( family owned) jika

keluarga tersebut merupakan controlling shareholders atau mempunyai saham

setidaknya 20% dari voting rights dan merupakan perusahaan tertinggi

dibandingkan dengan shareholder lainnya (Kamalia, et. al, 2013, dalam Arifin,

2015).

Rebecca dan Siregar (2012), menyatakan bahwa perusahaan dengan

kepemilikan keluarga sebagai pemegang saham mayoritas dapat memanfaatkan

pengendalian yang dimilikinya untuk meningkatkan keuntungan pribadi yang

sebenarnya merugikan kreditur. Sebagai contoh, pemegang saham mayoritas

memiliki insentif untuk melakukan transfer kekayaan melalui aktivitas
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pendanaan, seperti pembayaran dividen yang melebihi batas tertentu yang telah

ditetapkan oleh pihak kreditur (excessive dividend payment). Dengan demikian,

kepemilikan keluarga diduga berpengaruh positif terhadap biaya utang

perusahaan karena adanya insentif-insentif tersebut akan meningkatkan risiko

yang ditanggung oleh kreditur sehingga biaya utang perusahaan pun menjadi

lebih tinggi.

Penelitian Mengenai Kepemilikan Keluarga Telah dilakukan oleh

Meiriasari(2017) menyatakan bahwa kepemilikan tidak berpengaruh signifikan

terhadap cost of debt. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

Arifin (2015) dan Rebecca dan Siregar (2012)  menyatakan bahwa kepemilikan

keluarga memiliki pengaruh positif terhadap Biaya Hutang(Cost Of Debt), Dari

penelitian-peneltian tentang Kepemilikan Keluarga memiliki pengaruh positif

terhadap biaya hutang, maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut:

H2 : Kepemilikan Keluarga Berpengaruh positif Terhadap Cost Of

Debt

2.4.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan lembaga yang memiliki

kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham.

Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu

untuk mengelola investasi perusahaan. Keberadaan industri yang memantau

secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat

pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi

dapat ditekan (Sari,2014). Mairiasari (2017) Kepemilikan Institusional
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Kepemilikan institusional pada umumnya memiliki proporsi kepemilikan dalam

jumlah yang besar sehingga proses monitoring terhadap manajer menjadi lebih

baik. Hal tersebut dikarenakan investor institusional merupakan investor yang

berpengalaman dan memiliki informasi yang memadai tentang perusahaan

sehingga manipulasi laba yang disebabkan oleh adanya asimetri informasi dapat

dikurangi. Selain itu investor institusional lebih mementingkan kinerja

perusahaan jangka panjang sehingga manajer tidak akan mempunyai insentif

untuk mengatur laba sekarang. Dengan adanya kepemilikan saham oleh

investor institusional maka proses monitoring akan berjalan lebih efektif

sehingga dapat mengurangi tindakan manajer dalam hal manajemen laba yang

dapat merugikan kepentingan pihak lain (stokeholder) Siahaan (2013) dalam

Sari (2014)

Roberts dan Yuan (2009) dalam Rebecca dan Siregar (2012),

mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional dapat mengurangi biaya

pinjaman bank karena dengan kepemilikan institusional yang besar

memberikan insentif untuk melakukan pengawasan atau monitoring yang lebih

ketat terhadap pihak manajemen sehingga mendorong manajemen untuk

meningkatkan kinerja perusahaan. Meningkatnya kinerja membuat risiko

perusahaan menjadi lebih kecil sehingga pihak kreditur akan mengharapkan

return yang lebih rendah. Dapat disimpulkan bahwa semakin kuat tingkat

kontrol eksternal terhadap suatu perusahaan akan mengurangi agency cost,

sehingga perusahaan akan menggunakan devident yang rendah dan dengan

adanya kontrol yang ketat akan menyebabkan penggunaan utang dengan tingkat
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yang rendah untuk mengantisipasi terjadinya financial distress dan resiko

kebangkrutan. Dengan demikian, kepemilikan institusional dapat mengurangi

biaya utang yang diterima oleh perusahaan.

Nuraina(2012) dalam Arifin(2015) menyatakan bahwa semakin tinggi

kepemilikan Institusional pada suatu perusahaan maka akan semakin kuat

control eksternal terhadap perusahaan dalam mengurangi Agency cost,

sehingga perusahaan akan menggunakan deviden yang rendah. Dengan adanya

control yang ketat, menyebabkan menejer akan menggunakan utang pada

tingkat rendah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya financial distress

dan Resiko Kebangkrutan. Penelitian Mengenai Kepemilikan Institusional

Telah dilakukan oleh Rebecca dan Siregar (2013), Rahmawati (2015), Arifin

(2015) Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

Biaya Ekuitas. Azizah (2016), Agustami dan Yunanda (2014)dan yang

terbaruMairiasari (2017) menyatakan bahw a berpengaruh negatif terhadap Cost

Of Debt.

Dari penelitian-peneltian tentang Kepemilikan Institusional memiliki

pengaruh Negatif terhadap biaya hutang, maka dapat dirumuskan hipotesisnya

sebagai berikut:

H3 : Kepemilikan Institusional Berpengaruh Negatif Terhadap

Cost Of Debt


