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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pajak 

1. Definisi Pajak 

Beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang 

berbeda mengenai pajak. Namun, berbagai definisi tersebut pada dasarnya 

memiliki tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pajak yang mudah 

dipahami. 

Menurut Mardiasmo (2011), pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 

mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayarkan pengeluaran umum. 

Menurut P.J.A Andriana dalam buku Zain (2007) menjelaskan 

bahwa: “pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) 

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan 

umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 

langsung dapat ditunjukndan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan.” 

Menurut Waluyo (2013) ciri-ciri pajak antara lain sebagai berikut : 

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. 

2. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
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3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang 

bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 

membiayai public investment. 

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. 

2. Jenis Pajak 

Menurut Resmi (2013) terdapat berbagai jenis pajak, yang 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, 

menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. 

1. Menurut Golongan 

a. Pajak Langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri 

oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan 

kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib 

pajak yang bersangkutan. 

b. Pajak Tidak Langsung: pajak yang pada dasarnya akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. 

Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu keinginan, 

peristiwa, tau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, 

misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. 

2. Menurut Sifat 

a. Pajak Subjektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan 

pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan 

keadaaan subjeknya. 
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b. Pajak objektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya 

baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memperhatikan keadaan pribadisubjek pajak (Wajib Pajak) 

maupun tempat tinggal. 

3. Menurut Lembaga Pemungut 

a. Pajak Negara (Pajak Pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada 

umumnya. 

b. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik 

tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak 

kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

daerah masing-masing. 

3. Fungsi Pajak 

Menurut Resmi (2013) terdapat dua fungsi pajak yaitu: 

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak mempunyai fungsi budgetair, airtinya pajak merupakan 

salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber 

keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-

banyaknya untuk kas negara. 

2. Fungsi Regularend (Pengatur) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat 

untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam 
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bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di 

luar bidang keuangan. 

 

2.2 Tax Avoidance 

Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah suatu usaha meringankan 

beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Mardiasmo, 

2009). Sedangkan menurut Kurniasih dan Sari (2013), penghindaran pajak 

adalah pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak 

dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran 

pajak bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak 

untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan, dan meringnkan beban 

pajak dilakukan dengan cara dimungkinkan oleh undang-undang pajak. 

Tax avoidance adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak 

secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah 

pajak terutangnya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah 

lainnya mencari kelemahan peraturan (Hutagaol, 2007). 

Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-

hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan 

berkurangnya penerimaan kas negara.Tax avoidance selalu diartikan sebagai 

kegiatan yang legal (Bambang, 2009). 

Penelitian ini menggunakan tarif pajak efektif atau lebih dikenal 

dengan Cash Effective Tax Rate (CETR). CETR dapat menilai pembayaran 

pajak dari laporan arus kas, sehingga bisa mengetahui berapa jumlah kas yang 

sesungguhnya dibayarkan oleh perusahaan. 



 12 

2.3 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu 

perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan 

suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada 

tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Menurut Kusumawati 

(2005), profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba pada masa mendatang dan merupakan indikator dari keberhasilan operasi 

perusahaan.  

Sedangkan menurut Kasmir (2008), rasio profitabilitas merupakan 

rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.Rasio 

ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. 

Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan 

investasi. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka profitabilitas dapat 

diartikan sebagai suatu kemampuan manajemen perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan (laba). Kemampuan tersebut menunjang 

pengggunaan suatu rasio yang efektif dan efisian bagi aktiva perusahaan. 

Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah return on 

assets (ROA). ROA adalah suatu indikator yang mencerminkan performa 

keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh 

perusahaan maka performa perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. 

Menurut Dendawijaya (2003), ROA menggambarkan kemampuan 

kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin 

tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik 

pengelolaan aktiva perusahaan. 
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2.4 Leverage  

Leverage adalah penggunaan asset dan sumber dana (sources of funds) 

oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar 

meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Perusahaan 

menggunakan leverage dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih 

besar daripada biaya aset dan sumber dananya, dengan demikian dapat 

meningkatkan keuntungan pemegang saham. Sebaliknya, leverage juga 

menciptakan variabilitas (resiko) keuangan, karena jika perusahaan mendapat 

keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya maka penggunaan leverage 

akan menurunkan keuntungan pemegang saham (Sartono : 2000). 

Sedangkan menurut Husnan dan Pudjiastuti (2002), leverage 

merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan 

utang. Leverage dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan asset dan 

sumber dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan asset atau dana 

tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap (Harjito 

dan Martono, 2011). Leverage menggambarkan hubungan antara total aset 

dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk 

meningkatkan laba. 

Leverage dapat diukur melalui Debt to Equity Ratio(DER), yaitu rasio 

yang membandingkan jumlah hutang terhadap ekuitas. Menurut Kasmir 

(2010), Debt to Equity Ratio berguna untuk mengetahui jumlah dana yang 

disediakanpeminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. 
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2.5 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan sebagai  skala atau nilai yang dapat 

mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil 

berdasarkan total assets, log size, dan sebagainya (Hormati, 2009). Sedangkan 

menurut Rego (2003), semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi 

yang dilakukan akan semakin kompleks.  

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah 

perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya. Aset dinilaimemiliki 

tingkat kestabilan yang cukup berkesinambungan (Kurniasih dan Sari, 2013). 

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini menggunakan proksi log total aset. 

 

2.6 Perpajakan dalam Persepektif Islam 

Dalam ajaran islam banyak ayat Al-qur’an dan Hadist yang 

memerintahkan disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah 

ditetapkan, antara lain surah An-Nisaa ayat 59 : 

                          

                            

        

Artinya:  “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 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama 

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

 

Maksud ayat diatas, sebagai seorang yang beriman kita wajib mentaati 

selain Allah dan Rasulnya kita wajib juga mentaati ulil amri (pemimpin). 
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Pemimpin disini dapat juga diartikan sebagai Pemerintah membawa kearah 

kebaikan dan kemaslahatan umat. Selama tujuan yang dilakukan oleh 

pemimpin itu membawa kearah kebaikan wajib kita taati. 

Selain Surah An-Nisa ayat 59 terdapat juga dalam surah Al-Baqarah  

ayat 195, yang berbunyi : 

                      

       

Artinya:   “dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 

kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan 

berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang berbuat baik.” (QS Al-Baqarah: 195) 

 

Maksud ayat diatas adalah agar kita selalu melakukan perbuatan baik 

salah satu diantaranya adalah memenuhi kewajiban diri sebagai warga negara 

untuk melaporkan SPT Tahunan. Kewajiban terhadap agama merupakan hal 

utama dan kewajiban kepada pemerintah juga perlu kita jadikan tolak ukur 

kita untuk mencapai diri kita sebagai perilaku baik dan memporsikan harta 

kita dengan baik. 

Gusfahmi (2016) didalam artikel Dirjen Pajak, menjelaskan Pihak 

yang menolak pajak punya argument yang tajam dan jelas bahwa perintah 

memungut pajak tidak ditemukan dalam Al Qur’an, Hadits, Ijma’ dan Qiyas, 

malahan yang ada menurut mereka justru larangan memungutnya. Di sisi lain, 

pihak yang berpendapat bahwa pajak itu dibolehkan juga punya sejumlah dalil 

yang kuat dan jelas untuk memperlihatkan bahwa pajak itu adalah sebuah 

perintah Allah SWT dan ada dalam Islam. 
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Dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak yang menolak pajak, antara 

lain:  

1. Larangan Allah SWT agar tidak memakan harta sesama dengan cara yang 

bathil, QS. Albaqarah : 188 dan QS. An-Nissa: 29.  

2. Kemudian hadits Rasulullah SAW tentang pemungut Al-Maks yang 

berbunyi,”Sesungguhnya pemungut Al-Maks (pemungut pajak) masuk 

neraka” [HR Ahmad 4/109]. 

3. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi “Tidak akan masuk surga 

pemungut Al Maks (orang yang mengambil pajak)” (HR. Abu Daud II/147 

No.2937). 

4. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi “Demi dzat yang jiwaku berada di 

tangannya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, 

sekiranya seorang pemungut Al-Maks (pemungut pajak) bertaubat 

sebagaimana taubatnya wanita itu, niscaya dosanya akan diampuni.” (HR. 

Muslim III/1321 No.1695, Abu Daud II/557 No.4442). 

5. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi ”Janganlah kalian berbuat zhalim. 

Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan 

dari pemiliknya.” (HR. Imam Ahmad V/72 No.20714). 

Kata-kata “Shahibul Maks” pada bahasan di atas umumnya 

diterjemahkan menjadi “Pemungut Pajak”. Pihak yang menerima pajak juga 

tidak mau kalah dan mengemukakan beberapa dalil yang membolehkan 

pemungutan pajak, antara lain :  

1. Perintah Allah SWT dalam QS. Albaqarah : 177, untuk mengeluarkan 

harta selain Zakat yang berbunyi “dan memberikan harta yang dicintai”. 
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Ayat ini memerintahkan kaum Muslim untuk memberikan harta selain 

Zakat. Pendapat ini didukung antara lain oleh Abu Zahrah, Imam al-

Ghazali, Sa’id Hawwa, Sayyid Sabiq (Fiqhus Sunnah, Kitab Zakat, hal. 

281). 

2. Perintah Allah SWT untuk mengeluarkan harta tatkala panen, dalam al-

Qur’an, QS. Al-An’am: 141 yang artinya “Tunaikanlah haknya di hari 

memetik hasilnya. (Ibnu Hazm dalam kitabnya Al- Muhalla, Kitab Zakat: 

241). 

3. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi ”Di dalam harta terdapat hak-hak 

yang lain di samping Zakat”. (HR Tirmidzi dari Fathimah binti Qais RA., 

Kitab Zakat, Bab 27, Hadits No.659-660 dan Ibnu Majah, kitab Zakat, 

Bab III, Hadits No.1789). 

4. Hadits Rasulullah SAW tentang kewajiban Khalifah yang berbunyi 

”Seorang Imam (Khalifah) adalah adalah pemelihara dan pengatur urusan 

(rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap 

rakyatnya, (HR Muslim).  

5. Hadits Nabi SAW tentang wajibnya kaum Muslimin untuk mencukupi 

kebutuhan pokok mereka yang berbunyi “Diriwayatkan dari Salamah bin 

Abdullah bin Mahdhan Al-Khathami, dari ayahnya, bahwa ia mempunyai 

hubungan dekat, bahwa Rasulullah SAW Bersabda ”Barang siapa 

diantaramu yang bangun di pagi hari dalam kegembiraan, sehat badan, dan 

mempunyai bahan makanan pada hari itu, maka ia seolah- olah diberikan 

seluruh dunia ini.”. (HR Tirmidzi). 
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Ayat Al-Qur’an yang bisa di kaitkan dengan pajak yaitu, Al-Qur’an 

Surah At-Taubah ayat 29. 

                    

                    

              

 

Artinya: “Perangilah orang-orang tiada beriman kepada allah dan hari 

kemudian, mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan 

Allah dan Rasul-nya dan tiada pula beragama dengan agama yang 

benar (Agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-kitab 

kepada mereka, sampai mereka membayar (jizyah) dengan patuh 

sedangkan mereka dalam keadaan tunduk”(QS. At-Taubah: 29) 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kewajiban 

untuk berbuat kebaikan bagi sesama dan juga bagi negara. Seperti kewajiban 

dan kepatuhan dalam membayar zakat dan pajak, hal tersebut akan membatu 

pemerintah dalam membangun negara agar lebih maju. Selain itu, kepatuhan 

dalam membayar zakat dan pajak akan mendukung kesejahteraan orang-orang 

yang memiliki keterbatasan mengenai perekonomian, transportasi, ataupun 

sarana infrastruktur dan suprastruktur.  
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2.7 Penelitian Terdahulu 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti  Judul Penelitian Hasil penelitian 

1 Tommy 

Kurniasih dan 

Maria M. 

Ratna Sari 

(2013) 

Pengaruh ROA, 

Leverage, 

Corporate 

Governance, 

Ukuran 

Perusahaan dan 

Kompensasi Rugi 

Fiskal terhadap 

Tax Avoidance.  

ROA, Leverage, Corporate 

Governance, Ukuran Perusahaan 

dan Kompensasi Rugi Fiskal 

mempunyai pengaruh negatif 

terhadap Tax Avoidance. 

2 Gusti Maya 

Sari (2014) 

Pengaruh 

Corporate 

Governance, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Kompensasi Rugi 

Fiskal dan 

Struktur 

Kepemilikan 

terhadap Tax 

Avoidance. 

Corporate Governance, Ukuran 

Perusahaan, Kompensasi Rugi 

Fiskal, Struktur Kepemilikan 

berpengaruh negatif terhadap Tax 

Avoidance. 

3 Laila Marfu’ah 

(2015) 

Pengaruh ROA, 

Leverage, Ukuran 

Perusahaan, 

Kompensasi Rugi 

Fiskal, dan 

Koneksi Politik  

terhadap Tax 

Avoidance. 

ROA, Leverage, Corporate 

Governance, Ukuran Perusahaan 

dan Kompensasi Rugi Fiskal 

mempunya pengaruh negative 

terhadap Tax Avoidance. 

4 Rinaldi dan 

Charoline 

Cheisviyanny 

(2015) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Leverage, Ukuran 

Perusahaan, dan 

Kompensasi Rugi 

Fiskal terhadap 

Tax Avoidance. 

Profitabilitas mempunyai pengaruh 

positif terhadap Tax Avoidance. 

Sedangkan, Ukuran Perusahaan dan 

Kompensasi Rugi Fiskal 

mempunyai pengaruh negatif 

terhadap Tax Avoidance. 



 20 

No. Peneliti  Judul Penelitian Hasil penelitian 

5 Teguh Muji 

Waluyo, Yessi 

Mutia Basri 

dan Rusli 

(2016) 

Pengaruh ROA, 

Leverage, Ukuran 

Perusahaan, 

Kompensasi Rugi 

Fiskal dan 

Kepemilikan 

Intitusi terhadap 

Penghindaran 

Pajak 

ROA, Leverage, Ukuran 

Perusahaan, Kompensasi Rugi 

Fiskal, Kepemilikan Institusi 

berpengaruh signifikan terhadap 

Penghindaran Pajak 

6 Putri Rahayu 

Fadhillah 

(2017) 

Pengaruh 

Leverage dan 

Ukuran 

Perusahaan 

terhadap Tax 

Avoidance. 

Leverage dan Ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Tax Avoidance. 

Sumber: Penelitian dan Jurnal yang dipublikasi 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Membantu dalam memahami dinamika variabel-variabel, maka 

diperlukan suatu kerangka pemikiran. Dari landasan teori yang telah 

diungkapkan, disusun hipotesis yang merupakan alur pikiran peneliti, 

kemudian digambarkan dalam kerangka penelitian yang disusun sebagai 

berikut: 
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Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Parsial           =   

Simultan       =    

Sumber: Rinaldi dan Charoline, (2015) 

2.9 Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan tentang sesuatu yang untuk sementara 

waktu dianggap benar. Selain itu hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan 

yang akan diteliti sebagai jawaban sementara dari suatu masalah. Berdasarkan 

latar belakang masalah dan rumusan masalah maka dapat dibuat hipotesis 

sebagai berikut: 

2.9.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidanvce 

Profitabilitas adalah suatu indikator kinerja manajemen dalam 

mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. 

Menurut Kusumawati (2005), profitabilitas merupakan kemampuan 

       Profitabilitas 

     (X1) 

Leverage       

(X2)       

Ukuran Perusahaan 

(X3)       

      Tax Avoidance  

    (Y) 

H 1 

H 2 

H 3 

H 4 
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perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa mendatang dan merupakan 

indikator dari keberhasilan operasi perusahaan. 

Menurut Surbakti (2012), profitabilitas perusahaan dengan 

penghindaran pajakakan memiliki hubungan yang positif dan apabila 

perusahaan ingin melakukan penghindaran pajakmaka harus semakin efisien 

dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar. 

Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang 

dilakukan oleh pihak manajemen.Laba yang meningkat mengakibatkan 

profitabilitas perusahaan juga meningkat, sehingga jumlah pajak yang harus 

dibayarkan juga meningkat. Atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya 

dari perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut: 

H1: Diduga Profitabilitas berpengaruh terhadap Tax Avoidance 

2.9.2. Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance 

Leverage adalah penggunaan sumber dana yang berasal dari pinjaman 

untuk membiayai belanja perusahaan yang memiliki beban tetap (beban 

bunga). Semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang 

digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari 

utang tersebut (Tommy : 2013). 

Perusahaan dimungkinkan menggunakan untuk memenuhi kebutuhan 

operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan 

beban tetap (beban bunga). Sehingga biaya bunga yang semakin tinggi akan 



 23 

memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut: 

H2: Diduga Leverage berpengaruh terhadap Tax Avoidance 

2.9.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance 

Menurut Hasibuan (dalam Surbakti : 2013), ukuran perusahaan adalah 

suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut 

berbagai cara, antara lain : total aset, log size, penjualan dan capital pasar, dan 

lain-lain. Semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang 

dimiliki. 

Ukuran perusahaan merupakan suatu  pengklasifikasian sebuah 

perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya. Aset dinilai memiliki 

tingkat kestabilan yang cukup berkesinambungan. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut: 

H3: Diduga Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance 

2.9.4. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan 

terhadap Tax Avoidance 

Tax avoidance merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga 

kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan 

buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Perusahaan besar akan menjadi 

sorotan pemerintah, sehingga menimbulkan kecendrungan bagi para manajer 

perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh (Kurniasih dan sari, 2013).  
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Semakin besar profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan, maka 

perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban 

pajaknya. Sehingga akan membuat perusahaan untuk meminimalkan 

pembayaran pajaknya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diambil 

hipotesis sebagai berikut: 

H4: Diduga Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh 

secara Simultan terhadap Tax Avoidance 

 


