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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Agensi ( Agency Theory ) 

Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (lebih-lebih untuk 

yang telah terdaftar di pasar modal), seringkali terjadi pemisahan antara pengelola 

perusahaan (pihak manajemen, disebut juga sebagai agent) dengan pemilik 

perusahaan (atau pemegang saham, disebut juga sebagai principal). Di samping 

itu, utuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), tanggung jawab 

pemilik hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Artinya, apabila perusahaan 

mengalami kebangkrutan, maka modal sendiri (ekuitas) yang telah disetorkan oleh 

para pemilk perusahaan mungkin sekali akan hilang, tetapi kekayaan pribadi 

pemilik tidak akan diikutsertakan untuk menutup kerugian tersebut. Dengan 

demikian memungkinkan munculnya masalah-masalah keagenan (agency 

problem). 

Masalah keagenan (agency problem) muncul dalam dua bentuk, yaitu 

antara pemilik perusahaan (principals) dengan pihak manajemen (agent), dan 

antara pemegang saham dengan pemegang obligasi. Tujuan normatif pengambilan 

keputusan keuangan yang menyatakan bahwa keputusan diambil untuk 

memaksimumkan kemakmuran pemilik perusahaan, hanya benar apabila 

pengambil keputusan keuangan (agent) memang mengambil keputusan dengan 

maksud untuk kepentingan para pemilik perusahaan (Husnan dan Pudjiastuti, 

2012).  
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Problem keagenan (agency problem) antara pemegang saham (pemilik 

perusahaan) dengan manajer potensial terjadi bila manajemen tidak memiliki 

saham mayoritas perusahaan. Pemegang saham tertentu menginginkan manajer 

bekerja dengan tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. 

Sebaliknya, manajer perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk memaksimumkan 

kemakmuran pemegang saham, tetapi memaksimumkan kemakmuran mereka 

sendiri. Terjadilah conflict of interest. Untuk meyakinkan bahwa manajer bekerja 

sungguh-sungguh untuk kepentingan pemegang saham, pemegang saham harus 

mengeluarkan biaya yang disebut agency cost yang meliputi antara lain: 

pengeluaran untuk memonitor kegiatan-kegiatan manajer, pengeluaran untuk 

membuat suatu struktur organisasi yang meminimalkan tindakan-tindakan 

manajer yang tidak diinginkan, serta oportunity cost yang timbul akibat kondisi 

dimana manajer tidak dapat segera mengambil keputusan tanpa persetujuan 

pemegang saham (Atmaja, 2008). 

 

2.2 Penghindaran Pajak ( Tax Avoidance ) 

Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan, 

biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (tax 

saving), penghindaran pajak (tax avoidance) dan penyelundupan pajak (tax 

evasion) yang kesemuanya itu bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, 

melalui beberapa cara antara lain melaui pengecualian-pengecualian, 

pengurangan-pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, 

penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara sampai kepada kerja 

sama dengan apara perpajakan, suap-menyuap dan pemalsuan (Zain, 2007). 
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Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan 

sebagai wajib pajak. Pemerintah sebagai fiskus mengharapkan untuk menerima 

jumlah pajak yang besar serta kontinyu yang bertolak belakang dengan keinginan 

perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin 

(Tandean, 2014). 

Menurut Darmayasa & Hardika (2011) untuk dapat meminimalisasi beban 

pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih ada dalam 

bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan 

perpajakan. Upaya minimalisasi pajak secara eufemisme sering disebut dengan 

perencanaan pajak (tax planning) atau tax sheltering. Umumnya perencanaan 

pajak merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya 

utang pajaknya berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai 

peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif 

sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan 

tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal. 

Pohan (2013) menyatakan bahwa Penghindaran pajak adalah upaya 

penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena 

tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan tehnik yang 

digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam 

undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah 

pajak yang terutang. 
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Komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) dalam (Rizaldi, 2017) memaparkan bahwa karakteristik 

dari penghindaran pajak hanya mencakup tiga hal, yaitu: 

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat 

di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor 

pajak.  

2. Memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-

ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya 

dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.  

3. Para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan penghindaran 

pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.  

Beberapa perusahaan melakukan penghindaran pajak karena pajak 

merupakan beban yang dapat mengurangi laba. Dengan melakukan penghindaran 

pajak maka akan meningkatkan jumlah laba yang diperoleh serta dapat 

meningkatkan pengembalian pada pemegang saham. Namun dengan melakukan 

penghindaran pajak dapat memberikan risiko ynag dihadapi perusahaan. Salah 

satunya adalah kesan buruk perusahaan dan kehilangan kepercayaan masyarakat 

terhadap perusahaan tersebut. 

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban 

pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai 

peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari 

pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Fenomena penghindaran 

pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (tax ratio) negara Indonesia. 

Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan 

pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk 
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pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja 

pemungutan pajak negara tersebut (Darmawan dan sukartha, 2014). 

 

2.2.1 Pajak 

2.2.1.1 Pengertian Pajak 

Defenisi 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 berbunyi 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. 

 Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,SH  (2016: 1) Pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Dari defenisi tersebut dapat disumpulkan bahwa pajak memiliki empat 

unsur, yaitu : (Soemitro, 2016: 1) 

a. Iuran dari rakyat kepada Negara. 

b. Berdasarkan undang-undang. 

c. Tanpa jasa timbal balik (Kontraprestasi). 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. 
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2.2.1.2 Fungsi  Pajak  

Ada dua fungsi pajak, yaitu: (Soemitro, 2016: 1) 

1. Fungsi anggaran (budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi mengatur (cregulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah  dalam bidang social dan ekonomi. 

 

2.2.1.3 Pengelompokan (jenis-jenis) Pajak 

1. Menurut golongannya : (Soemitro, 2016: 1) 

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contohnya pajak penghasilan. 

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai. 

2. Menurut sifatnya : (Soemitro, 2016: 1) 

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contohnya pajak penghasilan. 

b. Pajak Obejektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan diri Wajib Pajak. Contohnya  pajak pertambahan nilai 

dan pajak penjualan atas barang mewah. 
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3. Menurut lembaga pemungutnya : (Soemitro, 2016: 1) 

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat  dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya pajak 

penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang 

mewah, dan bea materai. 

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.  Pajak terdiri atas: 

1) Pajak Propinsi, contohnya pajak kendaraan bermotor, dan pajak 

bahan bakar kendaraan bermotor. 

2) Pajak Kabupaten/ kota, contohnya pajak hotel, pajak restoran, dan 

pajak hiburan 

 

2.2.1.4 Tarif Pajak 

Ada empat macam tarif pajak, yaitu: (Soemitro, 2016: 1) 

a. Tarif sebanding (proporsional) 

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional 

terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 

b. Tarif tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapuun jumlahb 

yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 
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c. Tarif progresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. Contohnya: pajak penghasilan untuk wajib pajak 

orang pribadi dalam negeri. 

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi: 

a) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar 

b) Tarif progresif tetap       : kenaikan persentase tetap 

c) Tarif progresif degresif  : kenaikan persentase semakin kecil 

d. Tarif degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. 

2.2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 

a. Official Assessment System 

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

wajib pajak. 

Ciri-cirinya : (Soemitro, 2016: 1) 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajakn  terutang ada pada fiskus 

2) Wajib pajak bersifat pasif 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 
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b. Self Assessment System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang . 

Ciri-cirinya : (Soemitro, 2016: 1) 

1) Wewenang untuk menentukan besar pajak terutang ada pada wajib pajak 

sendiri 

2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi 

c. With Holding System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya: (Soemitro, 2016: 1) wewenang menetukan besarnya pajak yang 

terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. 

 

2.3 Leverage 

Rasio Leverage (struktur utang) menunjukkan pembiayaan suatu 

perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. 

Leverage (struktur utang) merupakan penambahan jumlah utang yang 

mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest yang 

harus dibayarkan oleh perusahaan dan pengurangan beban pajak penghasilan WP 

Badan. (Kurniasih dan Sari, 2013). 
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Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban- kewajiban jangka panjangnya. Leverage atau rasio solvabilitas 

merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan 

pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai 

dengan utang. Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage yang tinggi 

mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. 

Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat leverage rendah lebih banyak 

membiayai asetnya dengan modal sendiri (Yulfaida, 2012).  

Leverage (struktur utang) menunjukkan penggunaan hutang untuk 

membiayai investasi dan asset yang dimiliki oleh perusahaan. Leverage (struktur 

utang) dapat diartikan sebagai gambaran kemampuan perusahaan untuk 

menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar 

tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan. Leverage (struktur utang) 

menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar 

dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Dengan besarnya 

rasio utang perusahaan akan memunculkan biaya tambahan dan membuat 

perusahaan lebih mudah melakukan penghindaran pajak. 

 

2.4 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan 

dengan berbagai cara yaitu total aset, jumlah penjualan, jumlah tenaga kerja, dan 

lain-lain (Suwito dan Herawaty, 2005) dalam Saifudin (2016). Definisi ini hampir 

serupa dengan definisi-definisi yang telah dinyatakan sebelumnya. Total aset dan 

jumlah penjualan menjadi alat pengukur ukuran perusahaan. Berdasarkan 
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beberapa definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan adalah 

suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari 

nilai equity, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aset, dan lainnya. 

Ukuran perusahaan merupakan suatu indicator yang dapat menunjukkan 

kondisi atau karakteristik perusahaan dimana terdapat beberapa parameter yang 

dapat digunakan untuk menentukanm ukuran (besar kecilnya) perusahaan untuk 

melakukan aktivitas operasi perusahaan, total penjualan perusahaan yang 

digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas seperti perusahaan, total 

penjualan yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode, jumlah aktiva yang 

dimiliki perusahaan dan jumlah saham yang beredar (Sonya (2009) dalam 

Nurpadhila (2016)). 

Menurut Ardyansah (2014) semakin besar perusahaan cenderung 

mempunyai manajemen dan sumber dana yang baik dalam menjalankan 

perusahaan. Perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk 

melakukan tax planning yang baik, namun perusahaan tidak selalu dapat 

menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan tax planning 

dikarenakan ada kemungkinan menjadi sasaran dari keputusan dan kebijakan 

pemerintah.  

Setiap perusahaan tentu memiliki jenis transaksi masing-masing, dan jenis 

transaksi tersebut tidak terlepas dari seberapa besar ukuran perusahaan. Ini berarti 

semakin besar ukuran perusahaan maka transaksi yang terjadi semakin banyak, 

kemudian transaksi tersebut bersifat rumit. Berbeda dengan perusahaan dengan 

ukuran kecil atau menengah, transaksi yang terdapat dalam perusahaan tersebut 
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tidak terlalu banyak dibandingkan perusahaan besar, sehingga tidak terlalu rumit. 

Rumitnya transaksi dapat digunakan sebagai celah bagi perusahaan untuk 

melakukan tax avoidance. Dengan kerumitan transaksi, perusahaan mengharapkan 

pihak perpajakan akan mengalami kesulitan dalam mendeteksi tax avoidance.  

Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan 

menimbulkan kecendrungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif 

atau patuh (Maria dan Kurniasih, 2013). Semakin besar ukuran perusahaan, maka 

perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban 

pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cendrung memiliki 

sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih 

kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam 

perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh 

perusahaan dapat maksimal untuk menekan  beban pajak perusahaan. Perusahaan 

bersakala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan 

kekurangan ahli dalam perpajakan (Nicodeme, 2007). Banyaknya sumber daya 

yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya 

pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan (Darmawan dan I Made, 2014). 

Dengan begitu dari banyaknya transaksi yang dilakukan perusahaan tersebut 

kemungkinan akan mendorong wajib pajak melakukan tindakan penghindaran 

pajak melalui celah-celah dari transaksi tersebut.  

 

2.5 ROA 

Return on assets (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat 

mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. Pendekatan Return on assets 
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(ROA) menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan 

menggunakan total aset yang dimilikinya. Return on assets (ROA) juga 

memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang 

terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa 

perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. Tingkat 

profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif karena 

semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih 

sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah 

(Derashid dan Zhang, 2003). 

Return on Asset suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan 

perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan 

maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. 

ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas, Dendawijaya (2003) dalam 

Prakoso (2014) menyatakan bahwa ROA menggambarkan kemampuan 

manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin tinggi ROA, semakin 

tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan asset 

perusahaan. 

Perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan 

tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak 

dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan 

keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain (Darmadi, 

2013). Semakin tinggi Return on assets (ROA) semakin besar laba yang diterima 
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perusahaan dan semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan, dengan begitu 

perusahaan tersebut akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak.  

 

2.6 Kepemilikan Insitusional 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, 

institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian, 

serta institusi lainnya pada akhir tahun (Shien, et.al. (2006) dalam (Herliza,2017). 

Beiner et.al., (2013) dalam (Herliza, 2017) berpendapat bahwa kepemilikan 

institusional adalah persentase hak suara yang  dimiliki oleh institusi. Menurut 

Rahmy (2013) dalam Herliza (2017) 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 

institusi yang memantau secara professional perkembangan investasinya 

menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi 

sehingga potensi dapat ditekan. 

Penelitian yang dilakukan Shleifer dan Vishny (1997) menyatakan bahwa 

pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan 

dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik 

institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa 

manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk 

perilaku mementingkan diri sendiri. Kepemilikan institusional memiliki peranan 

yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara 

manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap 



 29 

mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang 

diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam 

pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap 

tindakan manipulasi laba (Jensen & Meckling, 1976).  

Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan 

mempengaruhi kebijakan meminimalkan pajak perusahaan. Sehingga kepemilikan 

institusional disuatu perusahaan akan mendorong peningkatan pangawasan yang 

lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pihak institusional yang menguasai 

saham lebih besar dari pada pemegang saham lainnya dapat melakukan 

pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar juga sehingga 

manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan para pemegang saham. 

Semakin besar kepemilikan innstitusional maka semakin kuat kendali yang 

dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan. Pemegang saham secara wajar 

untuk melindungi investasi mereka dalam perusahaan. Pemegang saham eksternal 

mengurangi perilaku manajer yang oportunitis, sehingga mengakibatkan 

rendahnya konflik agensi langsung antara manajemen dan pemegang saham. 

Dengan melihat besar kecilnya kosentrasi kepemilikan Institusional maka akan 

mempengaruhi kebijakan meminimalkan pajak perusahaan. 

 

2.7 Kompensesi Kerugian Fiskal 

Kompensasi kerugian dalam Pajak Penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) 

Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 tahun 2000. Adapun beberapa poin 

penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini adalah sebagai 

berikut. 
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1) Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial. 

Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan 

biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan. 

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

secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada 

kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi 

dikompensasikan. 

3) Kompensasi kerugian hanya diperuntukan Wajib Pajak Badan dan Orang 

Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak 

dikenakan PPh Final dan perhitungan Pajak Penghasilannya tidak 

menggunakan norma penghitungan. 

4) Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan 

penghasilan dari dalam negeri. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat 2 tentang 

pajak penghasilan, bahwa perusahaan yang telah merugi dalam satu periode 

akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut 

dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan 

digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. 

Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntan diberi-kan 

keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan 

selama lima tahun ke depan dan laba peru-sahaan akan digunakan untuk 

mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Aki-batnya, selama lima tahun 

tersebut, perusa-haan akan terhindar dari beban pajak, kare-na laba kena pajak 
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akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. 

Kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel dummy, yang akan 

diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t (Sari dan 

Martani, 2010). 

Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki 

sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala yang 

lebih  kecil untuk melakukan pengelolaan pajak.  

 

2.8 Corporate Social Responsibility 

Perusahaan melakukan aktivitas CSR sebagai cara memeroleh legitimasi 

dari masyarakat. CSR dianggap sebagai kepedulian perusahaan dalam 

menyejahterakan masyarakat dan kelestarian lingkungan (Habibi, 2017). Selain 

itu, perusahaan melakukan aktivitas CSR untuk memenuhi kewajiban terhadap 

stakeholdernya. 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu tanggung 

jawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sebuah perusahaan yang diatur 

sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No. 40 

Tahun 2007 yang baru. Bunyi lengkap dari Pasal 74 tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan. 

2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan kewajiban perseorangan yang dianggarkan dan 
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diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan 

dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Hubungan CSR dengan tax avoidance dapat dijelaskan bahwa CSR 

merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada seluruh stakeholder. Pajak 

merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada 

stakeholder melalui pemerintah. Dengan demikian, perusahaan yang terlibat 

penghindaran pajak adalah perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial 

(Lanis dan Richardson, 2012), sehingga keputusan perusahaan untuk melakukan 

praktik tax avoidance juga dipengaruhi oleh keputusan melakukan aktivitas CSR 

(Hidayat et al.,2016). 

 

2.9 Pajak dalam perspektif Islam 

Menurut Soemitro, dalam dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan 

merumuskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan 

dari sector partikulir ke sector pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditujukan 

dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Rahayu dan Suhayati : 

2010:1). 
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Dalam istilah bahasa arab pajak dikenal dengan nama Al-Usry  atau Al-

Maks, atau bisa juga disebut Adh-dharibah, yang artinya adalah “pemungut yang 

ditarik oleh para penarik pajak”. Atau sesuatu ketika disebut Al-kharaj, akan tetapi 

Al-kharaj bisa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah 

secara khusus. Pandangan islam tentang pemungutan pajak sudah  cukup lama 

diperbicangkan terutama dalam diskusi-diskusi dimedia internet dalam 

komunnitas perpajakan di Indonesia. Hal yang utama diperbincangkan dan 

dikupas adalah teentang bagaimana hukum haram atau halalnya pajak dipungut 

dalam perspektif islam (Widodo,2010:75). 

Adapun hukum pajak dalam pemungutannya menurut islam yaitu secara 

umum dijelaskan dalam al-quran surat an nisaa’ ayat 29 yaitu: 

Allah SWT berfirman : 

ىَوِتَجاَزًةَعْه َتَساٍض ِمْىُكْم ۚ َوَنا َتْقُتُهىا َأْوُفَسُكْم ۚ ِإَن انَهَه َيا َأُيَها اَنِريَه آَمُىىا َنا َتْأُكُهىا َأْمَىاَنُكْم َبْيَىُكْم ِباْنَباِطِم ِإَنا َأْن َتُك

 َكاَن ِبُكْم َزِحيًما

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

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

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

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu” (QS An-nisa : 29). 

 

Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan 

terutama melalui perencanaa perpajakan. Oleh karena itu, praktik penghindaran 

pajak ini sangat erat hubungannya dengan prilaku jujur dan tidak berkhianat. 

Allah Ta’ala berfirman, 

َخْيًسا َنُهْمَفَهْى َصَدُقىا انَهَه َنَكاَن   
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“Tetapi jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah, niscaya yang 

demikian itu lebih baik bagi mereka” (QS Muhammad : 21) 

 

Ayat selanjutnya menjelaskan Allah swt berfirman dalam al-qura’an 

berbunyi : 

ىُوىا انَهَه َوانَسُسىَل َوَتُخىُوىا َأَماَواِتُكْم َوَأْوُتْم َتْعَهُمىنَيا َأُيَها اَنِريَه آَمُىىا َنا َتُخ  

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 

Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat 

yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (QS Al-Anfal :27) 

 

Selain itu dala surat At-Taubah ayat 41 juga di jelaskan tentang masalah 

pajak yaitu yang berbunyi: 

 اْوِفُسوا ِخَفاًفا َوِثَقاًنا َوَجاِهُدوا ِبَأْمَى اِنُكْم َوَأْوُفِسُكْم ِفي َسِبيِم ۚانَهِه

 َذِٰنُكْم َخْيٌس َنُكْم ِإْن َتُكْىُتْم ْعَهُمىَن

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, 

dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang 

demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS At-

Taubah : 41) 

 

Dalam surat At-Taubah ayat 41 diatas dijelaskan bahwa allah 

memerintahkan kepada kita untuk selalu berjihat dengan harta dan diri sendiri 

dijalan allah. Karena itu lebih baik untuk kita. Dalil-dalil diatas menjelaskan 

bahwa setiap manusia hendaknya selalu bersikap jujur, tidak berkhianat maupun 

berlaku curang dalam segala kegiatan sehingga mendatangkan keberkahan. 

Dalil-dalil diatas menjelaskan bahwa setiap manusia hendaknya selalu 

bersikap jujur, tidak berkhianat maupun berlaku curang dalam segala kegiatan 

sehingga mendatangkan keberkahan. 
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Selain itu Nabi Muhammad SAW juga telah menjelaskan bagaimana azab 

bagi pemungut pajak dalam hadistnya, yang diriwayatkan oleh ahmad 4/109, Abu 

Dawud kitabn Al-Imarah : 7 yang artinya : 

“Sesungguhnya pelaku/ pemungut pajak (diadzab) dineraka “ [ HR Ahmad 

4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7] 

 

2.10 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang penghindaran pajak ini telah banyak dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya seperti diantaranya : 

Tabel 2 

Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti /  

Tahun 
Judul Penelitian 

Variabel 

penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1.  Kurniasih dan 

Sari / 2013 

Pengaruh ROA, 

Leverage, Ukuran 

perusahaan, 

Kompensasi rugi 

fiskal terhadap 

Penghindaran 

pajak 

Variabel 

independent nya 

:ROA, 

Leverage, 

Ukuran 

perusahaan dan 

Kompensasi 

rugi fiskal. 

Variabel 

dependentnya : 

Penghindaran 

pajak.   

ROA, Ukuran 

perusahaan 

dan 

Kompensasi 

rugi fiskal 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

penghindaran 

pajak. Namun 

Leverage tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Penghindaran 
pajak.  

 

2. I Gede Hendy 

Darmawan, I 

Made Sukaharta 

/ 2014 

Pengaruh 

penerapan 

Corporate 

Governance, 

leverage, ROA 

dan Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap Tax 

Avoidance 

Variabel 

independentnya 

:Corporate 

Governance, 

leverage , ROA 

Ukuran 

Perusahaan 

Variabel 

dependentnya: 

Penghindaran 

Corporate 

governance 

berpengaruh 

pada 

penghindaran 

pajak. 

Leverage tidak 

berpengaruh 

pada 

penghindaran 
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No 
Peneliti /  

Tahun 
Judul Penelitian 

Variabel 

penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Pajak pajak. ROA 

berpengaruh 

pada 

penghindaran 

pajak, Ukuran 

Perusahaan 

berpengaruh 

pada 

penghindaran 

pajak. 

 

3. Prakosa / 2014 Pengaruh 

Leverage, Ukuran 

perusahaan, 

Kompensasi rugi 

fiskal dan 

Profitabilitas 

terhadap Tax 

Avoidance 

Variabel 

independent 

nya: Leverage, 

Ukuran 

perusahaan, 

Kompensasi 

rugi fiskal, 

Profitabilitas. 

Variabel 

dependentnya : 

Tax Avoidance 

Leverage, 

Ukuran 

perusahaan, 

Kompensasi 

rugi fiskal  

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap Tax 

avoidance. 

sedangkan 

Profitabilitas  

berpengaruh 

signifikan 

terhadap Tax 

avoidance. 

 

4. Waluyo, Teguh 

Muji & Basri, 

Yessi Mutia 

(2015) 

Pengaruh Return 

on Asset, 

Leverage, Ukuran 

Perusahaan,  

Kompensasi Rugi 

Fiskal dan  

Kepemilikan 

Institusi Terhadap 

Penghindaran 

Pajak  

 

Variabel 

Dependen:  

Tax Avoidance  

Variabel  

Independen:  

Return on Asset, 

Leverage, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Kompensasi 

Rugi Fiskal, 

Kepemilikan 

Institusi  

Return on 

Asset, 

Leverage, dan 

Ukuran 

Perusahaan 

berpengaruh 

positif secara 

signifikan 

terhadap tax 

aviodance. 

Sedangkan  

kompensasi 

kerugian fiskal 

dan 

kepemilikan 

institusional 
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No 
Peneliti /  

Tahun 
Judul Penelitian 

Variabel 

penelitian 

Hasil 

Penelitian 

tidak 

berpengaruh 

terhadap tax 

avoidance  

 

 

5. Ida Ayu dan 

Putu Ery / 2016 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, 

Umur 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Leverage, dan 

Pertumbuhan 

Penjualan tehadap 

Tax Avoidance 

Variabel 

independentnya: 

Ukuran 

Perusahaan, 

Umur 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Leverage, 

Pertumbuhan 

Penjualan 

Variabel 

dependentnya: 

Tax Avoidance 

Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

positif 

terhadap tax 

avoidance, 

umur 

perusahaan 

berpengaruh 

positif 

terhadap tax 

avoidance 

Profitabilitas 

berpengaruh 

positif 

terhadap tax 

avoidance 

Leverage 

berpengaruh 

positif 

terhadap tax 

avoidance 

Pertumbuhan 

Penjualan 

berpengaruh 

positif 

terhadap tax 

avoidance 

 

6. Putri, V R, dan 

Putra B I (2017) 

Pengaruh 

Leverage, 

Profitability, 

Ukuran 

Perusahaan Dan 

Proporsi 

Kepemilikan 

Institusional 

Terhadap Tax 

Variabel 

Dependen:  

Tax Avoidance  

Variabel 

Independen:  

Leverage, 

Profitability, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Leverage dan 

profitability 

memiliki 

pengaruh 

negatif secara 

signifikan 

terhadap tax 

avoidance. 

Sedangkan 
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No 
Peneliti /  

Tahun 
Judul Penelitian 

Variabel 

penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Avoidance  

 

Proporsi 

Kepemilikan 

Institusional  

ukuran 

perusahaan 

dan proporsi 

kepemilikan 

berpengaruh 

positif secara 

signifikan 

terhadap Tax 

avoidance.  

 

7. Teguh Muji 

Waluyo, Yessi 

Mutia Basri, dan 

Rusli / 2017 

Pengaruh ROA, 

Leverage, Ukuran 

perusahaan, 

Kompensasi Rugi 

fiskal, dan 

Kepemilikan 

Institusi terhadap 

Penghindaran 

pajak. 

Variabel 

independentnya 

:ROA, Leverage, 

Ukuran 

perusahaan, 

Kompensasi 

Rugi fiskal, dan 

Kepemilikan 

Institusi. 

Variabel 

dependentnya: 

Penghindaran 

pajak. 

ROA, 

Leverage, 

Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Penghindaran 

pajak. 

Sedangkan 

Kompensasi 

rugi fiskal dan 

Kepemilikan 

institusi tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Penghindaran 

pajak.  

 

Sumber : Data Olahan Penulis (2018) 
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2.11 Model Penelitian 

Gambar 1 
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2.12 Pengembangan Hipotesis 

2.12.1 Pengaruh Leverage pada tax avoidance 

Keputusan pendanaan perusahaan dapat menjadi gambaran penghindaran 

pajak terkait dengan tariff pajak efektif, hal tersebut dikarenakan ada peraturan 

perpajakan terkait kebijakan struktur pendanaan perusahaan (Gupta dan 

Newberry, 1997) dalam Herliza (2017). Keputusan pendanaan yang dimaksud 

adalah perusahaan lebih memilih menggunakan pendanaan internal atau eksternal. 

Perusahaan yang lebih memilih menggunakan pendanaan eksternal seperti utang 

akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang dapat menjadi pengurang laba 

kena pajak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Adelina (2012) menyatakan bahwa 

penambahan jumlah utang akan mengakibatkan menambahnya beban bunga yang 

harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba 

sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar 

perusahaan akan menjadi berkurang. Penelitian terkait dengan leverage yang 

dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013:61) yang meyatakan , jika perusahaan 

melakukan pembiayaan secara hutang dalam membiayai operasionalnya akan 

menyebabkan perusahaan memiliki rasio utang yang  tinggi dan bunga atas utang 

yang harus dibayarkan akan semakin besar, dengan adanya rasio utang yang tinggi 

akan membuat perusahaan kehilangan kepercayaan investor terhadap perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014) menyatakan bahwa 

leverage dan kompensasi kerugian pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penghindaran pajak. Dan Noor et al., (2010) yang menjelaskan bahwa perusahaan 
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dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini 

berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, perusahaan untuk melakukan 

tax avoidance akan cenderung lebih kecil. Penelitian lain dari Darmawan dan 

Sukartha (2014) serta Putra dan Merkusiwati (2016) menunjukkan bahwa 

leverage tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. 

H1: Leverage tidak berpengaruh signifikan pada tax avoidance. 

2.12.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan pada Tax Avoidance 

 Perusahaan yang dikelompokkan kedalam ukuranm yang besar (memiliki 

aset yang besar) akan cendrung lebih mampudan lebih stabil untuk menghasilkan 

laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil (Indriani, 

2005 dalam Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Laba yang besar dan stabil akan 

cenderung mendorong peusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak 

(Tax avoidance) karena laba yang besar menyebabkan beban pajak yang besar 

pula. Perusahaan berskala kecil tidak dapat mengelola beba pajaknya secara 

optimal karena ahli dalam bidang perpajakan yang minim (Nicodeme, 2007 dalam 

Darmadi 2013).berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan dapat digunakan oleh agent untuk memaksimalkakn kompensesi 

kinerja agent, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan. Penelitian 

yang dilakukan oleh Adelina (2012), Kurniasih dan Sari  dan Marfu’ah (2015) 

menemukan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh positif pada Tax avoidance. 

Penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) serta Siregar 

dan Widyawati (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

pada penghindaran pajak. Menurut Rego (2003), semakin besar ukuran 
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perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal 

itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah - celah yang ada untuk 

melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi. Selain itu perusahaan 

yang beropersi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan 

tax avoidance yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas 

domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada 

di lain negara, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah 

dibandingkan negara lainnya. 

H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan pada tax avoidance. 

2.12.3 Pengaruh ROA pada Tax Avoidance 

Secara logika, 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).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Darmawan dan Sukharta (2013) 

bahwa ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan 

mampu mengelola asetnya dengan baik salah satunya dengan memanfaatkan 

beban penyusutan dan amortisasi, serta pengembangan yang dapat dimanfaatkan 

sebagai pengurang penghasilan kena pajaknya sehingga memperoleh keuntungan 

dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut 

terlihat melakuka penghindaran pajak. Begitu pula dengan hasil penelitian dari 
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Maharani dan Suardana (2014) serta Dermawan dan Sukharta (2014) menemukan 

hasil bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Hasil penelitian Fatharani (2012), Nugroho (2011), Maria dan Kurniasih 

(2013).Pengaruh ROA positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan 

perusahaan sampel mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh 

keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga 

perusahaan tersebut terlihat melakukan penghindaran pajak. Undang-undang No. 

36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1b menjelaskan bahwa penyusutan atas pengeluaran 

untuk memperoleh harta tetap berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk 

memperoleh harta tetap tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 

satu tahun dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan. 

H3: ROA berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance 

2.12.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance 

Struktur kepemilikan saham pada perusahaan publik dapat digolongkan 

menjadi dua kelompok yaitu pemegang saham perorangan atau pemegang saham 

institusi, dan kepemilikan saham manajerial termasuk dalam pemegang saham 

yang dimiliki oleh ekskutif atau direktur dengan demikian masuk dalam kategori 

pemegang saham perorangan, (Pohan, 2009). Dengan adanya pihak investor 

institusional akan mengurangi konflik kepentingan manajemen yang berupaya 

meningkatkan agresifitas pajak. 

Pohan (2009) menyatakan bahwa tingginya kepemilikan institusi 

cenderung akan mengurangi penghindaran pajak, dikarenakan fungsinya pemilik 

institusi untuk mengawasi dan memastikan manajemen untuk taat terhadap 
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perpajakan. Namun dengan adanya kepemilikan saham institusi, ketika melakukan 

tax planning dalam upaya menekan beban pajaknya, persentase saham yang 

dimiliki pihak institusi dapat dimanfaatkan untuk menekan laba kena pajak 

perusahaan, karena dengan saham yang beredar atau dimiliki pihak institusi akan 

menyebabkan timbulnya beban dividen, beban dividen tersebut dapat 

dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2016) dalam Herliza (2017) 

mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan 

terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Harto (2014) yang 

menunjukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak. Pranata, Puspa, dan Herawati (2013), penelitian Ngadiman dan Christiany 

(2014) yang juga membuktikan bahwa adanya pengaruh kepemilikan institusional 

terhadap tax avoidance. 

H4: Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Tax 

Avoidance 

 

2.12.5 Pengaruh Kompensasi Kerugian Fiskal pada Tax Avoidance 

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat 2 tentang 

pajak penghasilan, bahwa perusahaan yang telah merugi dalam satu periode 

akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut 

dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan 

digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, 

selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena 

penghasilan neto fiskal akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi 
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kerugian perusahaan. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) bahwa kompensasi 

kerugian ini dapat dimanfaatkan sebagai penghindaran pajak karena perusahaan 

yang medapatkan kompensasi kerugian akan terhindar dari beban pajak yang 

tinggi. 

H5: Kompensasi Kerugian Fiskal berpengaruh signifikan terhadap Tax 

Avoidance 

 

2.12.6 Pengaruh CSR pada Tax Avoidance 

Penelitian sebelumnya tentang hubungan antara aktivitas Corporate Social 

Responsibility (CSR) dan pajak memberikan hasil yang tidak sama. Hasil 

penelitian yang menunjukkan adanya hubungan positif antara pembayaran pajak 

dengan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah Lanis and Richardson 

(2011). Hipotesis tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa kewajiban Corporate 

Social Responsibility (CSR) adalah bahwa perusahaan seharusnya membayar 

pajak secara wajar sesuai hukum di negara manapun perusahaan beroperasi. Jika 

perusahaan dipandang sebagai penghindar pajak, maka perusahaan tersebut 

dianggap tidak membayar pajak secara fair kepada pemerintah untuk membantu 

membiayai barang publik masyarakat.  

Kekurangan penerimaan pajak akan menghasilkan permusuhan, rusaknya 

reputasi bagi perusahaan. Pada akhirnya, agresivitas pajak perusahaan akan 

menghasilkan kerugian bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat asosiasi negatif dan signifikan antara pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) dan agresivitas pajak sehingga semakin bersifat sosial 

perusahaan maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas 

pajak. Hasil penelitian Lanis and Richardson (2011) ini sejalan dengan pandangan 
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bahwa perusahaan merupakan real entity (entitas nyata) yang dikemukakan oleh 

Avi-Yonnah (2008). 

 Dalam pandangan real entity (entitas nyata), perusahaan sama seperti 

individu yang terpisah dengan negara atau pemegang sahamnya. Implikasi untuk 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bahwa pandangan tentang 

Corporate Social Responsibility (CSR) yang tidak ada kaitannya dengan 

perusahaan, tetapi bermanfaat bagi rakyat banyak, mestinya sama seperti 

pandangan terhadap individu. Corporate Social Responsibility (CSR) secara 

hukum tidak diharuskan, tetapi akan sangat dihargai jika perusahaan 

melakukannya. Dari sisi pajak, perusahaan seharusnya tidak melakukan strategic 

perilaku pajak (tax behaviour) atau penghindaran pajak (Tax Avoidance). Dengan 

demikian, dalam pandangan real entity (entitas nyata), perusahaan yang 

melakukan Corporate Social Responsibility (CSR)  seharusnya tidak melakukan 

penghindaran pajak. 

 Berbeda dengan hasil di atas, dalam tulisan Davis, Guenther, Krull, and 

Williams (2013) dinyatakan argumen tentang hubungan negatif Corporate Social 

Responsibility (CSR) dan pajak yaitu bahwa adanya hubungan negatif antara 

Corporate Social Responsibility (CSR) dan pajak didasarkan bahwa perusahaan 

juga dapat menggunakan dana hasil penghematan pajak untuk secara langsung 

berinvestasi pada aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR). 

Hoi et al (2013) mengungkapkan perusahaan dengan kegiatan Corporate 

Social Responsibility (CSR) yang tidak bertanggung jawab memiliki kemungkinan 

lebih tinggi untuk terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak. Hal serupa 



 47 

diungkapkan oleh Watson (2011) perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung 

jawab secara sosial menunjukkan agresivitas pajak yang lebih besar. Dengan 

melakukan aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR)  maka biaya-biaya 

yang dikeluarkan akan mengurangi laba perusahaan, yang berakibat pada kecilnya 

beban pajak yang dibayarkan perusahaan.  

H6: Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh signifikan terhadap 

Tax Avoidance. 

 

2.12.7 Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Return On Asset, 

Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal, dan 

Corporate Social Responsibility terhadap Tax  Avoidance  

 Keputusan pendanaan perusahaan dapat menjadi gambaran penghindaran 

pajak terkait dengan tariff pajak efektif, hal tersebut dikarenakan ada peraturan 

perpajakan terkait kebijakan struktur pendanaan perusahaan (Gupta dan 

Newberry, 1997) dalam Herliza (2017). Keputusan pendanaan yang dimaksud 

adalah perusahaan lebih memilih menggunakan pendanaan internal atau eksternal. 

Perusahaan yang lebih memilih menggunakan pendanaan eksternal seperti utang 

akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang dapat menjadi pengurang laba 

kena pajak.  

Penelitian yang dilakukan oleh Adelina (2012) menyatakan bahwa 

penambahan jumlah utang akan mengakibatkan menambahnya beban bunga yang 

harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba 

sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar 

perusahaan akan menjadi berkurang. Penelitian terkait dengan leverage yang 

dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013:61) yang meyatakan , jika perusahaan 
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melakukan pembiayaan secara hutang dalam membiayai operasionalnya akan 

menyebabkan perusahaan memiliki rasio utang yang  tinggi dan bunga atas utang 

yang harus dibayarkan akan semakin besar, dengan adanya rasio utang yang tinggi 

akan membuat perusahaan kehilangan kepercayaan investor terhadap perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014) menyatakan bahwa 

leverage dan kompensasi kerugian pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penghindaran pajak. Dan Noor et al., (2010) yang menjelaskan bahwa perusahaan 

dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini 

berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, perusahaan untuk melakukan 

tax avoidance akan cenderung lebih kecil. Penelitian lain dari Darmawan dan 

Sukartha (2014) serta Putra dan Merkusiwati (2016) menunjukkan bahwa 

leverage tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) serta Siregar 

dan Widyawati (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

pada penghindaran pajak. Menurut Rego (2003), semakin besar ukuran 

perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal 

itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah - celah yang ada untuk 

melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi. Selain itu perusahaan 

yang beropersi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan 

tax avoidance yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas 

domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada 

di lain negara, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah 

dibandingkan negara lainnya. 
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Hasil penelitian Fatharani (2012), Nugroho (2011), Maria dan Kurniasih 

(2013). Pengaruh ROA positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan 

perusahaan sampel mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh 

keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga 

perusahaan tersebut terlihat melakukan penghindaran pajak. Undang-undang No. 

36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1b menjelaskan bahwa penyusutan atas pengeluaran 

untuk memperoleh harta tetap berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk 

memperoleh harta tetap tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 

satu tahun dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2016) dalam Herliza (2017) 

mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan 

terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Harto (2014) yang 

menunjukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak. Pranata, Puspa, dan Herawati (2013), penelitian Ngadiman dan Christiany 

(2014) yang juga membuktikan bahwa adanya pengaruh kepemilikan institusional 

terhadap tax avoidance. 

Menurut Kurniasih dan Sari (2013) bahwa kompensasi kerugian ini dapat 

dimanfaatkan sebagai penghindaran pajak karena perusahaan yang medapatkan 

kompensasi kerugian akan terhindar dari beban pajak yang tinggi. 

Hoi et al (2013) mengungkapkan perusahaan dengan kegiatan Corporate 

Social Responsibility (CSR) yang tidak bertanggung jawab memiliki kemungkinan 

lebih tinggi untuk terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak. Hal serupa 
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diungkapkan oleh Watson (2011) perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung 

jawab secara sosial menunjukkan agresivitas pajak yang lebih besar. Dengan 

melakukan aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR)  maka biaya-biaya 

yang dikeluarkan akan mengurangi laba perusahaan, yang berakibat pada kecilnya 

beban pajak yang dibayarkan perusahaan. 

H7:  Leverage, Ukuran Perusahaan, Return On Asset, Kepemilikan 

Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal, dan Corporate Social 

Responsibility berpengaruh signifikan terhadap Tax  Avoidance 
 

 


