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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Agensi (Agency Theory)  

Atmaja (2008:13) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu 

kontrak di mana satu atau lebih principal (pemilik) menggunakan pihak lain atau 

agent (manajer) untuk menjalankan perusahaan. Dalam teori keagenan, yamg 

dimaksud dengan principal adalah pemegang saham atau pemilik yang 

menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi persuahaan. Agent 

adalah manajemen yang memiliki kewajiban yang mengelola perusahaan 

sebagaimana yang telah diamanahkan principal kepadanya.Agency theory 

memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh 

kesejahteraan dan kepentingan dirinya sendiri.Pihak principal termotivasi 

mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya melalui pembagian dividen 

atau kenaikan harga saham perusahaan.Agent termotivasi untuk meningkat 

kesejahteraannya melalui peningkatan kompensasi.Konflik kepentingan semakin 

meningkat ketika principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja 

agent karena ketidak mampuan principal memonitor aktivitas agent dalam 

perusahaan.Sedangkan agent mempunyai lebih banyak informasi mengenai 

kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. 

Masalah agensi tidak hanya terjadi antara principal dan agent, tetapi juga 

dapat terjadi antara pemegang saham besar (mayoritas) dan pemegang saham 

minoritas. Jika ada kepemilikan saham minoritas dalam perusahaan, maka 
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akantimbul masalah agensi baru, yaitu adanya konflik antara pemilik saham 

mayoritas dengan pemilik saham minoritas Atmaja (2008:13).  

Menurut Atmaja (2008) agency problem adalah masalah yang timbul 

akibat tindakan manajer yang lebih mengutamakan pemenuhan tujuan pribadinya 

bila dibandingkan dengan tujuan perusahaan. Untuk mengatasi atau me-minimize 

masalah agensi tersebut maka dapat dilakukan dengan dua cara, sebagai berikut: 

1. Market Forces 

Market forces merupakan pemegang saham yang memiliki saham 

mayoritas, seperti investor institusional yang biasanya berupa perusahaan 

asuransi jiwa, mutual fund, perusahaan danapensiun. Melalui hak suara 

mayoritas maka diyakini akan dapat mengatasi masalah agensi. Hal 

tersebut dilakukan dengan cara memberi tekanan kepada manajer untuk 

bekerja dengan lebih baik ataupun mengganti manajemen yang dianggap 

tidak dapat memenuhi kesejahteraan pemegang saham atau pemilik 

perusahaan. Hal lain yang dapat dilakukan adalah mengancam dengan 

mengatakan perusahaan lain akan melakukan takeover yang dapat 

merestrukturisasi manajemen. Tujuan dari hal tersebut adalah 

menimbulkan motivasi bagi manajemen agar bertindak sesuai dengan 

kepentingan pemilik perusahaan. 

2. Agency Cost 

Agency cost merupakan biaya yang akan dikeluarkan untuk 

mengurangi agency problem sekaligus untuk pemenuhan kesejahteraan 

para pemegang saham. Biaya yang dikeluarkan antara lain, berasal dari 
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biaya insentif yang akan diberikan kepada manajer untuk memaksimalkan 

harga saham. Selain itu, biaya keagenan juga timbul karena adanya 

pengawasan terhadap setiap tindakan manajer, diamana sistem 

pengawasan tersebut dikenal dengan corporate governace. 

Hubungan teori agensi dengan penghindaran pajak adalah dimana pihak 

manajemen akan mematuhi segala yang dikatakan oleh pemegang saham 

mayoritas untuk meningkatkan laba dan manajemen akan melakukan segala cara 

untuk mencapai tujuan dari pemegang saham tersebut termasuk dalam merekayasa 

laba untuk meminimalisir pajak. 

 

2.2 Pajak  

2.2.1 Pengertian Pajak  

Pengertian pajak menurut UU No 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan menyebut bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada Negara yang terutang oleh oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat”. 

Beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli antara lain : 

(Abdul Halim, 2014 : 2) 

a. Menurut Adriani pajak adalah iuran kepada Negara (dapat dipaksakan) 

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 

dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan 

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
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umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan 

pemerintah. 

b. Menurut Djajadiningrat pajak adalah sebagai sesuatu kewajiban 

menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan 

suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan 

tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang 

ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal 

balik dari Negara secara langsung, untuk memilihara negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

Dari definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan 

bahwa dalam pajak terkandung unsur antara lain: 

a. Suatu pungutan yang dapat dipaksakan karena wewenang yang dimiliki 

pemerintah  

b. Harus berdasarkan norma-norma umum atau Undang-undang. 

c. Merupakan iuran rakyat kepada pemerintah secara insidentil atau periodic, 

dimana yang dimaksud dengan rakyat baik perseorangan maupun badan. 

d. Prestasi pemerintah diberikan secara umum dan sulit untuk ditunjukan. 

e. Untuk membiayai pengeluaran umum 

 

2.2.2 Jenis-jenis Pajak 

Pengelompokkan pajak menurut Abdul Halim (2014:5) 

a. Menurut golongan 

1. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban 

langsung wajib pajak yang bersangkutan. 
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Contoh Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh 

pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. 

2. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan ke pihak lain.  

Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena 

terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. 

b. Menurut sifatnya 

1. Pajak Subjektif adalah pajak yang didasarkan atas keadaan 

subjeknya, memperhatikan keadaan diri wajib pajak yang 

selanjutnya dicari syarat objektifnya (memperhatikan keadaan 

wajib pajak). 

Contoh Pajak Penghasilan (PPh).  

2. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM). 

c. Menurut Lembaga Pemungut 

1. Pajak Negara (pajak pusat): Pajak yangb dipungut oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada 

umumnya. Contohnya: PPh, PPN dan PPnBM. 

2. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah 
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diatur dalam UU No. 28 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (UU PDRD) dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1) Pajak Propinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak 

bahan bakar kendaraan bermotor. 

2) Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, pajak 

reklame dan pajak hiburan. 

2.2.3 Fungsi Pajak 

Putyadmoko (2009:16) menyebutkan bahwa pajak mempunyai dua fungsi, 

yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulerend.Namun dalam perkembangannya, 

fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu 

fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi. 

a. Fungsi budgetair adalah fungsi yang terletak disektor publik, yaitu fungsi 

untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan 

undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan 

pengeluaran pembangunandan bila ada sisa (surplus) akan digunakan 

sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah. 

b. Fungsi regulerend adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan 

digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang 

letaknya diluar bidang keuangan. 

c. Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah 

satu penjelasan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan 

pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. 
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d. Fungsi redistribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur 

pemerataan dan keadilan dalam masyrakat. Hal ini dapat terlihat dengan 

adanya tarif yang lebih mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih 

kecil kepada masyrakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit. 

 

2.3 Penghindaran Pajak 

2.3.1 Pengertian Penghindaran Pajak  

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-kelemahanyang terdapat dalam 

undang-undang dan peraturan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang 

terutang. 

Beberapa pengertian penghindaran pajak yang dikemukakan oleh beberapa 

ahli dalam Moh. Zain: 

a. Menurut Harry Graham Balter penghindaran pajak adalah usaha yang 

sama yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

b. Menurut Ernest R. Mortenson penghindaran pajak berkenaan dengan 

peraturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau 

menghilangkan beban pajak dengan memeperhatikan ada atau tidaknya 

akibat-akibat pajak yang ditimbulkan. Penghindaran pajak tidak 

merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik 

tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, 
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menghindari, meminimkan atau meringankan beban pajak dengan cara 

yang dimungkinkan oleh undang-undang. 

c. Menurut N.A Barr, S.R. James, A.R. Prest penghindaran pajak adalah 

sebagai manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil 

jumlah pajak yang terutang.  

d. Menurut Robert H. Anderson penghindaran pajak adalah cara mengurangi 

pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan 

perpajakan. 

Menghindari perpajakan merupakan gejala biasa, biasanya dilakukan 

dengan penahanan diri, yang mengurangi atau menekankan kosumsimnya dalam 

barang-barang yang dapat dikenakan pajak.Warga Negara dapat menghindari 

pajak, penghindaran pajak merupakan hal yang dapat dibenarkan karena bukan 

merupakan hal yang merugikan Negara.Menghindari pajak dilkukan dengan tidak 

melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pengenaan pajak. 

Contohnya adalah jika tidak mau membayar PPN atau PPnBM. Maka 

tidak mengkonsumsi barang yang merupakan objek PPN atau PPnBM. Jika tidak 

mau membayar cukai rokok, maka tidak membeli rokok. Jika tidak mau dipotong 

PPh pasal 21 maka penghasilan tidak kena pajak (PTKP). 

Menurut Agus Sambodo (2015:8) perlawanan terhadap pajak tersebut 

dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: 
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a. Perlawanan Pasif  

Perlawanan pajak secara pasif berupa hambatan yang mempersulit 

pemungutan pajak dan mempunyai hubungan dengan struktur ekonomi 

suatu Negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk dan teknik 

pemungutan pajak itu sendiri.  

b. Perlawanan Aktif 

Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan 

yang secara langsung ditunjukkan keapada pemerintah dengan tujuan 

untuk menghindari pajak. Contohnya tax avoidance, tax evasion. 

Komite urusan fiscal dari Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) dalam Suandy (2011:7) menyebutkan bahwa karateristik 

penghindaran pajak mencakup tiga hal, yaitu: 

1. Adanya unsur artificial arrangement, dimana berbagai pengaturan seolah-

olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena 

ketiadaan faktor pajak. 

2. Sering kali memanfaatkan loopholes (celah) dari undang-undang atau 

menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal 

bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. 

3. Terdapatnya unsur kerahasiaan. Biasanya konsultan yang ditunjuk 

perusahaan untuk mengurus pajak perusahaan tersbut menunjukkan cara 

penghindaran pajak yang dilakukan dengan syarat wajib pajak harus 

menjaga kerahasiaanya seadalam mungkin. 



 22 

Di penelitian Hoque, et al. (2011) dalam Surbakti (2012) diungkapkan 

beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut: 

a. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal 

sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut. 

b. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan 

membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang 

pajak perusahaan. 

c. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi 

laba bersih. 

d. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan dibawah nilai 

penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak. 

e. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industry 

manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak. 

Selain itu, penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara 

menurut Merks (2007) dalam Prakosa (2014) sebagai berikut: 

i. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke Negara-negara yang 

memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (tax haven 

country) atas suatu jenis penghasilan (substantive tax planning ).  

ii. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi 

dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak 

yang paling rendah (formal tax planning). 

iii. Ketentuan anti avoidance atas transaksi transfer pricing, thin 

capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation 
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(Specific Anti Avoidance Rule), serta transaksi yang tidak mempunyai 

substansi bisnis (General Anti Avoidance Rule). 

Penghindaran pajak bukannya bebas biaya, beberapa baiaya yang harus 

ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan penghindaran 

pajak, dan adanya risiko jika penghindaran pajak terungkap. Risiko ini mulai dari 

yang dapat dilihat yaitu bunga dan denda dan yang tidak terlihat yaitu kehilangan 

reputasi perushaaan yang berakibat buruk untuk kelangsungan usaha jangka 

panjang perusahaan. 

Untuk mengukur seberapa agresif perusahaan dalam pembayaran pajaknya 

yaitu dengan menggunakan sebagian pengukuran: 

a. Effective Tax Rate (ETR) merupakan presentase besarnya beban pajak efektif 

yang harus dibayarkan suatu perusahaan pada tahun berjalan. ETR dapat 

dihitung dengan membandingkan beban pajak penghasilan dengan laba 

sebelum pajak suatu perusahaan (Kurniasih, 2015). Nilai ETR 0 sampai 

dengan 1. Alasan menggunakan proxy ETR adalah karena dengan 

menggunakan ETR dapat diketahui adanya pajak yang dibayarkan sebagai 

proporsi dari pendapatan ekonomi (Ardyansah, 2014). Satuan ukuran yang 

digunakan yaitu satuan angka itu sendiri. Nilai ETR yang semakin rendah 

menunjukkan adanya tindakan tax avoidance yang semakin tinggi yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan. Cara pengukurannya  

Beban Pajakit 

ETRit = 

Pendapatan sebelum pajakit 

Keterangan:  

ETRit     : Effective Tax Rate perusahaan i pada periode ke t 
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Beban Pajakit   : total beban pajak perusahaan i pada periode ke t 

Pendapatan sebelum pajak it : pendapatan sebelum kena pajak i pada periode ke t 

 

b. Cash Effective Tax Rate (CETR) baik digunakan untuk menggambarkan 

kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR tidak terpengaruh 

dengan adanya estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. 

(Hanlon, Maydew, 2007). Selain itu, CETR juga menggambarkan semua 

aktivitas tax avoidance yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas 

perpajakan. Karena CETR langsung dihitung dari kas yang dibayarkan untuk 

pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Cara pengukurannya  

  Pembayaran Pajakit 

CETRit  =  

 Laba Sebelum Pajak it  

 

Keterangan : 

CETRit  : Cash Effective Tax Rate berdasarkan jumlah pajak penghasilan badan 

yang dibayarkan perusahaan secara kas pada tahun berjalan  

Pembayaran Pajak : jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan i pada periode ke t 

Pendapatan sebelum pajak it : pendapatan sebelum kena pajak i pada periode ke t 

c. Current Effective Tax Rate (CUETR) dalam penelitian ini Cash ETR akan 

digantikan oleh Current ETR alasannya, adalah pajak yang disajikan dalam 

cash flow perusahaan tidak sepenuhnya merupakan pajak penghasilan badan, 

melainkan ada unsur-unsur lainnya seperti cukai dan pajak-pajak lainnya. 

Zimmerman (1983) menyatakan bahwa seharusnya ada penyesuaian terhadap 

pajak tangguhan. Fungsi dari Current ETR adalah mengakomodikasikan pajak 

yang dibayarkan oleh perusahaan. Cara pengukurannya 
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   Current Tax Expenseit 

CUETRit  = 

       Pretax Incomeit 

Keterangan : 

CUETRit  : Current effective tax rate berdasarkan jumlah pajak penghasilan badan 

yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan 

Current Tax Expenseit : jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan 

perusahaan  i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan 

Pretax Incomeit : pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun 

t berdasarkan laporan keuangan perusahaan 

 

2.3.2 Penyebab Wajib Pajak Melakukan Penghindaran Pajak 

Penyebab wajib pajak tidak patuh adalah bervariasi, sebab utama adalah 

fitrahnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditunjukkan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya.Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan 

timbul kewajiban pembayaran pajak kepada Negara.Timbul konflik, antara 

kepentingan pribadi yang selalu didahulukan. 

Sebab yang lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban 

bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif 

pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintah, dan penghamburan 

keuangan Negara yang berasal dari pajak (Amrosia M. Lina dalam Safri Nurmatu) 

(Siti Rahayu Kurnia, 2010 : 149). 

Cara mengukur penghindaran pajak pada penelitian ini menggunakan 

metode pengukuran Cash Effective Rate (CETR) perusahaan yaitu kas yang 

dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.Rumus ini juga 
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digunakan oleh peneliti Ngadiman dan Puspita Sari (2014), Musyarofah (2016), 

Diantari dan Ulupui (2016). Rumus CETR sebagai berikut: 

Pembayaran Pajak 

                                  CETR =    

Laba Sebelum Pajak 

Keterangan : 

 Pembayaran pajak (cash tax paid) adalah jumlah kas pajak yang 

dibayarkan perusahaan berdasarkan laporan keuangan arus kas perusahaan. 

Semakin bersar CETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat 

penghindaran pajak perusahaan (Judi Budiman dan Setiyono, 2012). Pengukuran 

tax avoidance menggunakan Cash ETR menurut Dureng, et. Al (2010) dalam 

Simarmata (2014), baik digunakan untuk: 

“Menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena 

Cash ETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan 

penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan Cash 

ETR dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran tax 

avoidance berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil nilai Cash ETR, artinya 

semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya.” 

 

2.4 Profitabilitas 

2.4.1 Pengertian Profitabilitas 

Dimana profitabilitas adalah salah satu pengukuran bagi kinerja suatu 

perusahaan.Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat 

penjualan, asset dan modal saham tertentu.Profitabilitas terdiri dari beberapa 
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rasio, salah satunya adalah return on assets (ROA).ROA juga berfungsi untuk 

mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan dalam penggunaan sumber 

daya yang dimilikinya.(Siahan, 2004 dalam Dewinta dan Setiawan, 2016). 

ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas 

keseluruhan efektivitas perusahaan dan ROA juga dapat menghitung 

profitabilitas.ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari 

seberapa besar perusahaan menggunakan asset.Semakin tinggi nilai ROA semakin 

tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan asset suatu 

perusahaan dan laba yang dihasilkan semakin besar. 

Dalam memaksimumkan keuntungan selalu ada pertukaran dengan resiko. 

Semakin besar resiko yang dihadapi, akan semakin besar pula keuntungan yang 

diharapkan. Seumpama kita diminta memilih diantara dua proyek yang akan 

mempunyai resiko yang sama, kita akan memilih proyek yang akan memberikan 

imbalan atau perolehan (return) yang lebih besar. Namun situasi yang sering 

dihadapi adalah apakah perolehan yang akan diterima cukup memadai untuk 

menutup resiko yang dihadapi. 

Pola yang dikembangkan untuk mengatasi masalah keuntungan dan resiko 

(maximizeprofit) disamping meminimumkan resiko (minimizing risk). Dalam 

mengenai keseimbangan keuntungan dan resiko ini, perusahaan harus 

mengembangkan kontrol atas aliran dana dengan keluwesan untuk respon 

terhadap adanya perubahan lingkungan opereasi. Pola ini mengidentifikasi empat 

sasaran: 
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a. Memaksimumkan laba. Keuangan harus berjuang untuk mendapatkan 

keuntungan perusahaan yang tinggi untuk jangka panjang (primer) 

disamping jangka pendek (sekunder). 

b. Meminimumkan resiko. Keuangan harus selalu mencari tindakan yang 

dapat menghindari perusahaan dari risiko yang tidak perlu dan 

mengantisipasi masalah-masalah serta cara mengatasinya. 

c. Selalu mengembalikan. Aliran dana baik yang masuk maupun keluar 

perusahaan harus selalu dimonitor untuk memastikan bahwa dimanfaatkan 

dan dijaga dengan baik. System pelaporan keuangan harus dirancang agar 

dapat memberikan gambran aktivitas perusahaan secara akurat dan tepat 

waktu. 

d. Keluwesan atau fleksibel. Perusahaan harus selalu siap menghadapi masa 

depan yang penuh ketidakpastian. Fleksibilitas dapat diperoleh dengan 

pengelolaan  dana dan aktivitas secara seksama. Jika perusahaan telah 

mengalokasikan dana yang cukup jauh-jauh hari, maka akan fleksibel bila 

nanyi memang dibutuhkan. Jika dapat diidentifikasi dan dianalisis adanya 

bebrapa proyek yang berpotensi di kembangkan, maka akan diperoleh 

fleksibilitas dalam menentukan tindakan di masa mendatang. Keuangan 

harus di usahakan seluwes mungkin dalam menyediakan dana atau data 

yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan produksi dan pemsaran 

perusahaan. (Rahardjo, 2007: 10-11). 
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2.4.2 Rasio-rasio Profitabilitas  

a. Margin kotor 

Rasio ini menampilkan keuntungan yang diperoleh perusahaan 

dalam persentase terhadap penjualan setelah mengeluarkan biaya bahan 

baku yang digunakan dalam non produksi apa yang dijual. Baiaya bahan 

baku dipandang sebagai harga pokok penjualan. 

b. Margin EBIT 

Merupakan keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam 

persentase penjualan setelah dikeluarkannya baiaya operasi, seperti baiaya 

penjualan, umum, dan administrasi.Dikenal juga sebagai margin operasi.  

c. Margin EBITDA 

Keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam persentase 

penjualan dengan basis EBIT yang ditambahkan item-item non kas, seperti 

depresiasi dan amortisasi. 

d. Margin bersih 

Merupakan keuntungan yang diperoleh sebagai persentase setelah 

dibayarkannya pajak. 

e. Penjualan (piutang + persediaan + asset tetap bersih) 

Rasio ini menampilkan hubungan antar penjualan dengan asset-

asset operasi dan investasi.Piutang, persediaan, dan asset tetap bersih 

sering disebut sebagai asset-asset ini.Sementara asset tetap bersih 

merupakan perlatan yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan 

produk atau jasa. 
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f. Tingkat keuntungan atas rata-rata saham biasa (ROE) 

Dikenal juga dengan ROE, didasarkan pada rata-rata nilai saham 

biasa diawal dan diakhir tahun. Perata-rataan diperlukan untuk mendekati 

keadaan dunia nyata: keuntungan dihasilkan sepanjang tahun, sehingga 

kita perlu menggunakan nilai saham biasa yang mewakili perubahan 

disepanjang tahun. Pendekatan terbaik dalam hal ini adalah dengan 

merata-ratakan nilai saham di awal dan di akhir tahun. 

g. Tingkat keuntungan dibandingkan dengan nilai asset (ROA) 

Dikenal sebagai ROA, menggunakan pendekatan rata-rata nilai 

asset perusahaan di awal dan di akhir tahun.Hasil perata-ratan ini 

kemudian digunakan sebagai pembagi dalam penentukan rasio ini. 

Empat rasio pertama dalam daftar ini merupakan angka-angka laporan 

laba rugi.Keempat rasio tersebut melihat seberapa baik perusahaan mengelola 

biaya-biaya relative terhadap pendapatan dari penjualan.Dapat juga dilihat 

sebagi seberapa berhasil perusahaan menjalankan strategi harga terhadap 

produk atau jasanya.Keempatnya menentukan profitabilitas dalam bentuk 

keuntungan setelah dipotong biaya-biaya.  

Empat rasio berikutnya (rasio 5 hingga 8) melihat keuntungan relative 

terhadap neraca.Menyajikan gambar yang lebih sempurna dan menampilkan 

keuntungan relative terhadap investasi yang dilakukan perusahaan.Keempat rasio 

terakhir ini menentukan profitabiltas dalam bentuk keuntungan atas investasi dan 

membandingkan keuntungan dengan kelompok-kelompok akun yang ada dalam 

neraca. Jika pendapatan kecil dibandingkan dengan jumlah asset di neraca, maka 
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hal ini mengindikasikan perusahaan tidak produktif dalam memanfaatkan asset-

assetnya. (Basyaib, 2007: 127-129). ROA merupakan salah satu bentuk rasio 

profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan. 

Menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi 

dengan total aktiva.Metode ini digunakan oleh Cahyono, dkk 2016. Berikut rumus 

perhitungan profitabilitas (ROA). 

Laba Bersih Setelah Pajak 

ROA =  

Total Asset 

 

2.5 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menurut Hormati, (2009) dalam Marfu‟ah (2015) 

adalah sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan 

kedalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, log size dan sebagainya 

Semakin besar total asset mengidikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan 

tersebut. 

Penentu ukuran perusahaan didasarkan kepada total asset maka 

menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang 

relative panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan 

lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding dengan perusahaan dengan total 

asset yang kecil (Ngadiman dan Puspita, 2014). 

Menurut Indriani (2005) dalam Rachmawati, Triatmoko (2007) dan, 

Musyarafah (2016) tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total 

aktiva, semakin besar total asset menunjukkan bahwa perusahaan semakin baik 

dalam jangka waktu yang relative Panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa 
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perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dubanding 

dengan perusahaan yang total aktiva kecil (Kurniasih dan Sari,2013 dalam 

Musyarofah 2016). Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan dapat digunakan oleh agent untuk memaksimalkan kompensasi 

kinerja agent, yaitu dengan cara menekan beban pajak untuk memaksimalkan 

kinerja perusahaan. Teori biaya menjelaskan bahwa perusahaan besar cenderung 

untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena perusahaan besar akanmenjadi 

sorotan pemerintah. Teori kekuasaan politik memberikan arti yang berlawanaa, 

yakni perusahaan besar akan lebih agresif untuk melakukan penghindaran pajak 

agar mencapai penghematan beban pajak yang optimal (Darma dan Ardiana, 

2016). 

Semakin besar ukuran perusahaan, akan lebih mempertimbangkan resiko 

dalam hal mengelola pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan 

besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibanding perusahaan 

yang memiliki skala yang lebih kecil untuk mengelola pajak.Sumber daya yang 

ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan 

oleh perusahaan dapat memaksimalkan untuk menekan beban pajak 

perusahaan.Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban 

pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan (Nicodeme, 2007 dalam 

Darmadi, 2013 dan Musyrafah 2016). Variabel ukuran perusahaan dengan 

menggunakan natural logarithm totalasset yang dimiliki perusahaan. Rumus ini 

juga digunakan dalam penelitian Dharma dan Ardiana (2016), Dewinta dan 

Setiawan (2016). Rumus untuk menghitung Ukuran Perusahaan adalah : 

Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aset) 
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2.6 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi saham pada 

suatu perusahaan.Institusional tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi 

swasta, domesticmaupun asing (Widarjo, 2010:25) dalam Pujiati 2015).Menurut 

Marselina dkk, 2013:3407) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan 

saham lembaga dari eksternal.Investor institusional tidak jarang menjadi 

mayoritas dalam kepemilikan saham.Hal tersebut dikarenakan para insvestor 

institusional memiliki sumber daya yang lebih besar dari pada pemegang saham 

lainnya sehingga dianggap mampu melaksakan mekanisme pengawasan yang 

baik. Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan 

institusional merupakan kondisi dimana institusi atau lembaga eksternal yang 

turut memiliki saham di perusahaan, seperti perusahaan asuransi, investasi, bank 

ataupun perusahaan-perusahaan swasta lainnya. 

Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan 

suara dan dorongan dari institusi tersebut untuk mengawasi manajemen. 

Akibatnya, akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan 

nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Kinerja yang 

meningkat tersebut akan menguntungkan bagi pemegang saham akan mendapat 

banyak keuntungan berupa deviden. 

Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan menjamin 

kemakmuran pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen 

pengawasan ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar 

modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha 
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pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusi sehingga dapat menghalangi 

prilaku oportunstik manajer.  

Kepemilikan institusional dapat mengurangi agency cost dengan cara 

mengaktifkan pengawasan melalui investor institusional. Hal tersebut dapat terjadi 

dikarenakan dengan keterlibatan institusi dalam kepemilikan saham, manajemen 

perusahaan akan diawasi oleh investor-investor institusional sehingga kinerja 

manajemen juga akan meningkat (Dewi, 2008: 48 dala Pujiati, 2015). 

Kepemilikan institusional dianggap sebagai efek substitusi dari upaya untuk 

meminimalkan biaya keagenan melalui kebijakan deviden dan utang. Oleh karena 

itu, untuk menghindari infesensi penggunaan sumber daya, diterapkan kebijakan 

deviden lebih rendah. Kepemilikan Institusional diukur dari jumlah persentase 

saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun. Cara mengukur Kepemilikan 

Institusional juga digunakan peneliti Hervina dan Pujiati (2015). Adapun rumus 

untuk menghitungnya adalah:  

Jumlah saham yang dimiliki Institusi 

INST=         

Total keseluruhan saham beredar 

 

2.7 Kajian Pajak Dalam Islam 

Pajak menurut islam tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum 

muslimin, karena sudah diwajibkan untuk membayar zakat. Jika negara sangat 

membutuhkan dana untuk menerapkan kebijakan ini, harus terpenuhi dahulu 

beberapa syarat sebagai berikut:  

1. Benar benar harta itu dibutuhkan dan tidak ada sumber lain 

2. Pemungutan pajak yang adil 
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3. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan 

untuk maksiat dan hawa nafsu, dan 

4. Persetujuan para ahli 

 Allah SWT berfirman :  

َعْه َتَزاٍض َياَأُيَها اَّلِذيَه آَمُىىا َّلا َتْؤُكُلىا َأْمَىاَّلُكْم َبْيَىُكْم ِباّْلَباِطِل ِإّلا َأْن َتُكىَن ِتَجاَرًة 

اّلَلَه َكاَن ِبُكْم َرِحيم ِمْىُكْم ۚ َوَّلا َتْقُتُلىا َأْوُفَسُكْم ۚ ِإَن  
 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, praktikpenghindaran 

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

Allah Ta‟ala berfirman,  

 َفَلْى َصَذُقىا اّلَلَه َّلَكاَن َخْيًزا َّلُهْم

 Artinya; “Tetapi jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah, niscaya 

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

Begitu pula dalam hadits dari Al Hasan bin „Ali, Rasullah shallahu’alaihi 

wa sallam bersabda,  

  َدْعَماَيِزيُبَكِإَّليَمااَلَيِزيُبَكَفِإَواّلِّصْذَقُطَمْؤِويَىٌتَوِإَواّْلَكِذَبِزيَبت

 Artinya“Tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak 

meragukanmu.Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta 

(menipu) akan menggelisahkan jiwa.” 
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 Ayat selanjutnya menjelaskan Allah swt berfirman dalam al-qura‟an 

berbunyi : 

 َيا َأُيَهااَّلِذيَىآَمُىىاَّلاَتُخىُوىااّلَلَهَىاّلَزُسىَّلَىَتُخىُوىاَأَماَواِتُكْمَىَأْوُتْمَتْعَلُمىن

 Artinya “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) 

 

Dalil-dalil diatas menjelaskan bahwa setiap manusia hendaknya selalu 

bersikap jujur, tidak berkhianat maupun berlaku curang dalam segala kegiatan 

sehingga mendatangkan keberkahan. 

 

2.8 Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu yang terkait dengan profitabilitas, ukuran perusahaan, 

kepemilikan institusional dan penghindaran pajak (tax avoidance) pernah 

dilakukan oleh beberapa peneliti lain. Peneliti akan menyampaikan beberapa 

penelitian sebagai dasar untuk mendukung hipotesis. 

Penelitian terdahulu diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 

(tahun) 

Judul 

Penelitian 
Variabel Hasil Penelitian 

1 Batara wiryo 

pramudjo dan 

Maria M. 

Ratna Sari 

(2015) 

Pengaruh 

Konservatisme 

akuntansi, 

Kepemilikan 

Manajerial, dan 

Ukuran Dewan 

Komisaris 

terhadap Tax 

Avoidance 

Independen: 

Konservatisme 

akuntansi, 

Kepemilikan 

Manajerial, dan 

Ukuran Dewan 

Komisaris 

Dependen: Tax 

Avoidance(Y) 

Konservatisme 

akuntansi dan 

kualitas audit tidak 

berpengaruh 

terhadap Tax 

Avoidance dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Tax Avoidance 
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No Peneliti 

(tahun) 

Judul 

Penelitian 
Variabel Hasil Penelitian 

2 Nila Sari, 

Nawang 

Kalbuana dan 

Agus Jumadi 

(2016) 

Pengaruh 

Konservatisme 

akuntansi, 

Kualitas Audit , 

dan Ukuran 

perusahaan  

terhadapTax 

Avoidance 

Independen : 

Konservatisme 

akuntansi, 

Kualitas Audit , 

dan Ukuran 

perusahaan (X2) 

Dependen:  

Tax 

Avoidance(Y) 

Konservatisme 

akuntansi dan 

kualitas audit tidak 

berpengaruh 

terhadap tax 

avoidance dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Tax Avoidance 

3 Deddy Dyas 

Cahyono, 

Rita Andini, 

dan Kharis 

Raharjo 

(2016)  

Pengaruh 

Komite Audit, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Dewan 

Komisaris, 

Ukuran 

PerusahaanLever

agedan 

ProfitabilitasTer

hadap 

Penghindaran 

Pajak 

Independen : 

 Komite Audit, 

Kepemilikan 

Institusional 

(X3), Dewan 

Komisaris, 

Ukuran 

Perusahaan 

(X2), 

Leveragedan 

Profitabilitas 

(X1) 

Dependen:  

Penghindaran 

Pajak (Y) 

Kepemilikan 

Institusional dan 

Komite Audit 

Berpengaruh 

terhadap 

Penghindaran 

Pajak. Sedangkan 

Dewan Komisaris, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Leverage, dan 

Profitabilitas tidak 

berpengaruh 

terhadap 

Pengindaran Pajak 

4 Winda 

Vebriani 

(2016) 

Pengaruh 

kompensasi 

manajemen, 

Leverage dan 

Kepemilikan 

Institusional 

terhadap 

Penghindaran 

Pajak 

Independen: 

Kompensasi 

Manajemen, 

Leverage, 

Kepemilikan 

Institusional(X3

). 

Dependen: 

Penghindaran 

Pajak (Y) 

Kompensasi 

manajemen dan 

kepemilikan 

Institusional tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penghindaran Pajak 

sedangkan 

Leverage memilih 

pengaruh positif 

terhadap 

penghindaran 

Pajak, 

5 Dy Retta 

Merslythali 

dan Meinati 

Somya 

Lesmana 

(2016)  

Pengaruh 

Kompensasi 

Eksekuitif, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Komisaris 

Independen: 

Kompensasi 

Eksekutif, 

Ukuran 

Perusahaan 

(X2), Komisaris 

Kompensasi 

Eksekutif, Ukuran 

Perusahaan, 

Komisaris 

Independen tidak 

berpengaruh 
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No Peneliti 

(tahun) 

Judul 

Penelitian 
Variabel Hasil Penelitian 

Independen dan 

Kepemilikan 

Institusional 

terhadap Tax 

Avoidance 

Independen, 

Kepemilikan 

Institusional(X3

)  

Dependen:  

Tax Avoidance 

(Y) 

Terhadap Tax 

Avoidancesedangka

n Kepemilikan 

Institusional 

berpengaruh 

terhadap Tax 

Avoidance 

6 Ida Ayu 

Rosita 

Dewinta dan 

Putu Ery 

Setiawan 

(2016)  

Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaan, 

Umur 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Leverage, dan 

Pertumbuhan 

Penjualan 

Terhadap Tax 

Avoidance 

Independen: 

Ukuran 

Perusahaan 

(X2), Umur 

Perusahaan, 

Profitabilitas 

(X1), Leverage, 

dan 

Pertumbuhan 

Penjualan. 

Dependen: 

Tax Avoidance 

(Y) 

Ukuran 

Perusahaan, Umur 

Perusahaan, 

Profitabiltas, 

Pertumbuhan 

Penjualan 

Berpengaruh 

Positif terhadap 

Tax Avoidance 

sedangkan 

Leverage tidak 

berpengaruh 

terhadap Tax 

Avoidance 

Sumber : Penelitian Terdahulu  
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2.9 Desain Penelitian 

Gambar 2.1 

Desain Penelitian 

Variabel Independen      Variabel Dependen 

 

 

     H1 

 

     H2 

      Parsial   

 

     H3 

    

 

    H4 

      Simultan 

Sumber : Data Olahan 2018 

Keterangan : 

  : Pengaruh Parsial 

  : Pengaruh Simultan 

 

 

2.10 Pengembangan Hipotesis 

2.10.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak 

Profitabiltas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan.Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) dalam Nugraha (2015) 

profitabilitas merupakan indicator kinerja yang dilakukan manajemen dalam 

Profitabilitas 

(X1) 

 

Kepemilikan 

Institusional 

(X3) 

Ukuran 

Perusahaan 

(X2) 

Tax Avoidance 

(Y)  
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mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan. 

Dimana profitabilitas salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. 

Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan 

modal saham tertentu.Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya 

adalah return on assets (ROA). ROA merupakan pengukur keuntungan bersih 

yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan asset. Semakin 

tinggi nilai ROA semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik 

pengelolaan asset suatu perusahaan dan laba yang dihasilkan semakin besar. 

Ketika laba yang diperoleh membesar maka jumlah pajak penghasilan akan 

meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Pada Undang-Undang No. 

36 Tahun 2008 Pasal 1 dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek 

pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan, sehingga semakin besar 

penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan menyebabkan semakin besar 

pajak penghasilan yang dikenakan perusahaan sehingga cenderung untuk 

melakukan tax avoidance. 

Peneliti terkait yang dilakukan Agusti (2014), Dewinta dan Setiawan 

(2016) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak. Sedangkan menurut Cahyono, dkk menunjukan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Ho : Diduga Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

H1 : Diduga Profitablitas berpengaruh signifikan terhadap 

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)  
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2.10.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak 

Ukuran Perusahaan menurut Hormati, (2009) dalam marfu‟ah (2015) 

adalah sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan 

kedalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, log size dan sebagainya. 

Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan 

tersebut.  

Semakin besar ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan semakin 

kompleks, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah 

yang ada untuk melakukan praktik penghindaran pajak dari setiap transaksinya. 

Semakin besar ukuran perusahaan, akan lebih mempertimbangkan resiko 

dalam hal mengelola pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan 

besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibanding perusahaan 

yang memiliki skala yang lebih kecil untuk mengelola pajak. Sumber daya yang 

ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan 

oleh perusahaan dapat memaksimalkan untuk menekan beban pajak perusahaan. 

Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya 

dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan (Nicodeme, 2007 dalam 

Dharmadi, 2013 dan Musyrafah 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Musyarafah, (2016), Dharma dan Ardian 

(2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak. Sedangkan penelitian Cahyono, Andini, Raharjo (2016) dan Merslythalia, 

Lesmana (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak. 
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Ho : Diduga Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

H2 : Diduga Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

 

2.10.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak 

Menurut Wahyu Widarjo (2010: 25), kepemilikan institusional merupakan 

kondisi dimana institusi atau lembaga eksternal yang memiliki saham disuatu 

perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa asuransi, bank, perusahaan investasi, 

institusi pemerintahan dll. 

Semakin besar kepemilikan institusi maka semakin besar kekuatan suara & 

dorongan institusi tersebut untuk mengawasi pihak manajemen. Akibatnya, akan 

memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan 

sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Meningkatnya kinerja perusahaan 

itu bisa dilihat dari kinerja keuangan yang dimiliki perusahaan, jadi semakin besar 

kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak 

eksternal terhadap perusahaan, sehingga memungkinkan terjadinya praktik 

penghindaran pajak. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita 

dan Harto (2014), Ngadiman dan Puspita (2014), Merslythalia dan Lesmana 

(2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak sedangkan penelitian yang dilakukan, Diantari dan Ulupui 

(2016) menunjukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak 
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Ho : Diduga Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap 

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)  

H3 : Diduga Kepemilikan Institusional berpengaruh Signifikan 

terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)  

 

2.10.4 Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan 

Institusional terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Profitabiltas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan. Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) dalam Nugraha (2015) 

profitabilitas merupakan indicator kinerja yang dilakukan manajemen dalam 

mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan. 

Dimana profitabilitas salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. 

Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan 

modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya 

adalah return on assets (ROA). ROA merupakan pengukur keuntungan bersih 

yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan asset.Semakin tinggi 

nilai ROA semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik 

pengelolaan asset suatu perusahaan dan laba yang dihasilkan semakin besar. 

Ketika laba yang diperoleh membesar maka jumlah pajak penghasilan akan 

meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Pada Undang-Undang No. 

36 Tahun 2008 Pasal 1 dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek 

pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan, sehingga semakin besar 

penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan menyebabkan semakin besar 

pajak penghasilan yang dikenakan perusahaan sehingga cenderung untuk 
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melakukan tax avoidance.Peneliti terkait yang dilakukan oleh Dewinta dan 

Setiawan (2016).Sementara hasil penelitian Musyarofah (2016), Darma dan 

Ardian (2016) menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap 

Penghindaran Pajak. Dan hasil penelitian yang dilakukan Nurindah (2013) 

perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin 

agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakan. Penelitian lain terkait yang 

dilakukan Deddy (2016), dan Retta (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Ho : DidugaProfitabilitas,Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan 

Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Tax 

Avoidance) 

H4 : Diduga Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan 

Institusional berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak 

(TaxAvoidance) 

 


