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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Keagenan (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). 

Disamping itu, untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, 

tanggung jawab pemilik hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Artinya, 

apabila perusahaan mengalamikebangkrutan, maka modal sendiri (ekuitas) 

yang telah disetorkan oleh para pemilik 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 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). Problem keagenan (agency problem) antara 

pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan manajer potensial terjadi bila 
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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 Teori Sinyal (Signalling Theory)  

Teori Sinyal (signalling theory) menjelaskan mengapa perusahaan 

mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada 

pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi 

dikarenakan terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar, 

sebab perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek 

yang akan datang daripada pihak luar (investor dan kreditor). Kurangnya 

informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi 

diri dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan 

dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan mengurangi informasi asimetri. 

Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan 
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memberikan sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan 

yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek 

perusahaan yang akan datang (Wolk et al, 2000, dalam Tundjung, 2015). 

Teori Sinyal (signalling theory) mengemukakan tentang bagaimana 

seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan 

keuangan. Teori ini dikembangkan oleh Ross (1973), yang membangun 

signaling theory berdasarkan adanya asymmetric information antara well-

informed manager dan poor-informed stockholder (Happyani, 2009 dalam 

Tundjung, 2015). 

Signalling theory menekankan pada pentingnya informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar 

perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor karena 

informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran 

baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan 

datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Informasi yang lengkap, 

relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal 

sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi (Tundjung, 2015). 

 

2.3 Pengertian Pajak 

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan 

oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang 

hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang 

balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Disamping itu ada 

beberapa definisi pajak menurut Undang-Undang dan dari berbagai ahli di 
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bidang perpajakan yang pada dasarnya memiliki inti yang sama, pengertian 

pajak yang dimaksud antara lain: 

a. Pengertian pajak Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “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”(Gustina, 2016). 

b. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H: “Pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung 

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum”  

c. Menurut S. I. Djajadiningrat:”Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan 

sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, 

kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan 

sebagian hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta 

dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara 

lansung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”. 

d. Menurut Dr. N. J. Feldmann:”Pajak adalah prestasi yang dipaksakan 

sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang 

ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-

mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”. 
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Dari beberapa definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila 

dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai 

public investment. 

Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak materiil dan 

hukum pajak formil. Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang 

menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan 

pajak, dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak materiil 

mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta 

hubungan hukum antara pemerintah serta wajib pajak. termasuk dalam hukum 

pajak materiil adalah peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi, atau 

hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan 

yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Sedangkan hukum pajak 

formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk 

mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini 

memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, 

kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib 
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pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak 

ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. 

 Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan wajib 

pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan 

setepat mungkin. Hubungan hukum antar fiskus dan wajib pajak tidaklah 

selalu sama karena kompetensi aparatur fiskus yang terkadang ditambah atau 

dikurangi. Sebagai contoh, mula-mula tidak terdapat peraturan yang 

melindungi wajib pajak, melainkan yang bersifat melawannya. Akan tetapi, 

lama-kelamaan ada perbaikan dalam hal terdapatnya hak-hak wajib pajak yang 

umumnya melindungi tindakan sewenang-wenangpihak fiskus (Resmi, 2014). 

 

2.4 Ciri-ciri yang Melekat pada Definisi Pajak 

1. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 

dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai 

public investmen t(Resmi, 2013). 

 

2.5  Sistem Pembayaran Pajak 

Pembayaran pajak tidak harus menunggu dikeluarkannya ketetapan 

pajak, tetapi berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan, kapan 



 

 

19 

dan berapa harus dibayar pajaknya. Batas Waktu Pembayaran Pajak yang 

terutang untuk suatu saat atau yang kurang dibayar oleh Wajib Pajak harus 

dibayar pada Kantor Kas Negara, dengan batas waktu pembayaran pajak 

dibedakan seperti berikut ini: 

1. Pembayaran Pajak untuk Masa Pajak 

Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang 

untuk suatu saat atau suatu masa pajak ditetapkan tidak melewati 15 hari 

setelah saat terutangnya pajak atau masa pajak berakhir. 

2. Pembayaran Pajak untuk Tahun Pajak 

Kekurangan pembayaran pajak yang terutang pada SPT Tahunan 

PPh harus dibayar lunas paling lambat sebelum SPT Tahunan PPh itu 

disampaikan. 

3. Pembayaran Pajak untuk Ketetapan Pajak 

Pembayaran atas ketetapan pajak harus dilunasi pada jangka waktu 

1 bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak. Adapun ketetapan 

pajak seperti surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, 

surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan 

pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding dan putusan 

peninjauan kembali (Muljono, 2008). 

 

2.6 Sanksi Pajak 

1. Sanksi Administrasi 

Sanksi administrasi berupa denda dikenakan dalam hal sebagai 

berikut: 

a. WP tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT masa, 

dikenakan denda sebesar Rp 50.000,00 setiap SPT masa. 
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b. WP tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT tahunan, 

dikenakan denda sebesar Rp 100.000,00 setiap SPT tahunan. 

c. Denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak jika: 

1) Pengusaha tidak melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan 

sebagai pengusaha kena pajak, dimana peredaran usahanya sudah 

melampaui batas pengusaha kecil (Rp 600.000.000,00) 

2) Bukan pengusaha kena pajak membuat faktur pajak 

3) PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak 

4) PKP membuat faktur pajak, tetapi tidak lengkap 

5) PKP membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu. 

d. Dikenakan denda dua kali jumlah pajak yang kurang bayar, dalam hal 

wajib pajak setelah dilakukan tindakan pemeriksaan sebelum 

dilakukan tindakan penyidikan mengungkapkan ketidakbenaran 

perbuatannya dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran 

jumlah pajak yang sebenarnya terutang. 

2. Sanksi Pidana 

Sanksi pidana diterapkan dalan hal sebagai berikut: 

a. Wajib pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT tahunan 

atau menyampaikan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap 

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. 

Diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan 

denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak yang terutang yang 

tidak atau kurang bayar (pasal 38 KUP). 
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b. Wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT tahunan atau 

menyampaikan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga 

dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan 

pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-

tingginya empat kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau 

kurang dibayar (pasal 39 KUP). 

c. Wajib pajak melakukan percobaan untuk menyapaikan SPT tahunan 

dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam 

rangka mengajukan restitusi atau melakukan kompensasi pajak pidana 

dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan setinggi-

tingginya empat kali jumlah restitusi yang dimohon atau kompensasi 

yang dilakukan oleh wajib pajak (Setiawan dan Musri, 2006) 

 

2.7 Return On Assets (ROA) 

Menurut Rachmawati dalam Andriyanto (2015), Return On Assets 

(ROA) merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk 

menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi 

kemampuan untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Kemampuan untuk 

menghasilkan laba dalam kegiatan operasi merupakan fokus utama dalam 

penilaian prestasi perusahaan. Laba menjadi indikator kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban kepada kreditor dan investor, serta merupakan 

bagian dalam proses penciptaan nilai perusahaan berkaitan dengan prospek 

perusahaan di masa depan. Return On Assets (ROA) dapat mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset 
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yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya yang digunakan 

untuk mendanai aset tersebut seperti biaya pengembangan dan pengelolaan 

karyawandalam meningkatkan intellectual. 

Besarnya nilai return on assets dapat dihitung dengan rumus ini: 

ROA = Laba Sebelum Pajak  X 100% 

            Total Aktiva 

 

Nilai kredit dapat dihitung sebagai berikut: 

1. Untuk rasio sebesar 0% atau lebih, nilai kredit = 0. 

2. Untuk setiap kenaikan 0,015%, nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 

100. Bobot CAMEL untuk return on assets adalah 5%.  

Rumus untuk menentukan nilai kredit dari rasio ROA adalah: 

Nilai kredit ROA = Persentase ROA X 1 (Harmono, 2011). 

       0,015% 

 

2.8 Leverage 

Leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan 

utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan 

karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage (utang 

ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit 

melepaskan beban utang tersebut, karena itu sebaiknya perusahaan harus 

menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan dari mana sumber-

sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang (Fahmi, 2014:62). 

Leverage adalah penggunaan assets dan sumber dana (sources of 

funds) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan 

maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. 

Perusahaan menggunakan operating dan financial leverage dengan tujuan agar 
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keuntungan yang diperoleh lebih besar dari pada biaya assets dan sumber 

dananya, dengan demikian akan meningkatkan keuntungan pemegang saham. 

Sebaliknya leverage juga meningkatkan variabilitas (resiko) keuntungan, 

karena jika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih rendah 

dari biaya tetapnya maka penggunaan leverage akan menurunkan keuntungan 

pemegang saham. Konsep leverage tersebut sangat penting terutama untuk 

menunjukkan kepada analis keuangan dalam melihat trade-off antara risiko 

dan tingkat keuntungan dari berbagai tipe keputusan finansial. 

 

2.9 Corporate Governance 

Pada saat ini salah satu aturan yang terjelaskan secara tegas bahwa 

suatu perusahaan yang ingin atau berkeinginan untuk go public adalah salah 

satunya perusahaan tersebut harus memiliki konsep serta mengaplikasikan 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Penegasan ini menjadi 

jelas pada saat melihat bagaimana beberapa perusahaan sebelumnya yang di 

anggap bermasalah di pasar modal (capital market) karena kinerja perusahaan 

rendah atau bermasalah. Dan salah satu faktor penyebab rendahnya kinerja 

tersebut disebabkan tidak diterapkannya prinsip-prinsip GCG secara tegas 

(Fahmi, 2012). 

Menurut Darmawati dkk dalam Gustina (2016), Corporate 

Governance (CG) didefinisikan sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan 

meminimumkan konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada 

mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atau pengambilan 

atas aset orang lain dengan membayar kompensasi atas kerugian yang 

ditimbulkan atas kerugian yang ditimbulkan atas pemegang saham minoritas. 
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Prinsip-prinsip GCG berdasarkan pedoman umum di Indonesia tahun 

2006 adalah sebagai berikut: 

1. Transparansi  

Transparansi adalah pengungkapan kinerja perusahaan secara 

akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal-hal penting 

perusahaan. Untuk menjaga tujuan dalam menjalankan bisnis, perusahaan 

harus menyediakan informasi yang relevan dan dipahami oleh 

stakeholders. 

2. Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan penekanan terhadap pentingnya 

penciptaan sistem monitoring yang efektif berdasarkan pembagian 

kekuasaan dan tugas antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang 

juga meliputi evaluasi dan pengendalian terhadap manajemen agar 

bertindak sesuai dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

perusahaan. Untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya, perusahaan 

harus dikelola secara tepat sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan 

tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lainnya.  

3. Tanggung jawab 

Responsbility merupakan tanggung jawab dari manajemen, 

pengawas manajemen yang akan bertanggung jawab kepada perusahaan 

dan para pemegang saham. Prinsip ini dapat diwujudkan dengan kesadaran 

bahwa tanggung jawab adalah konsekuensi logis dari adanya wewenang, 
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tanggung jawab sosial dan menghindari penyalahgunaan wewenang 

kekuasaaan, menjadi profesional dan menjunjung etika dan memelihara 

bisnis yang sehat. 

4. Independensi 

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-

masing organ di  perusahaan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain. 

Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus objektif tidak 

dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu. 

5. Kewajaran dan kesetaraan  

Perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan semua 

pemegang saham yang berasaskan atas kewajaran dan kesetaraan. 

Salah satu tujuan dari diterapkannya corporate governance adalah 

laporan perusahaan yang dihasilkan oleh manajemen disajikan dengan prinsip 

akuntabilitas dan transparansi. Laporan keuangan merupakan hal yang 

penting bagi pengguna informasi dari laporan keuangan tersebut karena 

mempengaruhi keputusan pengguna tersebut. Untuk mencapai tujuan 

diterapkannya corporate governance, maka dibentuklah suatu sistem dan 

susunan tugas dan wewenang dewan komisaris dan komite audit agar 

corporate governance tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 

Adapun indikator mekanisme corporate governance adalah sebagai 

berikut: 

1) Proporsi Komisaris Independen 

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak 

terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak 
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memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta 

tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan 

perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan di BEI, jumlah 

komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki 

oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan 

ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh 

persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris 

independen memahami undang-undang dan peraturan yang bukan 

merupakan pemegang saham pengendali dalam rapat umum pemegang 

saham (Pohan, 2008) 

2) Komite Audit 

Komite audit bertugas melakukan kontrol dalam proses 

penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan 

pihak manajemen. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif 

memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang 

lebih baik serta mendukung good corporate governance (Andriyani, 2008 

dalam Indrayani, 2015). 

3) Dewan komisaris 

Menurut pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia 

dalam Susanto dan Subekti (2011) jumlah anggota dewan komisaris harus 

disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan 

efektifitas dalam pengambilan keputusan. Dewan Komisaris tidak boleh 

melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili 

perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Dewan 
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Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, 

terutama dalam pelaksanaan Good Corporate Governance. Menurut Egon 

Zehnder dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance yang 

ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi 

manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya 

akuntabilitas. Pada intinya, dewan komisaris merupakan suatu mekanisme 

mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada 

pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggungjawab 

untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan sedangkan dewan 

komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen, maka dewan 

komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. 

 

2.10 Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat 

mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil 

menurut berbagai cara seperti total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-

rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Tahap kedewasaan perusahaan 

ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan 

bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif 

panjang (Cahyono dkk, 2016). 

Menurut Asnawi dan Wijaya dalam Annisa (2017), secara umum 

biasanya ukuran perusahaan diproksi dengan total asset karena nilai total asset 

biasanya sangat besar dibandingkan variabel keuangan lainnya, maka dengan 

maksud untuk mengurangi peluang heteroskedastisitas, variabel asset 

„diperluas‟ menjadi log (asset) atau Ln (asset).  
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2.11 Kompensasi Rugi Fiskal 

Terdapat 2 (dua) macam kompensasi kerugian, yaitu sebagai berikut: 

a. Kompensasi Horizontal 

Kompensasi ini diterapkan apabila Wajib Pajak dalam tahun pajak 

yang bersamaan memperhitungkan kompensasinya antara penghasilan 

suatu bidang usaha dengan kerugian dan bidang usaha lainnya. 

b. Kompensasi Vertikal 

Dalam kompensasi vertikal ini dilakukan yaitu dengan jalan Wajib 

Pajak mengkompensasikan penghasilan suatu tahun pajak dengan kerugian 

tahun sebelumnya. Undang-undang Pajak Penghasilan menganut 

kompensasi vertikal. 

Apabila penghasilan bruto dari Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk 

usaha tetap setelah dilakukan pengurangan-pengurangan sesuai dengan 

pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan seperti di atas didapat kerugian, 

maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau 

laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut, dimulai sejak tahun pajak 

berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut (Waluyo, 2014). 

Kompensasi kerugian dalam pajak penghasilan diatur dalam pasal 6 

ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000, adapun poin 

penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini adalah 

sebagai berikut. 

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. 
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2) Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun kedepan 

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 perhitungan. 

4) Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan 

penghasilan dari dalam negeri. 

 

2.12 Struktur Kepemilikan Institusi 

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 profesional perkembangan investasinya menyebabkan 

tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga 

potensi dapat ditekan (Sari, 2014). 

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan 

pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat 

mengurangi tindakan manajer dalam melakukan manajemen laba. Hal tersebut 

dikarenakan investor institusional merupakan investor yang berpengalaman 

dan memiliki informasi yang memadai tentang perusahaan sehingga 
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manipulasi laba yang disebabkan oleh adanya asimetri informasi dapat 

dikurangi. Selain itu biasanya investor institusional lebih mementingkan 

kinerja perusahaan jangka panjang sehingga manajer tidak akan mempunyai 

insentif untuk mengatur laba sekarang. Dengan adanya kepemilikan saham 

oleh investor institusional maka proses monitoring akan berjalan lebih efektif 

sehingga dapat merugikan kepentingan pihak lain (Siahaan, 2013 dalam 

Gustina, 2016). 

 

2.13 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Penghindaran pajak merupakan rekayasa yang seharusnya masih tetap 

berada dalam bingkai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Artinya bahwa penghindaran pajak dapat terjadi sesuai isi dan ketentuan di 

peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri. Dengan semakin 

berkembangnya ekonomi dan perdagangan internasional sejalan dengan era 

globalisasi dapat terjadi bahwa Wajib Pajak dalam negeri menananmkan 

modalnya diluar negeri. Untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak, 

terhadap penanaman modal di luar negeri selain pada badan usaha yang 

menjual sahamnya di bursa efek, Menteri Keuangan berwenang untuk 

menentukan saat diperolehnya dividen. 

Dalam menentukan penghindaran perpajakan, maka Komite urusan 

fiskal OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) 

menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak, yaitu: 

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

di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor 

pajak. 
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2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang 

atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal 

bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh yang pembuat undang-

undang. 

3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para 

konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran 

pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin. 

Berdasarkan uraian diatas, bahwa penghindaran pajak sebenarnya telah 

“dijaga” dengan rambu-rambu yang ada pada peraturan perundang-undangan 

perpajakan. Kalaupun ada yang masih dapat dihindarkan hal itu dikarenakan 

masih adanya celah yang dapat diambil dari pembuatan peraturan perundang-

undangan perpajakan (Fidel, 2010). 

 

2.14 Pandangan Islam tentang Pajak 

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf 

Qardhawi dalam kitabnya Fiqh Az-Zakah, Gazy Inayah dalam kitabnya Al-

Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah, dan Abdul Qadim Zallum dalam 

kitabnya Al-Amwal fi Daulah al-khifalah, ringkasannya yaitu sebagai berikut: 

1. Yusuf Qardhawi berpendapat: 

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, 

yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa 

mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum disatu puhak dan untuk merealisasi 

sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin 

dicapai oleh negara. 
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2. Gazy Inayah berpendapat: 

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan 

oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa 

adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan 

kemampuan sipemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan 

pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi 

pemerintah. 

3. Abdul Qadim Zallum berpendapat: 

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum 

Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhaan dan pos-pos pengeluaran 

yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada 

uang/harta. 

 

2.14.1 Hukum Pajak dalam Fiqih Islam 

Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa pajak tidak boleh 

sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin 

sudah dibebani kewajiban zakat. Di antara dalil-dalil syar‟i yang melandasi 

pendapat ini adalah sebagaimana berikut: 

1) Qs. An - Nisa : 29  

                             

                               

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 

diantara kamu.  
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Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta 

sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah 

satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya. 

2) Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda: 

لُّ َمالُ  اْمرٍِئ ِإالَّ  َأاَل اَل َتْظِلُموا ، َأاَل اَل َتْظِلُموا ، َأاَل اَل َتْظِلُموا ، ِإنَُّه اَل َيَِ
 ِبِطيب نَ ْفٍس ِمْنهُ 

“Janganlah kalian berbuat zhalim (beliau mengucapkannya tiga kali, 

pent). Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan 

kerelaan dari pemiliknya.” (HR. Imam Ahmad V/72 no.20714, dan di-

shahih-kan oleh Al-Albani dalam Shahih wa Dha‟if Jami‟ush Shagir 

no.7662, dan dalam Irwa‟al Ghalil no.1761 dan 1459). 

 

3) Hadits yang diriwayatkan dari Fathimah binti Qais radhiyallahu „anha, 

bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda: 

اْلَماِل َحقٌّ ِسَوى الزََّكاةِ لَْيَس ِف   
“Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat. ” (HR Ibnu Majah I/570 

no.1789. Hadits ini dinilai dho‟if (lemah) oleh syaikh Al-Albani karena di 

dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abu Hamzah (Maimun), 

menurut imam Ahmad bin Hanbal dia adalah dha‟if hadistnya, dan 

menurut Imam Bukhari, „dia tidak cerdas‟). 

 

Pajak (Dharibah) terdapat dalam Islam yang merupakan salah satu 

pendapatan negara  berdasarkan ijtihad Ulil Amri yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat (ahlil halli wal aqdi) dan persetujuan ulama. Pajak 

(Dharibah) adalah kewajiban lain atas harta, yang datang disaat kondisi 

darurat atau kekosongan Baitul Mal yang dinyatakan dengan keputusan Ulil 

Amri. Kewajiban atas kaum Muslim untuk membiayai pengeluaran kaum 

Muslim yang harus dibiayai secara kolektif (ijtima’iyyah) seperti keamanan, 

pendidikan dan kesehatan, dimana tanpa pengeluaran itu akan terjadi bencana 

yang lebih besar. Masa berlakunya temporer, sewaktu-waktu dapat 
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dihapuskan. Ia dipungut bukan atas dasar kepemilikan harta, melainkan karena 

adanya kewajiban (beban) lain atas kaum Muslimin, yang harus diadakan di 

saat ada atau tidaknya harta di Baitul Mal, sementara sumber-sumber 

pendapatan yang asli seperti Ghanimah, Fay‟i, Kharaj dan sumber pendapatan 

negara yang tidak ada. 

Objeknya Pajak (Dharibah) adalah harta atau penghasilan setelah 

terpenuhi kebutuhan pokok, seperti halnya Zakat. Agar tidak terjadi double 

taxs dengan Zakat, maka dalam penghitungannya, Zakat yang  telah 

dikeluarkan dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak yang 

tertuang dalam laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang 

Pribadi atau PPh Badan, sehingga akan dapat mengurangi Pajak terutang. 

Zakat saat ini memang baru dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena 

pajak, menunggu sebuah ketentuan yang lebih baik (insya Allah akan terbit) 

dimasa mendatang yaitu zakat dijadikan sebagai pengurang pajak terutang 

(Fawaz, 2014). 

2.14.2 Karakteristik Pajak Menurut Syariah 

Ada beberapa ketentuan tentang pajak menurut syariat islam 

(Gusfahmi, 2011:33), yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam 

sistem kapitalis (non-islam), yaitu: 

1) Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu; hanya boleh di 

pungut ketika di Baitul Mal tidak ada harta atau kurang. Ketika Baitul Mal 

sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda 

dengan zakat, yang tetap dipungut, sungguhpun tidak ada lagi pihak yang 
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membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak menurut non-islam adalah 

abadi (selamanya). 

2) Pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban 

bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan 

wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non islam 

ditujukan untuk seluruh warga tanpa ada membedakan agama. 

3) Pajak hanya dipungut dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non-

muslim. Sebab, dharibah dipungut untuk membiayai keperluan yang 

menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-

muslim. Sedangkan teori pajak non-islam tidak membedakan muslim dan 

non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi. 

4) Pajak hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari 

selaainnya. Orang kaya adalah orang yang memilikikelebihan harta dari 

pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan 

keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnaya. Dalam pajak non-

islam, pajak kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB atau 

PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan semata-mata 

melihat objek (barang atau jasa) yang dimiliki atau dikuasai atau 

dikonsumsi. 

5) Pajak hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, 

tidak boleh lebih. Jika sudah cukup maka pemungutannya dihentikan. 

Sedangkan teori pajak non-islam tidak ada batasan pemungutan, selagi 

masih bisa dipungut akan terus dipungut. 



 

 

36 

6) Pajak dapat dihapus, bila sudah tidak diperlukan. Hal ini sudah dipraktikan 

oleh Rasulullah SAW. Dan para Khalifah sesudah beliau. Sedangkan 

menurut teori pajak non-islam, pajak tidak akan dihapus karena hanya 

itulah satu-satunya sumber pendapaatan. Malahan ada suatu ungkapan 

orang inggris yang mengatakan bahwa ada dua hal yang pasti di dunia ini, 

yaitu kematian dan pajak. 

2.15 Tabel Penelitian Terdahulu 

 

     Tabel 2.1 

      Penelitian Terdahulu 

 

No 

Judul / Peneliti / 

Sumber / Sampel 

/ Metode analisis 

Variabel 

independen/ 

Dependen 

Persamaan / 

Perbedaan 
Hasil 

1. Pengaruh return 

on assets, 

leverage, 

corporate 

governance, 

ukuran 

perusahaan dan 

kompensasi rugi 

fiskal pada tax 

avoidance pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

periode 2007-

2010/ 

Tommy 

Kurniasih dan 

Maria M. Ratna 

Sari (2013) 

 

Jurnal Buletin 

Studi Ekonomi, 

Volume 18, No. 1 

 

Sampel: 

Perusahaan 

Variabel 

independe: 

Return on 

assets,leverage, 

corporate 

governance, 

ukuran 

perusahaan dan 

kompensasi rugi 

fiskal 

 

Variabel 

dependen: 

Tax avoidance 

Persamaan: 

Variabel 

independe: 

Return on assets, 

leverage, 

corporate 

governance, 

ukuran perusahaan 

dan kompensasi 

rugi fiskal 

 

Variabel dependen: 

Tax avoidance/ 

 

Perbedaan: 

Objek penelitian: 

Perusahaan 

perbankan yang 

terdaftar di BEI 

periode 2012-2015 

Return on 

assets, 

leverage, 

corporate 

governance, 

ukuran 

perusahaan dan 

kompensasi 

rugi fiskal 

berpengaruh 

signifikan 

secara simultan 

terhadap tax 

avoidance. 

Return on 

assets, ukuran 

perusahaan dan 

kompensasi 

rugi fiskal 

berpengaruh 

signifikan 

secara parsial 

terhadap tax 

avoidance, 

sedangkan 

leverage dan 
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manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

 

Metode analisis: 

Analisis regresi 

linier berganda 

corporate 

governance 

tidak 

berpengaruh 

sigifikan secara 

parsial terhadap 

tax avoidance. 

2. Pengaruh komite 

audit, 

kepemilikan 

institusional, 

dewan komisaris, 

ukuran 

perusahaan, 

leverage, dan 

profitabilitas 

terhadap tindakan 

penghindaran 

pajak pada 

perusahaan 

perbankan yang 

listing di BEI 

periode 2011-

2013/ 

Deddy Dyas 

Cahyono, Rita 

Andini, dan 

Kharis Raharjo 

(2016) 

 

Journal of 

Accounting, 

Volume 2 No. 2  

 

Sampel: 

Perusahaan 

perbankan yang 

terdaftar di BEI 

 

Metode analisis: 

Analisis regresi 

linier berganda  

Variabel 

independen: 

Komite audit, 

kepemilikan 

institusional, 

dewan komisaris, 

ukuran 

perusahaan, 

leverage, dan 

profitabilitas. 

 

Variabel 

dependen: 

Tindakan 

penghindaran 

pajak 

Persamaan: 

Variabel 

independen: 

Komite audit, 

kepemilikan 

institusional,dewan 

komisaris,Ukuran 

perusahaan dan 

leverage. 

 

Variabel dependen: 

Penghindaran 

pajak./ 

 

Perbedaan: 

Variabel 

independen: 

Return on assets, 

dan kompensasi 

rugi fiskal. 

Komite audit 

dan 

kepemilikan 

institusional 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap Tax 

avoidance. 

 

Dewan 

komisaris, 

ukuran 

perusahaan, 

leverage dan 

profitabilitas 

tidak 

berpengaruh 

terhadap Tax 

avoidance. 

3. Pengaruh return 

on assets, 

leverage, ukuran 

perusahaan dan 

Variabel 

independen: 

Return on assets, 

leverage, ukuran 

Persamaan: 

Variabel 

independen: 

Return on assets, 

Return on 

assets dan 

leverage yang 

diproksikan 
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koneksi politik 

terhadap 

penghindaran 

pajak. studi 

empiris pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

periode tahun 

2012-2015/ 

Annisa (2017) 

 

Jurnal JOM 

Fekon, Vol. 4 No. 

1 

 

Sampel: 

Perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

Metode analisis: 

Analisis regresi 

linier berganda 

perusahaan dan 

koneksi politik. 

 

Variabel 

dependen: 

Penghindaran 

pajak 

leverage dan 

ukuran perusahaan. 

 

Variabel dependen: 

Penghindaran 

pajak/ 

Perbedaan: 

Variabel 

independen: 

Corporate 

governance dan 

kompensasi rugi 

fiskal 

dengan Debt 

Ratio (DR) 

berpengaruh 

terhadap 

penghindaran 

pajak yang 

dilakukan 

perusahaan. 

 

Ukuran 

perusahaan dan 

koneksi politik 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penghindaran 

pajak yang 

dilakukan 

perusahaan 

4. Pengaruh Return 

on assets,  

leverage, ukuran 

perusahaan, 

kompensasi rugi 

fiskal dan 

kepemilikan 

institusi terhadap 

penghindaran 

pajak. pada 

perusahaan 

industri yang 

terdaftar di BEI 

periode 2010-

2013/ 

Teguh Muji 

Waluyo, Yessi 

Mutia Basri dan 

Rusli (2014) 

Jurnal 

Simposium 

Nasional 

Akuntansi (SNA) 

Variabel 

independen: 

Return on assets, 

leverage, ukuran 

perusahaan, 

kompensasi rugi 

fiskal dan 

kepemilikan 

institusi 

 

Variabel 

dependen: 

Penghindaran 

pajak 

Persamaan: 

Variabel 

independen: 

Return on assets, 

leverage, ukuran 

perusahaan, 

kompensasi rugi 

fiskal, kepemilikan 

institusional. 

Variabel dependen: 

Penghindaran 

pajak/ 

 

Perbedaan: 

Variabel 

Independen: 

Corporate 

governance 

Return on 

assets, 

leverage, dan 

ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

penghindaran 

pajak. 

 

Kompensasi 

rugi fiskal dan 

kepemilikan 

institusi tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

penghindaran 

pajak. 



 

 

39 

XVIII 

 

Sampel: 

Perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

 

Metode analisis: 

Analisis statistik 

deskriptif 

5. Pengaruh ukuran 

perusahaan, umur 

prusahaan, 

profitabilitas, 

leverage, dan 

pertumbuhan 

penjualan 

terhadaptax 

avoidance pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

periode 2011-

2014/ 

Ida Ayu Rosa 

Dewinta dan Putu 

Ery Setiawan 

(2016) 

 

E-Jurnal 

Akuntansi 

Universitas 

Udayana 

Vol.14.3 

 

Sampel: 

Perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

 

Metode analisis: 

Analisis regresi 

linier berganda 

Variabel 

independen 

ukuran 

perusahaan, umur 

perusahaan, 

profitabilitas, 

leverage, dan 

pertumbuhan 

penjualan . 

 

Variabel 

dependen: 

Tax avoidance 

Persamaan: 

Variabel 

independen: 

ukuran perusahaan 

dan leverage. 

 

Variabel dependen: 

Tax avoidance/ 

 

Perbedaan: 

Variabel 

independen: 

ROA, corporate 

governance, 

struktur 

kepemilikan,dan 

kompensasi rugi 

fiskal. 

 

Ukuran 

perusahaan, 

umur 

perusahaan, 

profitabilitas, 

dan 

pertumbuhan 

penjualan  

berpengaruh 

positif terhadap 

tax avoidance. 

 

Leverage tidak 

berpengaruh 

terhadap tax 

avoidance. 
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2.16 Kerangka Pemikiran 

     Gambar 2.1 

         Kerangka Pemikiran 

Variabel Independen     Variabel Dependen  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

            

2.17 Pengembangan Hipotesis 

2.17.1 Pengaruh Return On Assets terhadap Tax Avoidance 

ROA dapat diartikan sebagai pengukur kemampuan perusahaan dalam 

mendayagunakan aset untuk memperoleh laba. Pendekatan ROA 

menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan 

menggunakan total aset yang dimilikinya. Semakin tinggi rasio ini, maka 

Return On Assets (ROA) (X1) 

Leverage (X2) 

Proporsi Komisaris Independen (X3) 

Komite Audit (X4) 

Dewan Komisaris  (X5) 

                                                     

Tax Avoidance (Y) 

Ukuran Perusahaan (X6) 

Kompensasi Rugi Fiskal (X7) 

Struktur Kepemilikan Institusi (X8) 
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semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam 

memperoleh laba bersih. Secara logika, semakin tinggi nilai dari ROA, berarti 

semakin tinggi nilai laba bersih perusahaan dan semakin tinggi 

profitabilitasnya.  

Tingkat profitabilitas perusahaan yang semakin efisien, maka pajak 

yang dibayar juga semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki profitabilitas 

tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax planning 

yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Kurniasih dan Sari, 

2013). 

Hasil penelitian dari Waluyo,dkk (2015) bahwa return on assets 

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian dalam 

penelitian ini menunjukkan besar kecilnya ROA berpengaruh adanya 

penghindaran pajak. ROA lebih tinggi mengindikasikan perusahaan 

meminimalkan beban pajaknya. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian Maharani dan Suardana (2014) dan Darmawan dan Sukartha 

(2014) menemukan hasil bahwa ROA berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak. sehingga dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Return On Assets (ROA) berpengaruh signifikan terhadap tax 

avoidance  

2.17.2 Pengaruh Leverage terhadap tax avoidance 

Rasio leverage mengukur tingkat solvabilitas suatu perusahaan. Rasio 

ini menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban 

finansialnya seandainya perusahaan pada saat itu dilikuidasi. Dengan 
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demikian solvabilitas berarti kemampuan perusahaan untuk membayar utang-

utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.  

Semakin tinggi nilai dari rasio leverage, berarti semakin tinggi jumlah 

pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin 

tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang 

semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak 

perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya bunga pinjaman dapat digunakan 

sebagai pengurang pajak. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai 

CETR perusahaan akan semakin rendah (Kurniasih dan Sari, 2013). 

Hasil penelitian dari Annisa (2017) bahwa leverage berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Andriyanto (2015), memberikan bukti bahwa leverage berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak.Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan kedalam 

hipotesis sebagai berikut.  

H2: Leverage berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance 

2.17.3 Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance 

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang 

saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya 

yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau 

bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan (Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas). 

komisaris independen berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan 

memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik 
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transparansi, disclosure, kemandirian, akuntabilitas dan praktik keadilan 

menurut ketentuan yang berlaku di suatu sistem perekonomian (negara), serta 

merencanakan strategi perusahaan secara periodik. 

Hasil penelitian dari Sari (2014) menyatakan bahwa komisaris 

independen berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Pengaruh 

komisaris independen terhadap tindakan meminimalkan pajak perusahaan 

dapat dijelaskan semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin 

besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) yang 

menyatakan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tax 

avoidance. 

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih dari dewan 

komisaris perusahaan yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam 

mempertahankan independensinya dari manajemen. Fungsi komite audit 

secara spesifik dapat diidentifikasikan kedalam tiga aspek yang saling 

berkaitan, yaitu berhubungan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan, 

auditor dan pengauditan, serta organisasi perusahaan (Indriani dan Nurkholis, 

2002 dalam Andriyanto, 2015). 

Hasil penelitian dari Sari (2014) yang menyatakan bahwa komite audit 

tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Penelitian ini menolak 

logika yang menyatakan bahwa komite audit berperan melakukan pengawasan 

dan membantu dewan komisaris dalam melakukan yang menuntut maka 

manajemen akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan dapat 

melakukan pengendalian untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan 
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diperusahaan yang salah satunya adalah penghematan pajak berupa tax 

avoidance. Berbeda dengan penelitian Sarra (2017) yang menyatakan bahwa 

komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas 

melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran 

dasar serta memberi nasihat kepada direksi (Pasal 1 No. 6 Undang-Undang 

Perseroan Terbatas). Dewan komisaris dapat terdiri dari satu orang atau lebih. 

Jumlah dewan komisaris yang optimal berbeda-beda tergantung pada 

karakteristik perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang berukuran besar dan 

memiliki struktur yang kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah 

dewan komisaris semakin banyak. Dewan komisaris merupakan inti dari 

corporate governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi 

perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta 

mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Meilinda dan Cahyonowati, 2013). 

Hasil penelitian dari Andriyanto (2015) menyatakan bahwa dewan 

komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dewan 

komisaris yang berperan sebagai pemegang saham cenderung menginginkan 

hasil yang lebih besar, dengan kewajibanpajak yang lebih kecil. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) yang 

menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap 

tax avoidance. 

Dapat disimpulkan bahwa peran komisaris independen, komite audit, 

dan dewan komisaris sangat mempengaruhi baik buruknya corporate 

governance. Berjalannya fungsi komisaris independen, komite audit dan 
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dewan direksi secara efektif, dapat menciptakan adanya keterbukaan informasi 

(transparansi), sikap independen (independensi), memenuhi hak-hak 

stakeholder (kewajaran), kejelasan dalam pelaksanaan dan pengelolaan 

perusahaan (akuntabilitas) serta memenuhi tanggung jawabnya terhadap 

masyarakat dan lingkungan (pertanggungjawaban). Dengan diterapkannya 

prinsip-prinsip tersebut, memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan 

laporan keuangan yang lebih baik, serta mendukung terwujudnya good 

corporate governance. Dalam kondisi tersebut diharapkan perusahaan akan 

cenderung mengambil tindakan perpajakan yang tidak berisiko. Semakin baik 

corporate governance suatu perusahaan maka semakin rendah tingkat 

penghindaran pajak yang dilakukan, sehingga nilai CETR perusahaan akan 

semakin tinggi.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan kedalam hipotesis 

sebagai berikut: 

H3a: Komisaris  independen berpengaruh signifikan terhadap tax 

avoidance 

H3b: Komite audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance 

H3c: Dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance 

2.17.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance 

Menurut Hasibuan (2009) dalam surbakti (2013), ukuran perusahaan 

adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan 

menurut berbagai cara, antara lain: toltal aset, log size, penjualan dan 

kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Semakin besar perusahaan maka semakin 

besar total aset yang dimilikinya.  
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Dalam melakukan tax planning untuk upaya menekan beban pajak 

seminimal mungkin, perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk 

mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan beban 

penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh 

aset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai 

pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.  

Hasil penelitian dari Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap tax 

avoidance. Hasil penelitian Cahyono, dkk (2016) dan Ifanda (2016), yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak, sedangkan hasil peneltian dari Kurniasih dan Sari (2013) 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara simultan 

terhadap tax avoidance. Maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut: 

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Tax 

Avoidance 

2.17.5 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap 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 kerugian perusahaan. 
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Menurut Waluyo, dkk (2015), Kompensasi rugi fiskal tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut 

mengartikan bahwa ada atau tidak adanya kompensasi rugi fiskal tidak akan 

mempengaruhi penghindaran pajak, karena apabila didapati kerugian fiskal 

untuk tahun pajak sebelumnya, perusahaan akan tetap menutupi kerugian 

tersebut dengan laba neto yang diperleh perusahaan pada tahun berikutnya. 

Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kompensasi kerugian tidak 

sepenuhnya menyatakan perusahaan mendapat keringanan untuk tidak 

membayar pajak sama sekali agar terhindar dari beban pajak, namun 

perusahaan tetap membayar utang pajak tersebut apabila ditahun berikutnya 

diperoleh laba neto yang mecukupi dan dapat digunakan sebagai kompensasi 

kerugian fiskal. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Ifanda (2016), 

bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran 

pajak. Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan hipotesis penelitian. 

H5: Kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap Tax 

Avoidance 

2.17.6 Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusi terhadap Tax Avoidance 

Siregar dan Utama (2005) mendefinisikan kepemilikan institusional 

sebagai kepemilikan saham institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, 

bank, dana pensiun, dan investment banking. Kepemilikan institusional 

merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh 

institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, asset 

management, dan kepemilikan institusi lain). 
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Menurut Waluyo, dkk (2015), dalam penelitiannya menyebutkan 

bahwa Kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

dan koefisien regresi bernilai positif, hasil penelitian tersebut mengindikasikan 

bahwa rendah atau tingginya suatu kepemilikan institusi pada perusahaan 

tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak. Pada dasarnya penghindaran 

pajak merupakan bagian dari tugas manajemen untuk meningkatkan laba dan 

peningkatkan kesejahteraan pemegang saham merupakan hak para investor 

institusional, dengan demikian pemilik institusi berusaha untuk mempengaruhi 

manajemen bertindak agresif terhadap pajak. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Sari (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusi 

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Maka penulis merumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H6: Struktur kepemilikan institusional berpengaruh signifikan  

terhadap tax avoidance 


