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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Agency Theory (Teori Keagenan)  

Menurut Admaja (2008: 13) hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di 

mana satu atau lebih principal (pemilik) menggunakan pihak lain atau agent 

(manajer) untuk menjalankan perusahaan. Dalam teori keagenan, yang dimaksud 

dengan principal adalah pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas 

dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. 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 meningkatkan 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. 
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Masalah agensi tidak hanya terjadi antara principal dan manajemen, tetapi 

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

minoritas. Jika ada kepemilikan saham minoritas dalam perusahaan, maka akan 

timbul masalah agensi baru, yaitu adanya konflik antara pemilik saham mayoritas 

dengan pemilik saham minoritas. 

Menurut Gitman (2007) 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 dana pensiun. 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. 
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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 biaya insentif yang akan 

diberikan kepada manajer untuk memaksimalkan harga saham. Selain  itu, 

biaya keagenan juga timbul karena adanya pengawasan terhadap setiap 

tindakan manajer, dimana sistem pengawasan tersebut dikenal dengan 

corporate governance. 

Hubungan teori agensi dengan penghindaran pajak adalah manajemen 

memiliki kepentingan untuk memanipulasi laba perusahaan yang nantinya akan 

mengurangi utang pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Namun perilaku 

memanipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen, mengakibatkan bias informasi 

kepada investor, perilaku tersebut tentunya akan mengurangi unsur penilaian investor 

terhadap perusahaan.  

2.2 Pajak 

2.2.1 Pengertian Pajak  

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 defenisi 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 (pajak.go.id, 2017). 

http://www.pajak.go.id/
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Menurut  Santoso Brotodiharjo (1991: 2) dalam Waluyo (2013: 2). Pajak 

adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi 

kembali.yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang 

menyelenggarakan pemerintah. Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para 

ahli lainnya adalah sebagai berikut:  

1) Pengertian pajak menurut Prof. Edwin R. A. Seligman dalam buku Essay in 

Taxation yang diterbitkan diamerika menyatakan: “tax is compulsory 

contribution from the person, to the government to depray the expenses 

incurred in the common interest of all, without referece to special benefit 

conferred”. Dari definisi diatas terlihat adanya kontribusi seseorang yang 

ditujukan kepada Negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus 

kepada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak 

itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat. 

2) Pengertian pajak menurut Philip E. Taylor dalam buku The Economics Of 

Public Finance memberikan batasan pajak seperti diatas hanya menggantikan 

without reference dengan little reference. 

3) Pengertian pajak menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku De Over 

Heidsmiddelen Van Indonesia (terjemahan): Pajak adalah prestasi yang 

dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-
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norma yang ditetapkan secara umum ), tanpa adanya kontraprestasi, dan 

semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. 

4) Pengertian pajak menurut Prof. Dr. MHJ. Smeets dalam buku De 

Economische Betekenis Belastingen (terjemahan): pajak adalah prestasi 

kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat 

dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal 

yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 

5) Pengertian pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya 

yang berjudul “Pajak berdasarkan Asas gotong Royong” menyatakan: Pajak 

adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa 

berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-

barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Dari 

definisi diatas tidak tampak istilah “dipaksakan” karena bertitik tolak pada 

istilah “iuran wajib”. Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontraprestasi 

menekankan pada mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak. 

6) Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H. dalam bukunya dasar-dasar hukum pajak 

dan pajak pendapatan (1990:5) menyatakan: pajak adalah iuran kepada kas 

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

mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
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2.2.2 Fungsi Pajak  

Menurut Siti Resmi (2009: 3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu: 

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) ) fungsi ini bertujuan untuk 

memasukan penerimaan uang untuk kas negara sebanyak-banyaknya antara 

lain mengisi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) sesuai 

dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, sehingga posisi 

anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang tercapai. 

b. Fungsi Regularend (Pengatur) fungsi pajak yang secara tidak langsung dapat 

mengatur dan menggerakan perkembangan sarana perekonomian nasional yang 

produktif. Adanya pertumbuhan perekonomian yang demikian maka akan dapat 

menumbuhkan objek pajak dan subjek pajak yang baru yang lebih banyak lagi, 

sehingga basis pajak lebih meningkat lagi. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai 

fungsi regulerend adalah: 

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi 

transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka 

tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal 

harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak 

berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi 

gaya hidup mewah). 

2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar 

pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi 
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(membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan 

pendapatan. 

3. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha 

terdorong mengekspor hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat 

memperbesar devisa Negara. 

4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan hasil barang industri 

tertentu, seperti industri semen, rokok, baja dan lain-lain: 

dimaksudkan agar terdapat penekanan terhadap produksi tersebut 

karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan 

kesehatan). 

5. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: 

dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia. 

6. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing 

agar menanamkan modalnya di Indonesia. 

 

 Berdasarkan fungsi pajak diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi 

budgetair merupakan suatu alat untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak-

banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah 

pusat maupun daerah, sedangkan fungsi regulerend yaitu bersifat mengatur dalam 

bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya. 
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2.2.3 Pengelompokan Pajak  

Menurut Mardiasmo (2011: 5), pengelompokan pajak ada tiga yaitu:  

a. Menurut Golongannya  

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan 

2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak pertambahan nilai. 

b. Menurut Sifatnya  

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

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak 

Contoh: Pajak penghasilan. 

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

memperhatikan keadaan diri wajib pajak 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

c. Menurut Lembaga Pemungutnya 

a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara 

Contoh: pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 
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b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga 

daerah. Pajak daerah terdiri atas: 

1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor 

2) Pajak kabupaten/kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak 

Hiburan. 

2.2.4 Cara Pemungutan Pajak 

Menurut Waluyo (2013: 16,  cara pemungutan pajak adalah sebagi berikut: 

a. Stelsel Pajak 

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah sebagi 

berikut: 

1) Stelsel nyata (riil stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 

yakni setelah penghasilan yang seseungguhnya telah dapat diketahui. 

Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. 

Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode 

(setelah penghasilan riil diketahui) 

2) Stelsel Anggapan (Fiktif anggapan) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama 

dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat 
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ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. 

Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, 

tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang 

dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. 

3) Stelsel Campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 

anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu 

anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan 

keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih 

besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak haus menambah 

kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka 

kelebihannya dapat diminta kembali. 

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak  

Menurut Waluyo (2010: 17), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 

tiga berikut ini: 

a. Sistem official assessment  

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member 

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menetukan besarnya pajak yang 

terutang. 

Cirri-ciri official assessment adalah: 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus. 

2. Wajib pajak bersifat pasif. 
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3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketepatan pajak oleh fiskus. 

  

b. Sistem self assessment  

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang member wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 

harus dibayar. 

c. Sistem withholding  

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang 

kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang 

terutang oleh wajib pajak.. 

2.3 Manajemen pajak  

 Menurut Pohan (2013), manajemen pajak adalah strategi untuk memenuhi 

kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat 

ditentukan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang di 

harapkan. Oleh karena itu, persusahaan membutuhkan manajemen pajak yang 

tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efesien, tujuan pokok 

dilakukannya manajemen pajak yang baik adalah:  

 1. Meminimalisir beban pajak terhutang  

2. Memaksimumkan laba setelah pajak  

3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi  

 pemeriksaan pajak.  



23 
 

 
 

4. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien, dan efektif  

 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Menurut Suandy (2008), motivasi perusahaan dalam melakukan tindakan 

 manajemen pajak bersumber dari 3 unsur, yaitu:  

       1. Kebijakan perpajakan  

  Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang 

hendak dituju dalam sistem perpajakan, penerapan dan perlakuan yang 

berbeda atas dasar peraturan pemerintah terhadap masing-masing kondisi 

wajib pajak, membuat wajib pajak termotivasi untuk melakukan manajemen 

pajak.  

2. Undang-undang perpajakan  

  Dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan  

lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Mentri Keuangan, 

dan Keputusan Direktur Jendral Pajak), karena tidak adanya undang-undang 

yang mengatur setiap permasalahan perpajakan secara sempurna. Tidak jarang 

ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, 

sehingga terbuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan 

tersebut dengan cermat untuk manajemen pajak yang baik.  

3. Administrasi perpajakan  

  Di Indonesia sangat sulit dalam pelaksanaannya karena wilayahnya 

yang luas dan jumlah penduduk yang banyak. Hal ini mendorong perusahaan 

untuk melaksanakan manajemen pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi 
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administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan pendapat, hal ini 

disebabkan karena luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem 

informasi yang belum efektif. 

2.4 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) 

 Menurut Zain (2008: 49) pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi 

kewajiban perpajakan, biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya 

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

penyelundupan pajak (tax evasion) yang kesemuanya itu bertujuan untuk 

meminimalkan beban pajak, melalui beberapa cara antara lain melaui pengecualian-

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

objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara sampai 

kepada kerja sama dengan apara perpajakan, suap-menyuap dan pemalsuan. 

Pohan (2013) menyatakan bahwa Penghindaran pajak adalah upaya 

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

tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan tehnik yang 

digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang 

terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk 

memperkecil jumlah pajak yang terutang. Upaya miminimalkan pajak sacara 

eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (tax planning). Umumnya 

perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak 

(WP) supaya utang pajak  berada dalam  jumlah  minimal tetapi masih dalam 

bingkai peraturan perpajakan. 
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Suandy (2008) dalam bukunya perencanaan pajak memaparkan beberapa faktor 

yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak secara ilegal, 

antara lain : 

a. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh 

wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula 

kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran; 

b. Biaya untuk menyuap fiskus.semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin 

besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran; 

c. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran 

terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan 

pelanggaran; dan 

d. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka 

semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. 

Komite urusan fiskal dari organization for economic co – operation and 

development (OECD) dalam Suandy (2008:7) menyebutkan bahwa karakteristik dari 

penghindaran pajak hanya mencangkup 3 hal, yaitu : 

a. Adanya unsure artificial dimana berbagai peraturan seolah-olah terdapat 

didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak. 

b. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau 

menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu 

yang sebetulnya yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. 
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c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk sikema ini dimana umumnya para konsultan 

menunjukan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat 

wajib pajak menjaga serahasia mungkin (Council of Excecutive Secretaries of Tax 

Organization, 1991) 

Menurut Amstronget et al (2012) dalam Puspita (2014) beberapa peneliti 

terdahulu mengakui keuntungan penghindaran pajak, yaitu memberikan keuntungan 

ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal bagi perusahaan. 

Sedangkan menurut Minnick dan Noga (2010) menemukan bahwa manajemen pajak 

menguntungkan pemegang saham; manajemen pajak yang lebih baik berhubungan 

positif dengan pengembalian yang lebih tinggi kepada pemegang saham. Maka dapat 

dikatakan bahwa aktivitas penghindaran pajak secara umum dilihat sebagai pemihak 

pemegang saham. Penghindaran pajak bukannya bebas biaya, beberapa biaya yang 

harus ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan 

penghindaran pajak, dan adanya resiko jika penghindaran pajak terungkap. Resiko ini 

mulai dari yang dapat dilihat, yaitu bunga dan denda; dan yang tidak terlihat yaitu 

kehilangan reputasi perusahaan yang berakibat buruk untuk kelangsungan usaha 

jangka panjang perusahaan. 

Menurut Wilson (2009) dalam Surbakti (2012) perusahaan yang diindikasi 

melakukan penghindaran pajak memiliki book tax differences yang lebih besar, lebih 

banyak operasi luar negeri, cabang di Negara tax haven, higher prior-year effective 

tax rates, kerugian yang lebih besar, dan leverage yang lebih sedikit. 
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Menurut Guire at al., (2011) dengan demikian dalam kontek perusahaan, 

penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil 

besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan cash 

flow perusahaan, manfaat dari adanya tax avoidance adalah untuk memperbesar tax 

saving yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan cash 

flow.  

2.5 Return On Asset 

 Halim (2009: 157) mengemukakan bahwa analisis return on assets (ROA) 

atau sering diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai rentabilitas ekonomi 

mengukur kemampuan perusahaan  mahasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini 

kemudian bisa diproyeksi ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba pada masa-masa mendatang. Analisi ROA mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang 

dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset 

tersebut. 

 Salah satu tujuan didirikannya perusahaan adalah memperoleh laba (profit). 

Oleh karena itu wajar apabila profitabilitas menjadi perhatian utama para investor dan 

analisis. Tingkat profitabilitas yang konsisten akan menjadi tolok ukur bagaimana 

perusahaan tersebut mampu bertahan dalam bisnisnya. Seseorang investor akan 

mengaitkan tingkat profitabilitas sebuah perusahaan dengan tingkat resiko yang 

timbul dari investasinya. 
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 Pribadi (2013:138) mengemukakan profitabilitas adalah kemampuan 

menghasilkan laba. Pengertian laba bisa bermacam-macam, tergantung dari 

kebutuhan dari pengukuran laba tersebut. Ada beberapa cara melihat profitabilitas, 

secara umum, perhitungan profitabilitas dapat dibagi kedalam tiga kelompok yaitu: 

a. Return on Sales (ROS), yaitu tingkat profitabilitas yang dikaitkan dengan 

pendapatan. 

b. Return on Assets (ROA), yaitu tingkat profitabilitas yang dikaitkan dengan 

penggunaan aset. 

c. Return on Equity (ROE), yaitu tingkat profitabilitas yang dikaitkan dengan 

modal sendiri.  

 Menurut Dermawan dan Sukarta (2014) dalam Waluyo (2015), pendekatan ROA 

menunjukan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan 

total aset yang dimilikinya. ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi rasio ini, 

semakin baik performa perusahaan dalam menggunakan aset dalam memperoleh laba 

bersih. Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tariff pajak 

efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahan akan membayar pajak 

yang lebih sedikit sehingga tariff pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih 

rendah. 

Menurut Maharani dan Suardana (2014), return on assets dilihat dari laba bersih 

perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan. 
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Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukan kemampuan dari modal yang 

diinvestasikan dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan laba. ROA adalah rasio 

keuntungan wajib pajak yang berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar 

tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang negatif 

disebabkan laba perusahaan dalam fungsi negatif (rugi) pula. Hal ini menunjukan 

kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan aset belum mampu 

menghasilkan laba. 

 Perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan pendapatan yang tinggi 

cenderung menghadapi beban pajak dikarenkan perusahaan dengan pendapatan yang 

tinggi berhasil mendapatkan keuntungan dari adanya intensif pajak dan pengurang 

pajak yang lain dengan kata lain perusahaan perusahaan yang memperoleh laba 

diasumsikan tidak melakukan tax avoidance  karena mampu mengatur pendapatan 

dan pembayaran pajaknya.    

2.6  Leverage 

Leverage dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan asset dan sumber 

dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan aset atau dana tersebut dimaksudkan 

untuk meningkatkan keuntungan potensial bagi para pemangku kepentingan 

(stakeholder) perusahaan (Waluyo, 2015). 

Menurut Kurniasih dan Sari (2013: 63) leverage adalah rasio yang mengukur 

kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai 

aktiva perusahaan. Leverage ini menjadi sumber pendanaan perusahaan dari eksternal 

dari hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang jangka panjang. Beban bunga 
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secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada. Variabel leverage 

diukur dengan membagi total kewajiban jangka panjang dengan total asset 

perusahaan.  

Dari definisi-definisi di atas maka leverage adalah penggunaan dana dari 

pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi dan asset perusahaan. 

Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan 

beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.  

Menurut Kashmir (2010:112) adapun jenis-jenis rasio leverage  tersebut 

diantaranya: 

1. Debt to Assets Ratio (Debt Ratio) merupakan rasio utang yang digunakan untuk 

mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai utang atau seberapa besar 

utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aset. Caranya adalah dengan 

membandingkan antara total utang sebagai total aset. 

2. Debt to Equity Ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang 

dengan equitas. Untuk mencari rasio ini dengan cara membandangkan antara 

seluruh utang, termasuk utang lancer dengan seluruh equitasnya. Rasio ini 

berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) 

dengan pemilik perusahaan. Dengan kta lain, rasio ini untuk mengetahui setiap 

rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. 
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3. Long Term Debt to Equity Ratio, merupakan rasio antara utang jangka panjang 

dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari 

setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan 

cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang 

disediakan oleh perusahaan. 

4. Time Interest Earned, merupakan ratio untuk mencari jumlah kali perolehan 

bunga. Rasio ini juga kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. 

5. Fixed Charge Coverage, atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang 

menyerupai rasio Time Interest Earned. Hanya saja bedanya dengan rasio ini 

dilakukan apabila perusahaan memperoleh hutang jangka panjang atau menyewa 

aset berdasarkan kontrak sewa (lease contract). Biaya tetap merupakan biaya 

bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. 

2.7 Corporate Risk 

Menurut Hartono (2008) risiko perusahaan merupakan risiko yang terjadi 

pada usaha yang berdasarkan pada kelangsungan hidup perusahaan atau nialai 

perusahaan, resiko ada kaitanya dengan return yang diperoleh perusahaan, bahwa 

resiko merupakan penyimpangan atau deviasi dari outcome yang diterima dengan 

yang diekspektasi. Dengan demikian dapat diartikan semakin besar deviasi antara 

outcome yang diterima dengan diekspektasikan mengindikasikan semakin besar pula 

resiko yang ada. Seorang investor akan menghadapi risiko investasi berupa 

kemungkinan terjadinya perbedaan hasil yang diharapkan (expected return) dengan 

hasil yang benar-benar terjadi. 
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Hampir senada dengan Hartono (2008), Paligorova (2010) mengartikan risiko 

perusahaan (corporate risk) merupakan volatilitas earning perusahaan, yang bisa 

diukur dengan rumus deviasi standar. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa risiko 

perusahaan (corporate risk) merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari 

earning baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan (downside 

risk) atau mungkin lebih dari yang direncanakan (upside potential), semakin besar 

deviasi earning perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan 

yang ada. Tinggi rendahnya resiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif 

apakah termasuk risk taker atau risk averse. 

Menurut Coles at al., (2004),  resiko perusahaan merupakan cerminan dari 

kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Kebijakan yang diambil pimpinan 

perusahaan bisa mengindikasikan apakah mereka memiliki karakter risk taking atau 

risk averse. Semakin tinggi corporate risk maka eksekutif semakin memiliki karakter 

risk taker, demikian sebaliknya. Terkait dengan karakter eksekutif, bahwa karakter 

eksekutif yang risk taker lebih berani membuat keputusan melakukan pembiayaan 

dari hutang, mereka memiliki informasi yang lengkap tentang biaya dan manfaat dari 

hutang tersebut. 

2.8 Kepemilikan Institusional 

Struktur kepemilikan saham pada perusahaan publik dapat digolongkan 

menjadi dua kelompok yaitu pemegang saham perorang atau pemegang saham 

institusi dan kepemilikan saham manajerial termasuk pemegang saham yang dimiliki 
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oleh eksekutif atau direktur dengan demikian masuk dalam kategori pemegang saham 

perorang, (Pohan, 2009). Kepemilikan institusi umumnya bertindak sebagai pihak 

yang memonitor perusahaan. Kepemilikan institusi merupakan salah satu mekanisme 

corporate governance utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan. 

Adanya kepemilikan oleh investor-investor institusi seperti perusahaan asuransi, 

bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi lain dalam bentuk 

perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang optimal terhadap kinerja 

insider. 

Menurut Bachtiar (2015) kepemilikn institusional merupakan jumlah saham 

perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga antara lain seperti 

perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank ataupun perusahaan- perusahaan 

swasta lain. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam 

meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dengan 

manajer. Dari definisi di atas, kepemilikan institusional merupakan kepemilikan 

saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum dan dana 

perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk 

melakukan pengawasan atas kinerja manajemen.  

Komunitas bisnis dalam perubahan menaruh perhatian yang besar untuk 

meningkatkan kepemilikan institusi, sehingga dapat lebih banyak mempengaruhi 

kebijakan perusahaan. Hal tersebut berdampak dengan kepemilikan institusional yang 

tinggi, maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak 

investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic manajer. 
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Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusi maka semakin besar tingkat 

pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi biaya  hutang dengan 

mengurangi masalah keagenan, sehingga mengurangi peluang terjadinya 

penghindaran pajak. Kepemilikan institusi sangat berkaitan dengan manajemen laba 

dimana laba selama ini dijadikan indikator utama keberhasilan manajemen dalam 

mengelolah perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan melaporkan laba 

disesuaikan dengan tujuannya untuk meminimalkan penghasilan kena pajak 

perusahaan. Perusahaan lebih mungkin menggunakan pilihan metode akuntansi yang 

mengurangi laba yang dilaporkan untuk menurunkan pendapatan kena pajak sehingga 

perusahaan dapat melakukan penghematan atas  beban pajak.  

2.9 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai pengaruh  return on assets, leverage, corporate risk,  dan 

kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada 

perusahaan pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2012-2015. Adapun penelitian terdahulu dapat dilihat melalui table 2.1 di 

samping , diantaranya penelitian yang dilakukan oleh, Khoirunnisa Alviyani (2016),  

Swingly dan Sukartha (2015), Tommy Kurniasih dan Maria Sari (2013), Teguh Muji 

Waluyo (2015), Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014), Fitri Damayanti dan 

Tridahus Susanto (2015). 
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Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

 

N

o 

Nama 

Peneliti 
Judul dan Sumber 

Variabel yang 

digunakan 
Hasil Penelitian 

1 Khoirun

nisa 

Alviyani 

(2016)  

 

Pengaruh corporate 

governance,karakter 

eksekutif, ukuran 

perusahaan, dan 

leverage pada 

perusahaan pertanian 

dan pertambangan 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia  

Sumber: JOM Fekon   

Vol. 3 No.1( 

Februari) 2016  

variabel 

independen: 

corporate 

governance, 

karakter 

eksekutif, 

ukuran 

perusahaan, dan 

leverage 

-variabel 

dependen : 

penghindaran 

pajak 

Hasil penelitian terhadap 

48 sektor pertanian dan 

pertambangan selama 

tahun 2011-2014 bahwa 

kepemilikan 

institusional, komisaris 

independen, karakter 

eksekutif, ukuran 

perusahaan berpengaruh 

signifikam terhadap 

penghindaran pajak, 

sedangkan kualitas audit, 

komite audit, leverage 

tidak memiliki pengaruh 

terhadap penghindaran.  

2 Swingly 

dan 

Sukartha 

(2015) 

Pengaruh karakter 

eksekutif,komite 

audit, ukuran 

perusahaan, 

leverage dan sales 

growth pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Sumber: E-jurnal 

Akuntansi 

Universitas 

Udayana, Bali 

Vol.10.1 hal.47-62 

variabel 

independen: 

karakter 

eksekutif, 

komite 

audit,ukuran 

perusahaan, 

leverage dan 

sales growth  

-variabel 

dependen : 

penghindaran 

pajak 

Hasil penelitian terhadap 

41 perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 

2011-2013 menunjukkan 

bahwa karakter eksekutif 

dan ukuran perusahaan 

berpengaruh positif 

terhadap penghindaran 

pajak, sedangkan 

leverage berpengaruh 

negatif terhadap 

penghindaran pajak dan 

komite audit dan  sales 

growth tidak 



36 
 

 
 

 berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak 

3 Tommy 

Kurniasi

h dan 

Maria 

Sari 

(2013)  

Pengaruh return on 

assets, leverage, 

corporate 

governance, ukuran 

perusahaan dan 

kompensasi rugi 

fiskal pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

 

Sumber: Jurnal 

Bisnis dan 

Akuntansi.Vol.18.N

o.1 Februari (2013) 

  

variabel 

independen: 

return on assets, 

leverage, 

corporate 

governance, 

ukuran 

perusahaan dan 

kompensasi rugi 

fiskal  

-variabel 

dependen : 

penghindaran 

pajak 

Hasil penelitian terhadap 

72 perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 

2007-2010 menunjukkan 

bahwa return on assest, 

ukuran perusahaan, dan 

kompensasi rugi fiskal 

berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaan 

pajak, sedangkan 

leverage  dan corporate 

governance tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran 

pajak. 

4 Teguh 

Muji 

Waluyo 

(2015) 

 Pengaruh Return on 

Assets, Leverage, 

Ukuran Perusahaan, 

Kompensasi Rugi 

Fiskal, dan 

Kepemilikan 

Institusi 

penghindaran pajak 

Sumber: 

Jom.unri.ac.id /JOM 

Fekon Vol.4 No.1 

2016 

variabel 

independen: 

Return on 

Assets, 

Leverage, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Kompensasi 

Rugi Fiskal, dan 

Kepemilikan 

Institusi  

-variabel 

dependen : 

penghindaran 

pajak 

 

Hasil penelitian terhadap 

47 perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 

2010-2013 menunjukkan 

bahwa Return on Assets, 

Leverage, Ukuran 

Perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak, 

sementara Kompensasi 

Rugi Fiskal, dan 

Kepemilikan Institusi 

tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran 

pajak. 



37 
 

 
 

5 Ngadima

n dan 

Christian

y 

Puspitasa

ri (2014) 

Pengaruh Leverage, 

Kepemilikan 

Institusional, dan 

Ukuran Perusahaan 

pada perusahaan  

Sumber: Jurnal 

Akuntansi/Volume 

XVIII, No. 03, 

September 2014: 

408-421 

 

variabel 

independen: 

Leverage, 

Kepemilikan 

Institusional, 

dan Ukuran 

Perusahaan 

-variabel 

dependen : 

penghindaran 

pajak 

Hasil penelitian terhadap 

67 perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 

2010-2012 menunjukkan 

bahwa Leverage tidak 

memiliki pengaruh yang 

signifikan, sedangkan 

kepemilikan institusional 

dan ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh yang 

segnifikan terhadap 

penghindaran pajak.  

6 Fitri 

Damaya

nti dan 

Tridahus 

Susanto 

(2015) 

Pengaruh komite 

audit, kualitas audit, 

kepemilikan 

institusional, resiko 

perusahaan dan 

return on assets pada 

perusahaan industri 

property dan real 

estate 

 

Sumber: Jurnal 

Bisnis dan 

manajemen Vol.5 

No.2 Oktober 2015 

 

variabel 

independen:  

komite audit, 

kualitas audit, 

kepemilikan 

institusional, 

resiko 

perusahaan dan 

return on assets 

 

-variabel 

dependen : 

penghindaran 

pajak 

Hasil penelitian terhadap 

22  perusahaan pada 

sektor industri property 

dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 

2010-2013 menunjukkan 

bahwa resiko perusahaan 

dan return on assets 

berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran 

pajak, sedangkan komite 

audit, kualitas audit, dan  

kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran 

pajak. 

 

2.10 Kajian Pajak Dalam Islam 

Secara estimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Dharibah, 

yang berasal dari kata da-ra-ba yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, 

atau membebankan. Menurut Gusfahmi (2007), mengatakan ada beberapa ketentuan 
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tentang pajak (dharibah) menurut syriat islam, sekaligus membedakannya dengan 

pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam), yaitu : 

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

dipungut 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, sekalipun tidak ada lagi pihak yang 

membutuhkan. Sedangkan pajak menurut non Islam adalah abadi 

(selamanya). 

2. Pajak (dharibah ) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang 

merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang 

diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidaj boleh lebih. Sedangkan 

pajak meunurut non-Islam ditunjukan untuk seluruh warga tanpa 

membedakan agama. 

3. Pajak (dharibah)  hanya diambil dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari 

non-Muslim. Sebab, dharibah dipungut untuk membiayai keperluan yang 

menjadi kewajiban bagi kaum Muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam 

tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dengan alasan tidak boleh 

diskriminasi. 

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

dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan 

harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lain bagi dirinya 
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dan keluarganya. Dalam pajak non-Islam, kadangkala juga dipungut atas 

orang miskin, seperti Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) atau PPN yang 

tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan melihat objek (barang atau 

jasa) yang dikonsumsi. 

5. Pajak (dharibah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori 

pajak non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber 

pendapatan. 

 Untuk memenuhi kebutuhan negara akan berbagai hal, seperti menanggulangi 

kemiskinan, menggaji tentara¸dan lain-lain yang tidak terpenuhi dari zakat dan 

sedekah, maka harus muncul alternatif sumber baru, ada dua pilihan yaitu pajak atau 

hutang. Selama utang mengandung konsekuensi riba, maka pajak adalah pilihan yang 

lebih baik dan utama. Oleh karena itu, pajak itu tidak boleh dipungut dengan cara 

paksa dan kekuasaan saemata, melaikan karena adanya kewajiban kaum Muslimin 

yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan 

pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji para pegawai, 

guru hakim dan sejenisnya, atau kejadian-kejadian yang tiba-tiba, seperti kelaparan, 

banjir, gempa bumi, dan sejenisnya. 

 Menurut Gusfahmi (2007),  kenapa pajak diperbolehkan adalah bahwa banyak 

negara-negara Muslim mengalami defisit anggaran. Mengikuti pendapat ulama yang 

mendukung perpajakan, ada tiga kriteria yang harus dipenuhi dengan sistem 

perpajakan yang adil, yang seirama dengan spirit Islam yaitu: 
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a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan 

untuk merealisasikan  maqashid. 

b. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat 

untuk menanggung dan distribusikan secara merata terhadap semua orang yang 

mampu membayar. 

c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan karenanya 

pajak diwajibkan. 

 Jika melanggar ketiga hal tersebut, maka pajak seharusnya dihapuskan, dan 

pemerintah mencukupi diri dengan sumber-sumber pendapatan yang jelas ada 

nashnya serta kembali kepada sistem anggaran berimbang (Balance Budget). 

 Sehingga penulis mengambil kesimpulan tentang pajak menurut Islam yang ada 

di Indonesia sangatlah baik dan sedikit banyaknya mendapat manfaat bagi kalangan 

yang membutuhkan misalnya saja dalam hal kerjasama seperti yang sudah kita 

ketahui dalam Islam kita diajarkan untuk selalu bekerja sama. Sebagaimana firman 

allah : 

 

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-

orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 
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(Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya 

kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (At-Taubah-105). 

Maksudnya bekerja sama disini adalah dalam melakukan pembayaran pajak tidak 

diberatkan langsung kepada wajib pajak karena apabila wajib pajak tersebut 

keberatan dalam melakukan pembayaran maupun denda yang diberikan, wajib pajak 

dapat melakukan pengangsuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau Dirjen 

Pajak jika wajib pajak sedang mengalami likuiditas atau mengalami keadaan diluar 

kekuasaannya maka pemerintah memberikan konpensasi penundaan membayar pajak 

sesuai syarat dan ketentuan yang telah diberikan oleh pemerintah atau Dirjen pajak. 

2.11 Kerangka Pemikiran 

 Model penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai  penghindaran pajak 

adapun variable independen dalam penelitian ini adalah return on assets (X1), 

leverage (X2), corporate risk (X3) dan kepemilikan institutional (X4). Sedangkan 

satu variable dependen yaitu, penghindaran pajak (Y). berdasarkan penelitian-

penelitian sebelumnya, dan teori-teori yang mendukung penelitian, dapat dirumuskan 

hipotesis bahwa Return On Assets, Leverage, Corporate Risk dan Kepemilikan 

Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Sehingga dapat 

digambarkan dalam skema seperti berikut ini, dapat dilihat pada gambar II.1 

mengenai kerangka pemikiran secara persial. 
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     Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran 
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Keterangan : 

  : Secara Parsial  

 

2.12 Pengembangan Hipotesis 

a. Pengaruh Return on Assets terhadap penghindaran pajak 

Menurut pribadi (2013) bahwa ROA dapat diartikan sebagai pengukur 

kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan aset untuk memperoleh laba. 

Pendekatan ROA menunjukan bahwa besarnya laba yang diperoleh 

perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Semakin tinggi 
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rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam 

memperoleh laba bersih. 

Dalam meningkatkan laba bersih perusahaan dapat dilakukan dengan 

memaksimumkan beban dan biaya yang menjadi pengurang laba, salah 

satunya adalah menekan beban pajak. dalam meminimalkan beban pajak, 

perusahaan dapat mendayagunakan asetnya sebagai pengurang laba kena 

pajak yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang 

timbul dari aset perusahaan tersebut, seperti dijelaskan dalam Undang-Undang 

No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1b menjelaskan bahwa penyusutan atas 

pengeluaran untuk memperoleh harta tetap dan amortisasi atas pengeluaran 

untuk memperoleh harta tetap berwujud dan amortisasi atas pengeluaran harta 

tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat  lebih dari satu tahun dapat 

digunakan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013). 

Maharani dan Suardana (2014), serta Prakosa (2014), mereka memperoleh 

kesimpulan bahwa variable ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Dermawan dan Sukartha (2013) bahwa ROA 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan mampu 

mengelola asetnya dengan baik salah satunya dengan memanfaatkan beban 

penyusutan dan amortisasi, serta beban penelitian dan pengembangan yang 

dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak nya serta 

memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya 
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sehingga perusahaan tersebut terlibat melakukan penghindaran pajak, 

sehingga dapat diambil hipotesis sebagai berikut, 

 H1: ROA berpengaruh terhadap tax avoidance 

b. Pengaruh Laverage terhadap penghindaran pajak 

  Menurut Kurniasih dan Sari (2013) leverage merupakan rasio yang 

mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang dalam pembiayaan. 

Leverage juga menggambarkan hubungan antara total asset  dengan modal 

saham biasa atau menunjukan penggunaan hutang untuk meningkatkan laba.  

Perusahaan dimungkinkan menggunakan untuk memenuhi kebutuhan 

operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan 

beban tetap (fixed rate of return) yang disebut dengan bunga. Semakin besar 

utang maka lab kena pajak akan semakin lebih kecil karena insentif pajka atas 

bunga utang semakin besar. Hal tersebut membawa implikasi meningkatkan 

penggunaan utang oleh perusahaan. 

  Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi memilih untuk 

berutang agar mengurangi pajak. Dengan sengajanya perusahaan berhutang 

untuk mengurangi beban pajak maka dapat disebtkan bahwa perusahaan 

tersebut agresif terhadap pajak. Semakin tinggi nilai rasio leverage, berarti 

semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan 

perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang 

tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memeberi pengaruh 

berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin besar utang maka laba kena 
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pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga semakin 

besar. 

 Penelitian yang dilakukan oleh waluyo (2015) menunjukan leverage  

berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki 

hutang yang tinggi sehingga mengakibatkan beban bunga dari hutang juga 

akan meningkat, dari tingginya beban bunga yang ditanggung perusahaan 

dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak terutang semakin 

rendah. Hal  ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Suparmono (2011) yang menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai 

utang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga 

pinjaman sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 

sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan 

penghematan pajak dengan cara menambah utang perusahaan. Dengan 

menambah utang guna memperoleh insentif pajak yang besar maka dapat 

dikatakan bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap pajak. Berdasarkan 

uraian tersebut dapat diambil  hipotesis sebagai berikut.  

H2: Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

c. Pengaruh Corporate Risk terhadap penghindaran pajak 

 Menurut Rego dan Wilson (2008), pihak eksekutif dalam mengambil 

keputusan dalam sebuah perusahaan  dibedakan menjadi dua, yaitu eksekutif 

yang bersifat risk-taker dan risk-averse, kompensasi eksekutif puncak 

mempunyai hubungan positif terhadap kegiatan agresivitas pajak perusahaan. 
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Sedangkan sebaliknya, eksekutif yang mempunyai karakter sebagai risk 

averse cenderung kurang menyukai resiko.  Hal ini membuat eksekutif risk 

averse menjadi kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis dengan 

resiko besar.  Eksekutif risk-averse jika mendapatkan peluang maka dia akan 

memilih peluang dengan resiko yang lebih rendah. Dibandingkan dengan risk 

taker, eksekutif risk-averse lebih menitik beratkan pada keputusan-keputusan 

yang tidak mengakibatkan risiko yang lebih besar. 

   Berhubungan dengan resiko tersebut, eksekutif akan menggambil 

kebijakan yang memprioritaskan keinginan para pemegang saham, diamna 

selaku pemilik perusahaan tentunya ingin imbalan yang setimpal atas saham 

yang telah mereka investasikan. Hal ini diperoleh bila mana perusahaan 

menghasilkan kas yang lebih tinggi. Melalui  penghindaran pajak ini maka 

dapat memperbesar tax saving yang diperoleh dengan mengurangi 

pembayaran pajak sehingga meningkatkan arus kas. Hasil penelitian Budiman 

dan Setiyono (2012) juga menemukan bahwa corporate risk  dimana eksekutif 

yang memiliki karakter risk taker memiliki pengaruh yang positif terhadap 

penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil hipotesis 

sebagai berikut.  

H3 : Corporate Risk berpengaruh terhadap penghindaran pajak.  
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d. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak 

         Menurut Ngadiman (2014), kepemilikan Institusional merupakan 

kepemilkan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga 

seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana 

pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya. 

Kepemilikan institusional meruapakan pihak yang memonitor perusahaan 

dengan kepemilikan institusi yang besarnya (lebih dari 5%) 

mengidentifikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih 

besar. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong 

peningkatan pengawasan uyang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. 

  Menurut Annisa (2012) menyatakan bahwa besar kecilnya konsentrasi 

kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif 

oleh perusahaan, dan semakin besranya shortterm shareholder institusional 

akan meningkatkan kebijakan pajka agresif, tetapi semakin besar konsentrasi  

longterm shareholder maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan 

pajak agresif. Hasil penelitian terdahulu oleh Ngadiman (2014), menunjukan 

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tax avoidance. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil hipotesis 

sebagai berikut.   

H4 : Kepemilikan Institusi berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 


