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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Penelitian ini menggunakan teori dasar yaitu teori keagenan atau agency 

theory. Agency theory adalah teori yang muncul adanya konflik kepentingan 

antara parsipal dan agen (Jensen dan Meckling, 1976). Agency theory menjelaskan 

hubungan antara prinsipal yaitu pemegang saham dengan agen yaitu pemegang 

saham. Pemegang saham tidak terlibat langsung dalam aktivitas operasional 

perusahaan, dengan kata lain prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk 

kegiatan operasi perusahaan. Aktivitas perusahaan dijalankan oleh pihak 

manajemen. Pihak manajemen berkewajiban mengelola sumber daya yang 

dimiliki perusahaan dan juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

tugas yang dibebankan kepadanya. Pemegang sahan tentunya berharap 

manajemen dapat mengambil kebijakan dan bertindak sesuai dengan kepentingan 

pemegang saham, namun pada kenyataannya manajemen selalu bertindak sesuai 

dengan kepentingan manajemen karena manajemen pasti memiliki kepentingan 

pribadi (Shapiro, 2005 dalam Brian dan Martani 2014) 

Adanya perbedaan pelaporan antara laba komersil dengan laba fiskal dapat 

menimbulkan konflik kepentingan (agency theory)  bagi manajer dalam 

melaporkan aktivitas/kinerja perusahaan. Manajemen (agent)  akan melaporkan 

laba lebih tinggi dalam laporan keuangan (laba komersil) dalam rangka 

mendapatkan kompensasi (bonus) atau terkait peraturan dengan kontrak hutang 

(Debt convenant). Dalam teori keagenan, perencanaan pajak dapat memfasilitasi 
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managerial rent extraction yaitu ppenempatan sumber daya yang tidak sesuai 

(Desai & Dharmapala, 2009). Aktivitas perencanaan dapat dilakukan dengan 

melalui tax avoidance yaitu dengan melakukan pengurangan pajak secara eksplisit 

(Hanlon, 2010). Akitivitas perencanaan pajak (tax avoidance) memunculkan 

kegiatan bagi manajemen dalam melakukan aktivitas yang didesain untuk 

menutupi berita buruk yang menyesatkan investor atau manajer kurang transparan 

dalam menjalankan operasional perusahaan (Desai & Darmapala, 2006).  

 

2.2 Penghindaran Pajak 

2.2.1  Defenisi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Lim (2010) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai penghematan 

pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan 

secara legal untuk meminimalkan kewajiban. Dyreng, et al. (2008) menyatakan 

bahwa penghindaran pajak merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan 

efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan yang diperbolehkan oleh pajak atau 

kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Penghindaran pajak adalah bagian dari 

tax planning yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran (Masri, 

2013). 

Menghindari pajak merupakan gejala yang biasa dilakukan dengan 

penahanan diri, yang mengurangi atau menekan konsumsinya dalam barang-

barang yang dapat dikenakan pajak. Warga negara dapat menghindari pajak, 

penghindaran pajak merupakan hal yang dapat dibenarkan. Karena bukan 

merupakan hal yang dapat dirugikan negara. Menghindari membayar pajak 
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dilakukan dengan tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pengenaan 

pajak. 

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan tindakan legal, dapat 

dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang, dalam hal ini sama sekali 

tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan. Tujuan penghindaran pajak 

adalah menekan dan meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar (Rahayu, 

2010:148). 

Penghidaran pajak (tax avoidance) adalah perencanaan pajak yang 

dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar 

pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

perpajakan (Halim, 2014:8) 

Penghindaran pajak yang juga disebut sebagai tax planing adalah proses 

pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang 

tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-benar 

legal. Seperti halnya suatu pengadilan yang tidak dapat mengukum seseorang 

karena perbuatannya tidak melanggar hukum atau tidak termasuk kategori 

pelanggaran atau kejahatan, begitu pula mengenai pajak yang dapat dipajaki, 

apabila ada tindakan yang dapat dipajaki. Dalam hal ini sama sekali tidak ada 

pelanggaran hukum yang dilakukan dan malahan sebaliknya akan diperoleh 

penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi 

pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga 

terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak. 

(Zain,2007:49) 
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Penghindaran pajak juga sebenarnya merupakan upaya dari perencanaan 

perpajakan. Namun penghindaran pajak merupakan rekayasa yang seharusnya 

masih tetap berada dalam bingkai ketentuan diperaturan perundang-undangan 

perpajakan. Dengan makin berkembangnya ekonomi dan perdagangan 

internasional sejalan dengan era globalisasi dapat terjadi bahwa wajib pajak dalam 

negeri menanamkan modalnya diluar negeri selain pada badan usaha yang 

menjual sahamnya di bursa efek, menteri keuangan berwenang untuk menentukan 

saat diperoleh nya deviden. (Fidel,2010:60) 

Dalam menentukan penghindaran pajak, maka komite urusan fiskal OECd 

(Organization for Economic Cooperation and development) menyebutkan  ada 3 

karakter penghindaran pajak yaitu: 

1. Adanya unsur arti fisial dimana berbagai peraturan seolah-olah 

terdapat didalamnya padahal tidak, an ini dilakukan karena ketidakaan 

faktor pajak. 

2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-

undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai 

tujuan, padahal bukan itu sebetulnya yang 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 serahasian 

mungkin (Fiswl,2010:61) 
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2.2.2 Penyebab Wajib Pajak Melakukan Penghindaran Pajak (Tax 

Avoidance) 

Penyebab wajib pajak tidak patuh adalah bervariasi, sebeb utama adalah 

fitranya penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditunjukkan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan 

timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara. Timbul konflik, antara 

kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. Pada umumnya kepentingan 

pribadi yang selalu di menangkan. 

Sebab lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, 

tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak dan 

kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintahan, dan penghamburan keuangan 

negara yang berasal dari pajak (Lina dalam Rahayu 2010). 

2.2.3   Resiko Wajib Pajak Melakukan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Penghindaran pajakkyang dilakukan oleh perusahaan bukannya bebas dari 

biaya. Beberapa biaya yang harus ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan 

tenaga untuk melakukan penghindaran pajak serta adanya risiko jika penghindaran 

pajak terungkap. Resiko ini mulai dari kehilangan reputasi perusahaan yang 

berakibat buruk untuk kelangsungan usaha jangka panjang perusahaan. Ada pula 

risiko penghindaran pajak yang lain yaitu timbulnya masalah agensi. Masalah ini 

dapat muncul apabila manajer memanfaatkan posisinya untuk mengalihkan 

sumber daya perusahaan untuk kepentingan  pribadinya, dimana manajer yang 

menggerakkan jalannya perusahaan termasuk menentukan tingkat penghindaran 

pajak yang akan dilakukan perusahaan  (Puspita, 2014).  
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Resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan penghindaran pajak (Tax 

Avoidance) antara lain yaitu denda, Publisitas dan buruknya reputasi perusahaan. 

Sebuah pendekatan teoritis menekankan interaksi dari aktivitas Tax Avoidance 

dan problem agency yang merekat pada perusahaan go public (Fadilah, 2014) 

2.3   Komisaris Independen 

Komisaris idependen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal 

dari luar manajemen  perusahaan dan bukan merupakan pegawai perusahaan 

tetapi berurusan langsung dengan organisasi dalam perusahaan. Perusahaan 

mengangkat komisaris independen untuk mengawasi bagaimana organisasi dalam 

perusahaan dijalankan dan dapat menjadi penengah  antara komisaris dalam dan 

pihak pemegang saham apabila terjadi konflik. Komisaris independen dipercaya 

dapat menjadi penengah antara kedua belah pihak karena bersikap objektif dan 

memiliki resiko yang kecil dalam konflik internal (Ardiansyah, 2014) 

Bacon dan Brown dalam penelitian klasiknya menyatakan tetang dewan, 

direktur harus mampu melakukan tindakan dengan tingkat ketekunan, kepedulian, 

dan keahlian yang sama dengan yang dilakukan oleh orang yang bijaksana 

dibawah keadaan pada posisi yang serupa. Jika dewan dan direktur secara 

keseluruhan gagal bertindak dengan hati-hati akibatnya perusahaan dalam 

beberapa hal akan mengalami kerugian , maka direktur yang berhati-hati dapat 

menangani dengan tanggungjawab pribadi untuk mengatasi kerugian tersebut. 

(Hunger & L.wheelen,2003:34) 

Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-305/BEI/07-2004  

mengharuskan perusahaan yang tercatat untuk mempunyai komisaris independen  
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setidaknya 30 persen dari seluruh jajaran anggota dewan komisaris. Seseorang  

yang menjabat sebagai komisaris independen dalam perusahaan harus memiliki  

kriteria seperti tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham  

pengendali, anggota direksi dan komisaris serta tidak memiliki hubungan afiliasi 

dengan perusahaan. (Ida Ayu 2016) 

Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan dapat meningkatkan 

kinerja manajemen dimana semakin besar proporsi komisaris  independen maka 

pengawasan menjadi lebih ketat untuk pihak manajemen.  Ketatnya pengawasan 

akan membuat manajemen bertindak lebih waspada  untuk menentukan keputusan 

dan transparan dalam menjalankan operasional  perusahaan sehingga 

penghindaran pajak dapat diminimalkan.  Ardiansyah dan Zulaika (2014) Yang 

membuktikan komisaris independen mempunyai pengaruh  negatif pada praktik 

penghindaran pajak dimana jika komisaris independen  mengalami peningkatan 

maka praktik penghindaran pajak akan mengalami  penurunan sehingga proporsi 

komisaris yang besar dalam perusahaan dapat  mencegah praktik penghindaran 

pajak  (Ardiansyah, 2016) 

Dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat 

mempengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang 

berkualitas (Annisa, 2012).  

Komisaris independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk 

mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan 

lebih objektif. Kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu 

meningkatkan pengawasan kinerja direksi. Dimana dengan semakin banyak 



22 

 

 
 

komisaris independen maka akan lebih memilih untuk menghindari segala bentuk 

kesempatan yang berpotensi menimbulkan resiko dan lebih suka menahan 

sebagian besar aset yang dimiliki dalam investasi yang relatif aman untuk 

menghindari pendanaan dari utang. (Low, 2009;Carolina et al 2014). 

2.4 Capital Intensity Ratio 

Capital intensity ratio atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi 

yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset 

tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). Rasio intensitas 

modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan 

aktivanya untuk menghasilkan penjualan. (Ardiansyah, 2016) 

Capital Intensity Ratio sering dikaitkan dengan jumlah modal perusahaan 

yang tertanam dalam bentuk aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. 

aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk 

memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aktiva tetap yang tinggi memiliki 

beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aktiva 

tetap yang rendah (Ngadiman  dan Cristiani, 2016). 

Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan 

dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Biaya depresiasi 

merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung 

pajak, maka dengan semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh 

perusahaan maka akan semakin besar pula depresiasinya sehingga mengakibatkan 
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jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya akan semakin kecil. 

(Ardiansyah, 2016). 

2.5 Kepemilikan Institusi 

Ngadiman dan Christiany (2014) menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi. Dewi 

dan I Ketut (2014),  mendukung bahwa kepemilikan institusional merupakan 

pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang lebih besar 

(lebih dari 5%) mengidentifikasikan kemampuan untuk memonitor manajemen 

lebih besar. Institusi dapat berupa yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan 

investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi 

lainnya. Adanya kepemilikan institusional disuatu perusahaan akan mendorong 

peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen.  

Tingginya kepemilikan institusi cenderung akan mengurangi penghindaran 

pajak, dikarenakan fungsinya pemilik institusi untuk mengawasi dan memastikan 

manajemen untuk taat terhadap perpajakan. Namun dengan adanya kepemilikan 

saham institusi, ketika melakukan tax planning dalam upaya menekan beban 

pajaknya, persentase saham yang dimiliki pihak institusi dapat dimanfaatkan 

untuk menekan laba kena pajak perusahaan, karena dengan saham yang beredar 

atau dimiliki pihak institusi akan menyebabkan timbulnya beban dividen, beban 

dividen tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak 

perusahaan (Pohan, 2009) 

Saham yang dimiliki oleh wajib pajak atas suatu perseroan terbatas atau 

badan usaha lainnya yang modalnya tidak terbagi atas saham dan tidak menjual 
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sahamnya lewat bursa efek sama artinya dengan kepemilikan modal wajib pajak 

pada perusahaan tersebut. Penghasilan utama yang diharapkan dari kepemilikan 

modal atau kepemilikan salam pada perseroan terbatas  atau perseroan komanditer 

yang modalnya tidak berupa saham yang dijual dibursa efek adalah penghasilan 

berupa pembagian keuntungan usaha atau deviden yang dibagi. (Muljono dan 

Wicaksono,2009:331) 

Pemegang saham biasanya memiliki hak untuk memilih dewan direksi dan 

penerbitan yang penting yang dapat mempengaruhi perusahaan dan untuk 

mendapatkan bagian laba perusahaan melalui deviden jika disetujui oleh dewan 

direksi perusahaan. (Nickels, Mchugh dan Mchugh, 2008:298) 

Kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan 

dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasikan 

kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Institusi dapat berupa 

yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, 

perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya. Adanya kepemilikan 

institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang 

lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh 

investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. 

Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar daripada pemegang saham 

lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih 

besar juga sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan para 

pemegang saham. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat 
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kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan (Ngadiman dan 

Cristiany, 2016). 

2.6 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat 

diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, 

total aset, dan total ekuitas.  Perusahaan yang memiliki total aset besar 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil (Rinaldi dkk, 2015). 

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan 

berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan 

operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Semakin 

besar ukuran dari sebuah perusahaan, kecenderungan perusahaan membutuhkan 

dana akan juga lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, hal ini 

membuat perusahaan yang besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar. 

(Ardiansyah,2016) 

Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam dan 

semakin besar perputaran uang. Semakin besar perusahaan cenderung mempunyai 

manajemen dan sumber dana yang baik dalam menjalankan perusahaan. 

Perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan tax 

planning yang baik, namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan sumber 

daya yang dimilikinya untuk melakukan tax planning dikarenakan ada 

kemungkinan menjadi sasaran dari keputusan dan  kebijakan pemerintah 

(Sudarmaji dan Sularto, 2007). 
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Menurut Richardson dan Lanis (2007) ada dua pandangan yang saling 

bersaing tentang hubungan antara penghindaran pajak (Tax Avoidance) dan 

ukuran perusahaan: the political cost theory dan the political power theory. The 

political cost theory mempunyai visibilitas yang tinggi, hal ini menyebabkan 

perusahaan akan menjadi sorotan pemerintah dan menjadi korban regulasi dari 

kebijakan pemerintah. Sedangkan the political power theory menjelaskan 

hubungan antara perusahaan besar dengan sumber daya yang dimilikinya untuk 

memanipulasi proses politik dalam melakukan penghindaran pajak (tax 

avoidance) untuk mencapai penghematan pajak yang optimal (Richardson dan 

Lanis, 2007) 

2.7 Pandangan Islam 

 Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-Usyr atau Al-

Maks atau bisa juga disebut Adh-Dharibah, yang artinya adalah “ Pungutan yang 

ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak “Pandangan Islam tentang pemungutan 

pajak cukup lama diperbincangkan tentang bagaimana hukum haram atau halalnya 

pajak dipungut dalam perspektif Islam. 

َرةً َعن تَرَ   َٰٓ أَن تَُكوَن تَِجَٰ ِطِل إَِلَّ لَُكم بَۡينَُكم بِٱۡلبََٰ اْ أَۡمَوَٰ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ََل تَۡأُكلُوَٰٓ
َٰٓ نيََٰ ُكۡمۚۡ َوََل اٖض م ِ

اْ أَنفَُسُكۡمۚۡ إِنَّ ٱللَّهَ َكاَن بُِكۡم َرِحيٗما    ٩٢ تَۡقتُلُوَٰٓ

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

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
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dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-

Nisa:29) 

2.7.1 Dasar diharamkannya Pajak dalam Islam  

Dasar diharamkannya pajak oleh sebagian ulama berawal dari pemikiran 

bahwa pajak berbeda dari zakat. Zakat pada intinya adalah kewajiban yang 

melekat pada dirinya sebagai seorang muslim sebagaimana rukun Islam lainnya 

yang diwajibkan oleh Allah SWT, sedangkan konsep pajak dalam Islam 

menyatakan bahwa pajak hanya dapat dikenakan pada kelebihan harta bukan pada 

penghasilan. 

Pengharaman pemungutan pajak salah satunya diperkuat oleh hadits (HR 

Ahmad dan Abu Dawud). “ Dari Abu Khair RA beliau berkata, Maslamah bin 

Makhlad (gubernur Mesir saat itu) menawarkan tugas penarikan pajak kepada 

Ruwafi bin Tsabit RA maka ia berkata : ‘Sesungguhnya para penarik/pemungut 

pajak (diazab) di neraka “. 

Imam Abu Ja’far Ath Thawawi Rahimahumullah, berkata bahwa Al-Uyr 

yang telah dihapus kewajibannya oleh Rasulullah SAW atas kaum muslimin 

adalah pajak yang biasa dipungut oleh kaum jahiliyah. Kemudian beliau 

melanjutkan, “hal ini sangat berbeda dengan kewajiban zakat “. 

Jika pandangan dan kepercayaan yang mengharamkan pajak dipungut 

terhadap kaum muslimin tersebut dianut oleh sebagian besar muslim di negara-

negara yang masih menerapkan sistem perpajakan dalam mengumpulkan 

pendapatan negara guna membiayai pengeluaran sektor publik, maka bagi mereka 

tentu bukan pelanggaran etika atau moral untuk menghindarkan diri dari 
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kewajiban membayar pajak (tax evassion), meskipun mereka juga termasuk 

orang-orang yang menikmati pelayanan sektor publik yang dibiayai dari pajak 

yang tidak mereka patuhi tersebut. (widodo,2010:76)  

2.7.2 Dasar Pajak dibolehkan dalam Islam 

Robert W. McGee menyatakan bahwa sistem perpajakan dalam Islam  

adalah sesuatu yang bersifat sukarela (voluntary). Dalam tulisannya yang berjudul 

“The Ethics of Tax Evasion and Trade Protectionism from Islamic 

Perspective”McGee menyatakan bahwa sebagian besar muslim percaya bahwa 

tidak ada suatu keharusan moral bagi mereka untuk mematuhi peraturan yang 

mewajibkan membayar pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah.  

Adapun dalam fiqih Islam telah menegaskan bahwa pemerintah memiliki 

kekuasaan untuk memaksa warga negara membayar pajak bila jumlah zakat tidak 

mencukupi  untuk menjalankan semua kegiatan pemerintahan. Hak negara untuk 

meingkatkan sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh 

sejumlah fuquha yang pada prinsipnya mewakili semua mazhap fiqih. Hal ini 

disebabkan karena pada prinsipnya dana zakat dipergunakan untuk kesejahteraan 

kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar 

dapat melakukan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif.  

Semua khulafa ar-rasyidin, terutama Umar, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz 

dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan 

dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk 

membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi 

kebutuhan pokok sehari-hari. 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

Faisal Reza 

(2012) 

Pengaruh Dewan 

Komisaris dan 

Komite Audit 

Terhadap 

Penghindaran Pajak  

Independen: 

Dewan Komisaris 

(X1) 

Komite Audit 

(X2) 

 

Dependen: 

Penghindaran 

Pajak (Y) 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa dewan 

komisaris tidak 

berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak 

Ngadiman 

dan 

Christiany 

Puspitasari 

(2016) 

 

Pengaruh Leverage, 

Kepemilikan 

Institusional, Dan 

Ukuran Perusahaan 

Terhadap 

Penghindaran Pajak 

(Tax Avoidance) 

Pada Perusahaan 

Sektor Manufaktur 

Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia 2010-2012  

 

 

Independen: 

Leverage (X1) 

Kepemilikan 

Institusional (X2) 

Ukuran 

Perusahaan (X3) 

 

Dependen: 

Penghindaran 

Pajak (Tax 

Avoidance) (Y) 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel leverage 

tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tax avoidance. 

Sedangkan variabel 

kepemilikan 

institusional dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tax avoidance. 

 

I Gst Ln 

Ngr Dwi 

Cahyadi 

Putra dan Ni 

Ketut Lely 

Aryani 

Merkusiwati 

(2016) 

Pengaruh Komisaris 

Independen, 

Leverage, Size dan 

Capital Intensity 

Ratio Pada Tax 

Avoidance 

Independen: 

Komisaris 

Independen (X1) 

Leverage (X2) 

Size dan 

Capital Intensity 

(X3) 

 

Dependen: 

Tax Avoidance 

(Y) 

Hasil analisis pada 

penelitian ini 

menunjukkan 

Komisaris Independen 

dan size berpengaruh 

positif atau 

signifikan pada tax 

avoidance, sedangkan 

Leverage dan capital 

intensity ratio tidak 

berpengaruh 

signifikan pada tax 

avoidance 

Dio 

Erlangga 

Pengaruh Corporate 

Social 

Independen: 

Corporate Social 

Corporate Social 

Responsibility (CSR) 
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Dwilopa 

(2016) 

Responsibility, 

Capital Intensity, 

dan Perencanaan 

Pajak Terhadap  

Penghindaran Pajak 

 

Responsibility 

(X1) 

Capital Intensity 

(X2) 

Perencanaan 

Pajak (X3) 

 

Dependen: 

Penghindaran 

Pajak (Y) 

tidak berpengaruh 

terhadap 

Penghindaran Pajak. 

Capital Intensity 

berpengaruh positif 

terhadap 

Penghindaran Pajak. 

Perencanaan Pajak 

berpengaruh positif 

terhadap 

Penghindaran Pajak. 

Teguh Muji 

Waluyo, 

Yessi 

Mutiara 

Basri dan 

Rusli (2014) 

Pengaruh Return on 

Asset, Leverage, 

Ukuran Perusahaan, 

Kompensasi Rugi 

Fiskal dan 

Kepemilikan 

Institusi Terhadap 

Penghindaran Pajak 

Independen: 

Return on Asset 

(X1) 

Leverage (X2) 

Ukuran 

Perusahaan (X3) 

Kompensasi Rugi 

Fiskal (X4) 

Kepemilikan 

Institusi (X5) 

 

Dependen: 

Penghindaran 

Pajak (Y) 

ROA berpengaruh 

siggnifikan terhadap 

penghindaran pajak. 

Leverage berpengaruh 

signifikan terhadap 

Penghindaran Pajak. 

Ukuran Perusahaan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak. 

Kompensasi Rugi 

Fiskal tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak. 

Kepemilikan insitusi 

tidak berpengaruh 

terhadap 

penghindaran pajak. 

Suriani 

Ginting, 

2016 

Pengaruh Corporate 

Governance Dan 

Kompensasi Rugi 

Fiskal Terhadap  

Penghindaran  

Pajak Dengan 

Ukuran Perusahaan 

Sebagai 

Variabel Moderating   

Independen: 

Corporate 

Governace (X1) 

Kompensasi Rugi 

Fiskal (X2) 

 

Dependen: 

Penghindaran 

Pajak (Y) 

 

Moderating: 

Ukuran 

Perusahaan  

Hasil penelitian 

menunjukkan secara 

simultan Corporate 

Governance dan 

Kompensasi rugi 

piskal berpengaruh 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak  

Secara 

Parsial Kepemilikan 

Institusional, dan 

Kompensasi Rugi 

Fiskal berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Penghindaran Pajak. 
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Komisaris Independen 

tidak berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Penghindaran Pajak. 

Ukuran Perusahaan  

tidak mampu 

memoderasi   

(memperkuat 

atau melemahkan ) 

pengaruh 

Kepemilikan 

Institusional, 

Komisaris Independen 

dan 

Kompensasi Rugi 

Fiskal terhadap 

Penghindaran Pajak. 

Sumber: Disusun untuk tujuan penelitian 

2.9 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

Variabel Independen             Variabel Dependen 

 

 H1   

  

     H2 

   

                          H3  

    

                          H4  Variabel moderating 

 

 

    

     

Komisaris 

Independen (X1) 

Penghindaran  Pajak 

(Y) 

Capital Intensity 

Ratio (X3) 

Kepemilikan 

Institusi  (X4) 

Ukuran Perusahaan  (Z) 
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Keterangan gambar : 

   :  Pengujian secara parsial 

   :  Pengujian secara simultan 

2.10 Pengembangan Hipotesis 

2.10.1  Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak 

UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa 

komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang  

tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi atau anggota 

Dewan Komisaris lainnya. Persyaratan mengenai komisaris independen yang 

harus ada dalam jajaran dewan komisaris menunjukkan bahwa peranan dari 

komisaris independen sangat penting bagi perusahaan.  

Sabli dan Noor (2012) menyebutkan bahwa komisaris independen 

melakukan pengawasan dengan baik dan mengarahkan perusahaan berdasarkan 

pada aturan yang telah ditetapkan. Komisaris independen melakukan 

mengarahkan dan mengawasi agar tidak terjadi asimetri informasi yang sering  

terjadi antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen). 

Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan 

pemiliki perusahaan dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum 

termasuk penentuan strategi yang terkait dengan pajak.  

Dewan komisaris dalam suatu perusahaan secara tidak langsung 

mempengaruhi manajemen pajak. Semakin besar jumlah ukuran dewan komisaris 

maka dimungkinkan akan semakin besar untuk melakukan tindakan penghindaran 

pajak yang dilakukan perusahaan. (Annisa, 2012). 
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Christiany 

Puspitasari (2016) dan Teguh Muji Waluyo, Yessi Mutiara Basri dan Rusli (2014) 

Kepemilikan Institusi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

H1: Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. 

2.10.2 Pengaruh Capital Intensity Ratio Terhadap Penghindaran Pajak 

Capital intensity ratio sering di kaitkan dengan seberapa besar aktiva tetap 

dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Rodiguez dan Arias (2012) 

menyebutkan bahwa aktiva tetap yang dimilki perusahaan memungkinkan 

perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap 

tahunnya. Hal ini memungkinkan bahwa perusahaan dengan tingkat aktiva tetap 

yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan 

yang mempunyai aktiva tetap yang rendah.  

Liu dan Cao (2007) menyebutkan bahwa metode penyusutan aset di 

dorong oleh hukum pajak, sehingga biaya depresiasi dapat dikurangkan pada laba 

sebelum pajak. Dengan demikian semakin besar proporsi aktiva tetap dan biaya 

depresiasi modal,  maka hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk memotong 

pajak atau melakukan penghindaran pajak. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dio Erlangga Dwilopa (2016) 

capital intensity ratio berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 
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H2: Capital Intensity ratio berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

2.10.3 Pengaruh Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran pajak 

Struktur kepemilikan saham pada perusahaan publik dapat digolongkan 

menjadi dua kelompok yaitu pemegang saham perorangan atau pemegang saham 

institusi, dan kepemilikan saham manajerial termasuk dalam pemegang saham 

yang dimiliki oleh eksekutif atau direktur dengan demikian masuk dalam kategori 

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

institusional akan mengurangi konflik kepentingan manajemen yang berupaya 

meningkatkan agresifitas pajak. 

Pohan (2009) menyatakan bahwa tingginya kepemilikan institusi 

cenderung akan mengurangi penghindaran pajak, di karenakan fungsinya pemilik 

institusi untuk mengawasi dan memastikan manajemen untuk taat perpajakan. 

Namun dengan adanya kepemilikan institusi, ketika melakukan tax planing dalam 

upaya menekan beban pajaknya, persentase saham yang dimiliki pihak institusi 

dapat dimanfaatkan untuk menekan laba kena pajak perusahaan, karena dengan 

saham yang beredar atau dimiliki pihak institusi akan menyebabkan timbulnya 

beban deviden, beban deviden tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak perusahaan.  

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Christiany (2016) 

menyatakan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh signifikan terhadap 

penghindaran pajak. Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat diambil 

hipotesis sebagai berikut: 

H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak 
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2.10.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi dalam 

Memperkuat atau Memperlemah Pengaruh komisaris independen, 

Capital Intensity Ratio, dan kepemilikan Institusi terhadap 

Penghindaran pajak  

Ukuran perusahaan dapat di artikan suatu skala dimana perusahaan dapat 

diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satu adalah dengan 

besar kecilnya aset yang dimiliki. Ukuran perusahaan dapat menentukan besar 

kecilnya aset yang dimilki perusahaan, semakin besar aset yang dimilki semakin 

meningkat juga jumlah produktifitas. Hal ini akan menghasilkan laba yang 

semakin meningkat dan dapat mempengaruhi tingkat pembayaran pajak. 

Perusahaan besar cenderung memiliki ruang lebih besar untuk perencanaan 

pajak yang baik dan mengadopsi praktik akuntansi yang efektif untuk 

menurrunkan pembayaran pajak perusahaan (Rodriguez dan Arias, 2012). Aset 

yang dimiliki perusahaan berhubungan dengan besar kecilnya perusahaan, 

perusahaan yang besar cenderung mempunyai aset yang besar. Aset akan 

mengalami penyusutan setiap tahunnya yang dapat mengurangi laba bersih 

perusahaan, sehingga menurunkan beban pajak yang dibayarkan. Perusahaan yang 

besar mempunya manajemen yang baik biasanya mempunyai konflik perbedaan 

kepentingan yang lebih rendah antara pihak pemegang saham (principal) dan 

pihak manajemen (agen). 

Penelitian yang dilakukan oleh Ginting Suriani, 2016 menyatakan bahwa 

Ukuran Perusahaan  tidak mampu memoderasi   (memperkuat atau melemahkan ) 

pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Kompensasi Rugi 
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Fiskal terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Putra dan Merkusiwati (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut maka 

dapat di ambil hipotesis yaitu: 

H4:Ukuran Perusahaan mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh 

Komisaris Independen, Capital Intensity Ratio, dan kepemilikan Institusi 

Terhadap Penghindaran Pajak. 


