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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Akuntansi Positif 

Watts  dan  Zimmerman (1986)  dalam setiani 2016, penggagas 

“Teori Akuntansi Positif”,  menyatakan bahwa tujuan dari teori akuntansi 

adalah  untuk menjelaskan dan memprediksi praktik- praktik akuntansi.  

Arti dari menjelaskan adalah menyediakan alasan-alasan untuk praktik 

akuntansi yang dapat diobservasi, sedangkan arti dari memprediksi adalah 

bahwa teori akuntansi dapat memprediksi fenomena yang tidak  

terobservasi. Dengan adanya pemanfaatan praktik-praktik akuntansi ini 

pihak manajer akan berusaha agar pembayaran pajak kepada pemerintah 

akan lebih sedikit dengan pemanfaatan praktek akuntansi ini. 

Manajer akan cenderung melaporkan laba secara konservatif atau 

secara hati-hati untuk menghindari pengawasan yang lebih ketat dari 

pemerintah, para analis,  dan  masyarakat. Perusahaan  yang besar akan 

lebih disoroti oleh  pihak-pihak tersebut dibanding perusahaan kecil. 

Perusahaan besar harus dapat menyediakan layanan publik dan tanggung 

jawab sosial yang lebih baik kepada masyarakat sebagai tuntutan dari 

pemerintah  dan  juga membayar pajak yang lebih tinggi sesuai dengan laba 

yang didapat perusahaan terutama perusahaan yang mendapat laba yang 

besar. 
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2.2 Teori Keagenan (Agency Theory ) 

Teori agensi adalah teori yang menyatakan adanya hubungan antara 

pihak yang memberi wewenang dan pihak yang menerima wewenang  

(agen). Ardiansyah (2014)) menyebutkan bahwa: 

”Di dalam   teori   keagenan   pada   dasarnya   membahas   suatu   bentuk  

kesepakatan  antara pemilik  modal dengan  manajer untuk  mengelola 

suatu perusahaan,  di  sini  manajer  mengemban  tanggung jawab  yang  

besar  atas  keberhasilan operasi perusahaan yang dikelolanya, jika dalam 

menjalankan  amanah  tersebut  manajer  gagal  maka  jabatan  dan  segala  

fasilitas  yang  diperolehnya menjadi taruhannya, alasan itulah yang  

sering kali  mendasari  mengapa  manajer  mau  melakukan  manajemen  

laba  (yang  bersifat  negatif  yang  semata-mata  hanya  ingin  melindungi  

dirinya  dan  merugikan  banyak pihak.” 

Menurut  Watts dan Zimmerman (1986) hubungan principal dan 

agen sering ditentukan  dengan  angka akuntansi. Hal ini memicu agen 

untuk  memikirkan  bagaimana  akuntansi tersebut  dapat digunakan  

sebagai  sarana  untuk  memaksimalkan  kepentingannya. Salah  satu  

bentuk  tindakan  yang dapat dilakukan agen  adalah  dengan  melakukan 

manajemen laba. 

Teori agency menyatakan bahwa praktek manajemen laba 

dipengaruhi  oleh  konflik kepentingan antara agen dan principal yang 

timbul ketika  setiap  pihak  berusaha  mencapai  tingkat  kemakmuran  yang 

dikehendakinya. Perbedaan  kepentingan  antara  principal  dan  agen  dapat  

mempengaruhi berbagai hal yang menyangkut kinerja perusahaan, salah 

satunya  adalah  kebijakan  perusahaan  mengenai  pajak. Sistem  perpajakan  

di  Indonesia  yang  menggunakan self  assessment  system yaitu  wewenang  
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yang  diberikan  oleh  pemerintah  untuk menghitung  dan  melaporkan  

pajak  sendiri. Penggunaaan self  assessment  system dapat  memberikan  

kesempatan  pihak  agen  untuk  menghitung  penghasilan  kena pajak  

serendah  mungkin,  sehingga beban  pajak  yang  ditanggung  perusahaan  

menjadi  turun.  Hal  ini  dilakukan  pihak  agen  karena  adanya  asimetris  

informasi terhadap  pihak  prinsipal,  dengan  melakukan  manajemen  pajak   

maka  pihak  agen akan   memperoleh   keuntungan   tersendiri   yang   tidak   

bisa  didapatkan   dari kerjasama dengan pihak principal. 

2.3 Pengertian Pajak 

Menurut Sumarsan (2010:4), definisi pajak adalah: “suatu 

pengalihan  sumber dari  sektor  swasta  ke  sektor  pemerintah  bukan 

akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan 

ketentuan  yang  telah ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan 

yang langsung dan proporsional, agar pemerintah  dapat melaksanakan 

tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”  

Menurut UU Nomor  28 tahun  2007  Tentang  Perubahan Ketiga 

atas  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  dan 

Tata  Cara  Perpajakan:  Pajak  adalah  kontribusi  wajib pajak kepada 

negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang- Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran masyarakat. 
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2.4 Jenis Pajak 

Pajak  dapat  di golongkan menjadi tiga, yaitu penggolongan 

menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga 

pemungutannnya. ( Mardiasmo, 2011:5) 

a. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri: 

1) Pajak  langsung, adalah  pajak yang harus dipikul atau ditanggung  

sendiri  oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan  atau  

dibebankan kepada  orang  lain atau pihak lain.  

2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat 

dibebankan atau  dilimpahkan kepada orang lain atau pihak 

ketiga. 

b. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari: 

1) Pajak  subjektif, adalah  pajak  yang  pengenaannya memper 

lihatkan pada keadaan  pribadi  Wajib  Pajak  atau  pengenaan 

pajak  yang memperhatikan pada subjeknya.  

2) Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan 

pada  objeknya  baik  berupa  benda,  keadaan,  perbuatan peristiwa 

yang mengakibatkan  timbulnya  kewajiban  membayar pajak, 

tanpa  memperhatikan  keadaan  pribadi subjek pajak  (Wajib 

Pajak) maupun tempat tinggal. 
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c. Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak terdiri dari: 

1) Pajak  negara  atau pajak  pusat, adalah pajak yang dipungut oleh 

pemerintah  pusat  dan  digunakan untuk membiayai rumah tangga 

negara pada umumnya.  

2) Pajak  daerah, adalah  pajak yang dipungut oleh  Pemerintah 

Daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan 

digunakan  untuk  membiayai rumah tangga masing-masing. 

2.5 Tax Avoidance ( Penghindaran Pajak ) 

2.5.1 Definisi Tax Avoidance 

Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran 

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

bertentangan  dengan ketentuan perpajakan,  dimana metode dan teknik 

yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan ( grey 

area) yang terdapat dalam undang- undang dan peraturan perpajakan itu 

sendiri,  untuk memper kecil  jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013: 23). 

Organisasi untuk  kerjasama dan pembangunan ekonomi yaitu 

OECD  (Organization  for  economic  cooperation  and development) 

sendiri  tidak  memberikan  definisi tax avoidance secara tegas. OECD 

hanya  memberikan  gambaran bahwa  tax  avoidance biasanya 

dipergunakan untuk menjelaskan usaha-usaha Wajib Pajak untuk 

mengurangi beban pajaknya. Meskipun ini biasa jadi tidak melanggar 

hukum,  namun  sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya 



15 
   

peraturan perundang-undangan perpajakan. Tax avoidance sendiri 

sebenarnya mempunyai beberapa karakteristik, di antaranya: 

1. Transaksi seringkali semu. 

2. Transaksi yang dilaksanakan tidak mempunyai makna secara 

ekonomis yang berarti. 

3. Tidak terdapatnya unsur risiko. 

4. Adanya usaha-usaha untuk mengeksploitasi celah-celah dalam 

peraturan perpajakan. 

Tax avoidance  digambarkan sebagai tindakan yang sah secara 

hukum dan moral  terkait  dengan  penghematan  di aspek pembayaran 

pajak,  dan  hal tersebut merupakan ide yang baik juga pintar. Tax 

avoidance  merupakan  suatu  tindakan  yang  dilakukan  Wajib  Pajak 

dalam upaya efisiensi beban pajak (Surbakti,2012). Penghindaran 

(avoidance)  yang legal tidak dipisahkan dengan penggelapan (evasion) 

yang  ilegal dengan  alasan  sebagian besar perilaku disekitar transaksi 

secara  teknis adalah  legal  dan legalitas transaksi  penghindaran pajak ( tax 

avoidance) sering ditetapkan tidak sesuai fakta. Penghindaran (avoidance)  

mencakup posisi pajak yang pasti dan yang tidak pasti apakah merupakan 

ilegal atau tidak.  Selain itu ada ketidakjelasan  dalam  menentukan apakah 

suatu transaksi diperbolehkan atau tidak (Puspita, 2014). 

Dalam konteks internasional, tax avoidance dapat terjadi misalnya 

pada: 
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1. Wajib  Pajak  yang mengubah status residence-nya ke wilayah lain 

yang pajaknya lebih rendah. Wajib Pajak dapat mengalihkan 

penghasilannya  ke  entitas  lain,  misalnya perusahaan yang didirikan 

di tax haven. 

2. Wajib Pajak dapat mengalihkan penghasilannya ke entitas lain, 

misalnya  perusahaan atau mungkin trust yang didirikan di tax haven. 

3. Wajib Pajak dapat mendirikan anak perusahaan di negara lain yang di 

desain untuk menerima penghasilan dari luar negeri atau untuk 

menerima pembagian dividen dari perusahaan-perusahaan lain yang 

dimiliki di negara lainnya. 

4. Wajib  Pajak dapat mengatur pembayaran dividen yang diterimanya 

dari  negara  lain  melalui satu lembaga yang didirikan di suatu negara 

yang  mempunyai  tax treaty dengan  negara asal pembayar dividen. 

Karena dalam tax treaty biasanya tarif withholding  tax diturunkan, 

maka dengan  adanya  tax treaty Wajib Pajak dapat mengurangi beban 

pajaknya. 

Karena alasan-alasan inilah biasanya dalam ketentuan perundang-

undangan perpajakan suatu negara tercantum berbagai ketentuan untuk 

memerangi usaha-usaha tax avoidance. Ketentuan anti avoidance ini 

biasanya kemudian disertai dengan pemberian wewenang kepada otoritas 

pajak untuk merekonstruksi transaksi itu sesuai dengan kondisi pasar dan 

menghitung pajak terutang berdasarkan transaksi rekonstruksian ini. 

Contohnya  dalam ketentuan  transfer pricing otoritas suatu negara 
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diberikan kekuasaan untuk mengabaikan harga transaksi yang dilaporkan 

oleh Wajib Pajak dan menggunakan harga transaksi yang wajar yang 

dipergunakan dalam transaksi komersial. 

Skema-skema yang dapat dikategorikan  sebagai upaya penghindaran 

pajak oleh ATO adalah sebagai berikut : 

1. Transaksi yang dibuat semata-mata untuk tujuan menghindari pajak. 

Dengan kata lain transaksi tersebut tidak mempunyai tujuan bisnis, 

kalaupun ada tujuan bisnisnya tetapi sangat tidak signifikan. 

2. Berusaha untuk mendapatkan fasilitas pajak yang sebenarnya fasilitas  

pajak tersebut tidak ditujukan kepadanya. 

3.  Membuat transaksi yang berputar-putar yang pada  akhirnya  

transaksi tersebut akan kembali lagi kepadanya (round-robin flow of 

funds). 

4. penggelembungan nilai asset untuk mendapatkan biaya penyusutan 

yang besar dimasa yang akan datang. 

5. memanfaatkan  suatu entitas usaha dimana penghasilan yang diterima 

oleh entitas usaha tersebut dikecualikan sebagai objek pajak. 

6. transaksi bisnis yang melibatkan negara-negara yang dikategorikan 

sebagai tax haven. 

Menurut artinya secara umum, tax avoidance ini adalah pengaturan 

transaksi keuangan dengan cara sedemikian rupa yang tujuannya untuk 

mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan tetap berdasarkan 

hukum pajak.  Cara ini dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dalam 
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hukum pajak sehingga tidak termasuk perbuatan melanggar hukum. 

Meskipun demikian tindakan ini tetap tidak bisa diterima karena jelas 

tujuannya untuk keuntungan pribadi yang mengakibatkan tidak 

maksimalnya penerimaan pajak bagi negara.  sebagai contohnya : disuatu 

negara  ada  peraturan  pajak yang mengatur bahwa setiap penghasilan 

warga negara dikenai pajak sekian persen.  bisa diilustrasikan Pak syarif 

sebagai Wajib Pajak berusaha menghindari pajak tersebut dengan cara 

membuat perjanjian dengan atasannya agar sebagian gajinya diberikan 

dalam bentuk bantuan pendidikan kepada anaknya. Dengan demikian 

besaran gajinya jadinya lebih kecil sehingga jumlah pajak yang harus 

dibayarkan juga lebih sedikit (Pajak.go.id). 

2.5.2 Cara yang dilakukan dalam Tax Avoidance 

Ada  beberapa cara yang biasanya dilakukan dalam tax avoidance 

(penghindaran pajak),  yaitu  menahan diri,  pindah lokasi, dan 

penghindaran pajak secara  yuridis. Dalam menghadapi skema tax 

avoidance  yaitu  berupa  unacceptable dan acceptable tax avoidance, 

secara umum negara  menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran 

pajak  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan pajak.  Peraturan 

perundang-undangan tersebut antara lain Specific Anti Avoidance Rule 

(SAAR)  dan  General  Anti Avoidance Rule (GAAR), (Ayuningtyas, 

2013). 
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2.6 Financial Lease 

2.6.1 Definisi Financial Lease 

Surat  Keputusan  Bersama Menteri Keuangan,  Menteri 

Perdagangan dan Menteri Perindustrian No.Kep-1221MK/2/1974, No. 

321MISKI 2/1974 dan No.30/Kpb/l/74 tanggal 7 Februari 1974 tentang 

“Perijinan Usaha Leasing” menyatakan “Leasing ialah setiap kegiatan 

pembiayaan perusahaan dalam bentuk  penyediaan barang-barang modal 

untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu 

berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak 

pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang barang modal 

yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan 

nilai sisa yang telah disepakati bersama.” 

2.6.2 Financial Lease dalam Perpajakan 

Dengan melakukan leasing perusahaan dapat memperoleh barang 

modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung digunakan berproduksi, 

yang dapat diangsur setiap bulan, triwulan atau enam bulan sekali kepada 

pihak lessor. Melalui pembiayaan leasing perusahaan dapat memperoleh 

barang-barang modal untuk operasional dengan mudah dan cepat. Hal ini 

sungguh berbeda jika kita mengajukan kredit kepada bank yang 

memerlukan persyaratan serta jaminan yang besar. Bagi perusahaan yang 

modalnya kurang atau menengah, dengan melakukan perjanjian leasing 

akan dapat membantu perusahaan dalammenjalankan roda kegiatannya. 

Setelah jangka leasing selesai, perusahaan dapat membeli barang modal 
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yang bersangkutan. Perusahaan yang memerlukan sebagian barang modal 

tertentu dalam suatu proses produksi secara tiba-tiba, tetapi tidak 

mempunyai dana tunai yang cukup, dapat mengadakan perjanjian leasing 

untuk mengatasinya. Dengan melakukan leasing akan lebih menghemat 

biaya dalam hal pengeluaran dana dibanding dengan membeli secara tunai. 

Suatu keuntungan lain jika ditinjau dari laporan keuangan fiskal adalah 

transaksi capital lease diperhitungkan sebagai operational lease. 

pembayaran lease dianggap sebagai biaya mengurangi pendapatan kena 

pajak (Pohan, 2011). 

2.7 Political Connection 

2.7.1 Definisi Political Connection 

Menurut Gomez dan Jomo (2009), perusahaan yang mempunyai 

koneksi politik merupakan perusahaan atau konglomerat yang mempunyai 

hubungan dekat dengan pemerintah. Perusahaan yang mempunyai hubungan 

dekat dengan pemerintah dapat diartikan sebagai perusahaan milik 

pemerintah, yaitu perusahaan yang berbentuk BUMN atau BUMD. 

Konglomerat (pemilik) yang mempunyai hubungan dekat dengan 

pemerintah adalah konglomerat atau pemilik perusahaan merupakan tokoh 

politik terkemuka (Gomez dan Jomo, 2009). Tokoh politik tersebut 

merupakan anggota dewan di pemerintahan pusat atau yang merupakan 

anggota partai politik. Dengan kata lain, koneksi politik merupakan tingkat 

kedekatan hubungan perusahaan dengan pemerintah. 
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Faccio (2006) menyatakan sebuah perusahaan dikatakan memiliki 

koneksi politik jika paling kurang satu pemegang saham utama (orang yang 

memiliki setidaknya 10 persen hak suara berdasarkan jumlah saham yang 

dimiliki) atau satu dari pimpinan (CEO, presiden direktur, wakil presiden 

direktur, kepala bagian atau sekretaris) merupakan anggota parlemen, 

menteri, atau memiliki hubungan dekat dengan tokoh atau partai politik. 

Gomez dan Jomo (1997);  Johnson  dan  Mitton  (2003) dalam Faccio 

(2006) menjelaskan hubungan dekat yang dimaksud meliputi : 

1. Perusahaan yang top eksekutif atau pemegang saham utama memiliki 

hubungan pertemanan dengan kepala negara, menteri atau anggota 

parlemen. 

2. Koneksi dengan pejabat yang pernah menjabat sebagai kepala negara 

atau perdana menteri pada periode sebelumnya. 

3. Perusahaan yang top eksekutif atau pemegang saham utama terlibat 

secara langsung dalam dunia politik. 

Koneksi politik akan semakin nampak di negara yang memiliki 

tingkat korupsi tinggi. Walaupun pada kenyataannya korupsi memiliki efek 

negatif terhadap perekonomian dan tingkat pertumbuhan suatu negara, hal 

yang sama tidak berlaku bagi koneksi politik yang dianggap bermanfaat 

oleh banyak perusahaan (Faccio, 2010). Indonesia berada di peringkat 107 

dari 175 negara pada tahun 2014 berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 

yang dinilai oleh Lembaga transparasi Internasional. 
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2.7.2 Political Connection dalam Perpajakan 

Perusahaan dengan koneksi politik mampu melakukan tax planning 

dan tax avoidance yang lebih agresif karena adanya perlindungan dari 

pemerintah yang berdampak pada menurunnya transparansi laporan 

keuangan.  Kualitas laba dalam laporan keuangan oleh perusahaan dengan 

koneksi politik secara signifikan lebih buruk dibandingkan perusahaan 

sejenis yang tidak memiliki koneksi politik. 

Ketidakjelasan laporan keuangan membawa dampak negatif bagi 

perusahaan seperti kebutuhan modal yang tinggi karena kurangnya investor 

atau resiko terjadinya pemeriksaan.Namun perusahaan dengan koneksi 

politik tampak tidak peduli dengan konsekuensi yang terjadi, salah satunya 

karena hubungan politik yang dimiliki mampu mengurangi atau bahkan 

menghilangkan konsekuensi negative yang ada. (Kim dan Zhang, 2013). 

Sulitnya mendapat investor sebagai penyandang  dana tidak menjadi 

masalah besar bagi perusahaan. Koneksi politik membuat perusahaan 

mudah  mendapatkan  pinjaman  dengan batas kredit yang bisa 

diperpanjang. Hal ini terjadi karena pemberi pinjaman juga memperoleh 

dukungan ekonomi langsung dari  pemerintah  dimana perusahaan 

terhubung  serta  adanya  jaminan dari pemerintah bahwa peminjam maupun 

pemberi pinjaman yang terhubung secara  politik akan diberikan dana 

bailout saat keduanya mengalami krisis keuangan (Faccio et al. 2010). 
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2.8 Capital Intensity Ratio 

2.8.1 Definisi Capital Intensity Ratio 

Capital  intensity  ratio adalah perbandingan aset tetap terhadap total 

aset sebuah perusahaan. Rasio intensitas aset tetap menggambarkan proporsi 

aset tetap perusahaan pada keseluruhan aset yang dimiliki sebuah 

perusahaan.capital intensity ratio merupakan rasio antara asset tetap,  seperti 

peralatan  pabrik, mesin dan berbagai properti, terhadap  penjualan  

(Sartono, 2001:120). 

Capital Intensity Rasio merupakan jumlah modal perusahaan yang 

ada pada perusahaan tersebut dan modal itu terdiri dari aktiva tetap dan 

persediaan  yang  dimiliki oleh  suatu  perusahaan  (Putra dan Merkusiwarti, 

2016). 

2.8.2 Capital Intensity Ratio dalam Perpajakan 

Aktiva tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan memungkinkan 

perusahan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap yang 

setiap tahunnya Dengan hal seperti itu maka perusahaan yang memiliki asset 

atau aktiva cenderung lebih memiliki beban pajak yang rendah apabila 

dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aktiva tetap yang lebih 

rendah (Rodriguez dan Arias, 2012). 

Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya 

penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. 

Hanum (2013) menjelaskan  biaya  depresiasi  merupakan  biaya  yang 

dapat  dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak, maka dengan 
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semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan 

semakin besar pula depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah 

penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya akan semakin kecil. 

2.9 Menurut Pandangan Islam Tentang Pajak 

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi: 

ِلُكْمَخْيرلَُكمإِِ
ذََٰ  اْنِفُرواِخَفافًاَوثِقَاًًلَوَجاِهدُوابِأَْمَواِلُكْمَوأَْنفُِسُكْمِفيَسبِيِِلللَِّهِۚ

ِْْْنُكْنتُمتَْعلَُمون  

Artinya :Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun 

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

demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Q.S.At-

Taubah 9:41). 

 

Maksud dari ayat ini  Berangkatlah kalian baik dalam keadaan merasa 

ringan ataupun merasa berat dan dalam keadaan bersemangat atau pun 

dalam keadaan tidak bersemangat. Menurut penafsiran yang lain dikatakan 

bahwa arti ayat ini ialah baik dalam keadaan kuat maupun dalam keadaan 

lemah atau baik dalam keadaan berkecukupan maupun dalam keadaan 

kekurangan.  

Firman Allah dalam surah An-Nisa 29 berbunyi: 

 
أَنإبِاْلبَاِطِلإ إإَعنإتَُكونَتَِجاَرةإَّلا ِمْنُكمْإإتََراض  آَمنُواََّلتَأُْكلُواأَْمَوالَُكمإيَاأَيَُّهاالاِذينَإ بَْينَكُإ   

َإ َكانَا بُِكْمَرِحيًما    َوََّلتَْقتُلُواأَْنفَُسُكم إِنااّللا

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

memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil,kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka-suka diantara kamu .Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu,sesungguhnya Allah adalah maha 

penyayang kepadamu.’’(Q.S. An-Nisa 4:29) 
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Ayat ini menjelaskan  bahwa Allah SWT melarang hamba-hambanya yang 

beriman memakan harta sesama muslim dengan cara yang batil,yang dilarang 

keras oleh agama yang bertentangan dengan syari’at dan islam. Seperti cara 

riba dan melakukan penileban terhadap uang negara yang dapat  dilakukan 

oleh pihak yang memiliki kekuasaan khusus nya dibidang perpajakan. 

Dikarnakan pajak sangat rentan menimbulkan kecurangan bagi aparat yang 

terlibat didalamnya. 

2.10 Penelitian Terdahulu 

Untuk  mengetahui  lebih  rinci terkait penelitian- penelitian 

terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel Hasil 

1 

 

Butje dan 

Tjondro 

(2014) 

Jurnal Tax 

dan 

Accounting 

vol.4 No.2 

Pengaruh 

Karakter 

Eksekutif dan 

koneksi Politik 

Terhadap Tax 

Avoidance 

X1:Karakter  

      eksekutif 

X2:koneksi  

      politik 

Y  :Tax  

      avoidance 

 

Hasil penelitian menunjuk 

kan karakter eksekutif dan 

koneksi politik berpengaruh 

signifikan terhadap tax avoi 

dance 

2. Setiani 

(2016) 

Skripsi 

Univesitas 

Lampung 

Analisis 

Faktor-Faktor 

yang 

mempengaruhi 

Tax Avoidance 

X1: Return on  

      Asset, 

X2: Debt to  

       Assets  

       Ratio 

X3:Fiancial  

      lease 

Y  :Tax  

      Avoidance 

 

 

Terdapat pengaruh negatif 

return on assets terhadap 

penghindaran pajak. Hasil 

lain menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh positif 

debt to assets ratio dan 

Financial Lease terhadap 

penghindaran pajak. 
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3. Putra dan  

Merkusiwat

i (2016) 

Jurnal 

Akuntansi 

Universitas 

Udayana 

Vol.17 

Pengaruh 

Komisaris 

Independen, 

Leverage, Size 

dan Capital In 

tensity ratio 

pada Tax Avoi 

dance 

 

X1:Komisaris  

      Independen, 

X2:Leverage, 

X3:Size 

X4:Capital  

      Intensity  

     Ratio 

Y:Tax  

    Avoidance 

 

Komisaris Independen dan 

size berpengaruh positif dan 

signifikan pada tax 

avoidance. Leverage dan 

capital intensity ratio tidak 

berpengaruh signifikan pada 

tax avoidance. 

4. Dharma dan  

Ardiana 

(2016) 

Jurnal 

Akuntansi 

Universitas 

Udayana 

Vol.15 

Pengaruh 

Leverage, 

Intensitas Aset 

Tetap, Ukuran 

Perusahaan, 

Dan Koneksi 

Politik 

Terhadap Tax 

Avoidance 

X1:Leverage, 

X2:Intensitas  

      Aset  

      Tetap, 

X3:Ukuran  

      Perusahaan 

X4:Koneksi  

      Politik 

Y  :Tax  

     Avoidance 

 

leverage dan intensitas aset 

tetap berpengaruh negatif 

terhadap tax avoidance. 

Ukuran Perusahaan berpe 

ngaruh positif terhadap tax 

avoidance. koneksi politik 

tidak berpengaruh terhadap 

tindakan tax avoidance 

 

5. Muzakki 

(2015) 

Skripsi 

Universitas 

Diponegoro 

Semarang 

Pengaruh 

Corporate 

Social 

Responsibility 

dan Capital 

Intensity 

Terhadap 

Penghindaran 

Pajak 

X1 :CSR 

X2 :Capital    

       Intensity 

Y   :Penghinda  

       ran Pajak 

Hasil analisis menunjukan 

bahwa variabel CSR dan ca 

pital intensity berpengaruh 

negatif signifikan terhadap 

penghindaran pajak 

 

 

 

 

 

6. Mulyani 

(2014) 

Jurnal 

Perpajakan 

Universitas 

Brawijaya 

Pengaruh 

Karakteristik 

Perusahaan, 

Koneksi 

Politik 

Dan Reformasi 

Perpajakan 

Terhadap 

Penghindaran 

Pajak 

X1 :Karakteris    

       Tik perusa  

        haan  

X2 :Koneksi   

       Politik 

Y   :Penghinda  

       ran Pajak 

leverage, intensitas modal, 

capital intensity, koneksi 

politik dan reformasi per 

pajakan berpengaruh secara 

bersama-sama dan signi 

fikan terhadap penghinda 

ran pajak 
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7. Lestari dan 

Putri (2017) 

Jurnal 

Akuntansi 

Universitas 

Udayana 

Vol.18 

Pengaruh 

Corporate 

Governance, 

Koneksi 

Politik, Dan 

Leverage 

Terhadap 

Penghindaran 

Pajak 

X1 :Corporate         

       Governan    

       ce 

X2 :Koneksi  

       Politik 

Y   :Penghinda  

       ran Pajak 

Corporate governance dan 

leverage berpengaruh terha 

dap penghindaran pajak.  

Koneksi politik tidak 

berpengaruh terhadap peng 

hindaran pajak. 

 

 

 

 

 

8. Indrawan 

(2016) 

Skripsi 

Universitas 

Airlangga 

Pengaruh 

Good 

Corporate 

Governance 

Dan Koneksi 

Politik 

Terhadap 

Penghindaran 

Pajak Pada 

Perusahaan 

Bumn Yang 

Terdaftar Di 

BursaEfek 

Indonesia 

(Bei) Tahun 

2010-2014 

X1 :GCG 

X2 :Koneksi   

       Politik 

Y   :Penghinda     

       ran Pajak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

good corporate governance 

yang diproksikan dengan 

indikator yaitu proporsi 

komisaris independen, 

komite  audit,  kualitas 

audit dan kepemilikan 

institusional berpengaruh 

negatif terhadap penghin 

daran pajak BUMN dan 

koneksi politik tidak 

berpengaruh terhadap peng 

hindaran pajak  

 

 

9. Marfu’ah 

(2015) 

Skripsi 

Universitas 

Muhammad

iah 

Surakarta  

Pengaruh 

Return On 

Asset, 

Leverage, 

Ukuran 

Perusahaan 

Kompensasi 

Rugi Fiskal 

Dan Koneksi 

Politik 

Terhadap Tax 

Avoidance 

X1 :ROA 

X2 :Leverage 

X3 :Ukuran    

       Perusahaan 

X4 :Kompen    

       sasi rugi    

       fiskal 

X5 :Koneksi    

       Politik 

Y   :Tax   

       Avoidance 

Return On Assets tidak 

berpengaruh terhadap Tax 

Avoidance. Leverage berpe 

ngaruh terhadap Tax 

Avoidance. Ukuran Perusa 

haan berpengaruh tehadap 

Tax AvoidanceKompensasi 

Rugi Fiskal tidak ber 

pengaruh terhadap Tax 

Avoidance Koneksi Politik 

tidak berpengaruh terhadap 

Tax Avoidance 

 

 

 

(Sumber :Penelitian Terdahulu) 
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2.11 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel 

independen.Variabel dependen (Y) adalah Penghindaran Pajak (tax 

avoidance) dan variabel independen (X) adalah Financial Lease (X1), 

Political Connection (X2) danCapital Intensity Ratio (X3).Berikut ini 

merupakan kerangka desain penelitian dari variabel yang diteliti. 

Gambar 2.1  

Desain Penelitian 

 

 

      H1 

      H2 

 

      H3 

 

Sumber : Penelitian Terdahulu 

 

2.12    Pengembangan Hipotesis 

2.12.1 Pengaruh Financial Lease  terhadap Tax Avoidance 

Menurut Pohan (2011) Sewa guna usaha (leasing) merupakan 

kontrak antara pemilik barang modal (lessor) dengan pemakai barang 

modal (lessee) dimana lessor memberikan hak kepada lessee untuk 

menggunakan barang modal dalam jangka waktu yang telah disepakati 

oleh kedua belah pihak. Lessee memberikan imbalan secara berkala 

Financial Lease 

(X1) 

Political Connection 

(X2) 

Capital Intensity Ratio 

(X3) 

  TAX  AVOIDANCE 

(Y) 
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sejumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian antara lessee dan lessor. 

Lessee dapat diberikan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut 

pada akhir masa kontrak, dan dapat berpindah di akhir masa kontrak sesuai 

perjanjian. 

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

No.1169/KMK-01/1991, maka beban yang dapat dikurangkan dari 

penghasilan bruto perusahaan adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk 

perolehan aktiva tetap selama masa kontrak. Setelah masa sewa guna 

usaha tersebut habis, maka perusahaan dapat melakukan penyusutan atas 

aktiva tetap yang disewa guna usaha tersebut, dasar penyusutannya adalah 

sebesar nilai opsi.  Biaya penyusutan, itu juga merupakan biaya yang dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. 

Pada leasing biaya yang dikeluarkan untuk perolehan aktiva lebih 

besar karena biaya yang dibebankan adalah total keseluruhan biaya leasing 

dan biaya bunga sehingga mempengaruhi besarnya laba kena pajak 

menjadi lebih kecil dan juga berpengaruh terhadap PPh terutang yang 

ditanggung perusahaan  pun  menjadi  lebih kecil (Ulhusna, 2013). 

Menurut  Setiani (2016), dan Irwan (2013) Financial Lease berpengaruh 

signifikan  terhadap  tax  avoidance.  Semakin sedikit aset perusahaan 

yang diperoleh dengan menggunakan financial lease, maka perusahaan 

cenderung tidak berusaha melakukan penghindaran pajak. Hal ini terlihat 

dari tarif pembayaran pajak  efektif  yang tinggi saat financial lease 

rendah. Hipotesis nya : 
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  H1 : Financial Lease berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance 

2.12.2 Pengaruh Political Connection terhadap Tax Avoidance 

Menurut Butje dan Tjondro (2014) Koneksi politik yang dijalin 

oleh perusahaan akan membuat perusahaan memperoleh berbagai 

keuntungan. Dengan adanya koneksi politik ini perusahaan akan mudah 

untuk mendapatkan  pinjaman modal dan Pemeriksaan pajak yang rendah 

akan membuat perusahaan akan gencar untuk melakukan tax planning 

yang mana akan mengakibatkan keburaman laporan keuangan. 

Koneksi politik membuat perusahaan mudah mendapatkan 

pinjaman dengan batas kredit yang bisa diperpanjang. Hal ini terjadi 

karena pemberi pinjaman juga memperoleh dukungan ekonomi langsung 

dari pemerintah dimana perusahaan terhubung serta adanya jaminan dari 

pemerintah bahwa peminjam maupun pemberi pinjaman yang terhubung 

secara politik akan diberikan dana bailout saat keduanya mengalami krisis 

keuangan (Faccio et al. 2006). 

Tingkat tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan yang 

berkoneksi politik akan lebih tinggi dengan perusahaan yang tidak 

memiliki hubungan politik (Kim dan Zhang, 2013). Menurut Butje dan 

Tjondro (2014), Mulyani (2014) hasilnya variabel koneksi politik 

berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance sedangkan 

Penelitian Darma dan Ardiana (2016), Lestari dan Putri (2017) Indrawan 

(2016) dan Marfu’ah (2016) variabel koneksi politik tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak. Hipotesisnya adalah 
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  H2 : Political Connection berpengaruh Signifikan terhadap tax avoidance 

2.12.3 Pengaruh Capital Intensity Ratio terhadap Tax Avoidance 

Capital Intensity Ratio sering dikaitkan dengan jumlah modal 

perusahaan yang tertanam dalam bentuk aktiva tetap dan persediaan yang 

dimiliki perusahaan (Putra dan Merkusiwati, 2016). Rodiguez dan Arias 

(2012) menyebutkan bahwa 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. 

Danis Ardyansah (2014) dan Putra dan Merkusiwati (2016) 

menemukan bahwa variabel capital intensity ratio tidak memiliki 

pengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance), sedangkan 

Surbakti (2012) menemukan bahwa capital intensity ratio berpengaruh 

siginifikan pada penghindaran pajak. 

  H3: Capital Intensity Ratio Berpengaruh Signifikan Terhadap Tax 

Avoidance 


