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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1  Agensi Theory 

Teori utama yang mendasari penelitian ini adalah agensi theory yang 

mengadopsi pendapat Jensen & Meckling (1976). Berdasarkan teori agensi 

dikatakan bahwa untuk  membuat kewenangan dan memberikan beberapa 

keputusan dibutuhkan orang lain (agent) dengan satu orang atau lebih (principal) 

dalam melakukan kontrak. Prayogo (2015) mengatakan bahwa pada hubungan 

agensi terdapat hubungan kontraktual dimana pemilik saham sebagai principal 

menunjuk dan menginginkan manajer atau agent untuk mengelola sumberdaya 

yang dimiliki oleh principal dalam sebuah perusahaan. Tetapi lama kelamaan 

agen lebih mementingkan kepentingan sendiri dan tidak dapat lagi bertindak 

sesuai dengan kepentingan principal. Sehingga muncullah konflik kepentingan 

antara principal dan agent. Konflik yang ada akan memunculkan biaya agensi 

(agency cost) dalam usaha-usaha penyelarasan kepentingan.  

Masalah keagenan muncul karena pihak manajemen tidak memiliki saham 

dibandingkan dengan pemilik perusahaan (pemegang saham). Penyebab konflik 

yang lain adalah adanya pemisahan antara principal dan agent mengenai 

informasi laporan keuangan perusahaan, agen lebih mengetahui informasi tersebut 

dibandingkan pihak principal sehingga agen akan melakukan tindakan yang 

rendah resiko demi mementingkan kepentingannya sendiri. 
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Sebagai principal dan agent tentu saja menginginkan laba yang tinggi. 

Namun  untuk mengambil keputusan keuangan dilakukan oleh agent dengan 

tujuan untuk kepentingan perusahaan. Untuk mempercayakan pengelolaan 

keuangan perusahaan, pemegang saham (principal) mengharapkan agent (pihak 

manajemen) dapat mengelola keuangan dengan baik. 

Berhubung penelitian ini mengenai pajak masalah agensi timbul antara 

pembayar pajak (manajemen perusahaan) dengan fiskus (pemungut pajak). 

Manajemen perusahaan menginginkan laba yang tinggi namun bebannya rendah 

sedangkan fiskus menginginkan pemasukan dana yang besar dari pajak. 

Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan adanya konflik agensi. 

 

2.1.2  Teori stakeholder  

Teori stakeholder mengemukakan bahwa perusahaan tidak hanya 

bertanggung jawab pada kesejahteraan perusahaan saja, melainkan harus memiliki 

tanggung jawab sosial dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang 

terkena dampak dari tindakan atau kebijakan strategi perusahaan (Diyah dan 

Supriyadi, 2015:123).   Suatu perusahaan dapat dikatakan sukses tergantung 

keahlian perusahaan menyeimbangkan berbagai kepentingan dari pemangku 

kepentingan atau stakeholder. 

Dari sudut pandang pengelola perusahaan (manajemen), dijumpai 

beberapa paradigma berkaitan dengan peran dan tanggung jawab manajemen 

dalam mengelola perusahaan. Dalam dunia akuntansi wujud peran dan tanggung 

jawab manajemen ini tercermin dalam beberapa teori yang berkaitan dengan 

pemangku kepentingan. Dalam buku Agus dan Ardana (2009), menurut Schoeder 
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(1998) paling tidak ada enam teori pemangku kepentingan, yaitu: teori 

kepemilikan (proprietary theory), teori entitas (entity theory), teori dana (fund 

theory), teori komando (command theory), teori perusahaan (enterprise theory), 

dan teori ekuitas sisa (residua equity theory). 

Dengan makin maraknya skandal bisnis dalam berbagai bentuk manipulasi 

laporan keuangan yang melibatkan para eksekutif puncak perusahaan-perusahaan 

besar berskala global menjelang akhir abad ke-20 yang merugikan banyak pihak 

yang berkepentingan, maka muncul pengaturan baru dari otoritas pemerintah yang 

pada intinya mempertegas pengawasan, wewenang, dan tanggung jawab para 

eksekutif puncak dalam mengelola perusahaan. Berdasarkan pendekatan sistem, 

perusahaan adalah bagian atau unsur dari sistem yang lebih besar. Sebagai suatu 

sistem terbuka, perusahaan saling berinteraksi dengan semua pihak terkait 

(stakeholder) sehingga keberadaan perusahaan sangat ditentukan oleh para 

pemangku kepentingan ini, maka para eksekutif perusahaan mulai menyadari 

pentingnya melakukan proses pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan 

analisis pemangku kepentingan. Hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam 

proses pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan pemangku kepentingan, 

antara lain: 

a. Lakukan identifikasi semua pemangku kepentingan, baik nyata maupun 

yang berssifat potensial. 

b. Cari tahu kepentingan (interest) dan kekuatan (power) setiap golongan 

pemangku kepentingan. 
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c. Cari tahu apakah ada koalisi kepentingan dan kekuasaan antar golongan 

pemangku kepentingan tersebut. 

Keputusan diambil berdasarkan pertimbangan: 

a. Pemangku kepentingan adalah pihak yang menerima manfaat paling besar 

dari keputusan itu; 

b. Kalaupun ada pihak yang dirugikan, dampak kerugiannya hanya menimpa 

sedikit mungkin pemangku kepentingan. 

c. Keputusan yang diambil tidak membentur kepentingan dan kekuasaan 

kelompok pemangku kepentingan yang dominan. 

Pengertian pemangku disini adalah sesuatu yang menyebabkan kelompok 

pemangku kepentingan ini tertarik atau peduli pada perusahaan, sedangkan 

kekuasaan disini diartikan sebagai seberapa kuat pengaruh/kekuatan kelompok ini 

menentukan arah dan keberadaan perusahaan. 

 

2.2 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Motivasi utama setiap perusahaan atau industri atau bisnis sudah tentu 

adalah meningkatkan keuntungan. Namun bisnis yang dijalankan dengan 

melanggar prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai etika cenderung tidak produktif 

dan menimbulkan inefisiensi. Manajemen yang tidak memperhatikan dan tidak 

menerapkan nilai-nilai moral, hanya berorientasi pada laba (tujuan) jangka 

pendek, tidak akan mampu survive dalam jangka panjang. Dengan meningkatnya 

peran swasta antara lain melaui pasar bebas, privatisasi dan globalisasi maka 

swasta semakin luas berinteraksi dan bertanggung jawab serta memiliki tanggung 

jawab dengan masyarakat dan pihak lain. 
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Pada saat banyak perusahaan semakin berkembang, maka pada saat itu 

pula kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitarnya dapat terjadi. 

Karena itu muncul pula kesadaran untuk mengurangi dampak negatif ini. Banyak 

perusahaan swasta kini mengembangkan apa yang disebut Corporate Social 

Responsibility. Banyak penelitian yang menemukan terdapat hubungan positif 

antara tanggung jawab sosial perusahaan dengan kinerja keuangan, walaupun 

dampaknya dalam jangka panjang. Penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai 

cost melainkan investasi perusahaan. 

Tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan kepedulian perusahaan 

terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas daripada hanya sekedar 

kepentingan perusahaan saja. Tanggung jawab sosial perusahaan merujuk pada 

semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua 

stakeholder. Yang salah satunya pengembangan program-program sosial 

perusahaan berupa dapat bantuan fisik, pelayanan kesehatan, pembangunan 

masyarakat dan sebagainya. Corporate Social Responsibility merupakan 

komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal untuk 

peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan 

dan keluarganya beserta masyarakat secara lebih luas.  

Beberapa permasalahan dalam bidang corporate social responsibility 

secara umum: 

a. Masih kurangnya pemahaman pihak korporasi dalam melihat keuntungan 

penerapan CSR bagi perusahaan. 
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b. Masih banyak perusahaan tidak mau menjalankan program-program CSR 

karena melihat hal tersebut hanya sebagai pengeluaran biaya (cost center). 

c. Tekanan dari pihak pemerintah untuk menerapkan CSR belum begitu kuat. 

Dan itu termasuk masih lemahnya tekanan dari pihak lembaga swadaya 

masyarakat. Dan ini terbukti dengan tidak adanya sanksi kuat bagi 

perusahaan yang melanggar ketentuan CSR tersebut. 

d. Beberapa perusahaan bahkan dapat dikatakan banyak dari mereka yang 

masih menganggap konsep CSR sebagai kosmetik belum dalam arti 

sesungguhnya. 

e. Lebih jauh konsep CSR lebih dilihat sebagai keputusan yang dilakukan 

atas dasar bias memberi keuntungan pada perusahaan. 

Untuk melihat dan mengukur keberhasilan penerapan CSR pada suatu 

perusahaan ada 5 indikator yang biasa menjadi acuan: 

a. Secara umum keberhasilan CSR dapat dilihat dari capaian nilai etika yang 

dikandungnya yaitu turut menegakkan social justice, sustainability dan 

equity. 

b. secara social, keberhasilan CSR dapat dinilai dari tinggi rendahnya 

legitimasi social korporasi dihadapan stakeholder sosialnya. 

c. Secara bisnis, keberhasilan CSR dapat dinilai dari meningkatnya nilai 

saham akibat peningkatan corporate social image. 

d. Secara teknis, keberhasilan CSR dapat dilihat dari capaian program hasil 

evaluasi teknis lapangan. 
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2.3 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah cerminan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba 

dengan  gambaran kemampuan perusahaan. Alat ukur kinerja manajemen dalam 

mengelola kekayaan perusahaan dilihat dari laba perusahaan disebut juga dengan 

profitabilitas.  ROA merupakan rasio yang mengukur profitabilitas. Pihak 

manajemen akan menunjukkan adanya efisiensi apabila rasio profitabilitas tinggi. 

Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam 

memperoleh keuntungan bersih (Kurniasih & Sari, 2013). 

Menurut Surbakti, 2012 (dalam Rinaldi & Cheisvianny,2015) profitabilitas 

perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan 

apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus semakin 

efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar.   

 

2.4 Leverage 

Gambaran struktur modal perusahaan disebut dengan leverage. Biasanya 

perusahaan yang memiliki ketergantungan dengan pinjaman luar untuk 

membiayai assetnya maka perusahaan tersebut mempunyai leverage yang tinggi 

dan perusahaan yang membiayai asset perusahaannya dengan modalnya sendiri 

maka leverage yang dimiliki perusahaan tersebut sangat rendah. 

Dapat dikatakan bahwa leverage itu tergantung pada utang perusahaan. 

Utang yang dilakukan perusahaan akan memiliki bunga. Apabila utang semakin 

besar maka beban bunganya juga akan semakin besar. Perusahaan yang memiliki 

utang yang tinggi akan akan mendapat insentif pajak yakni potongan atas bunga 
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maka perusahaan yang memiliki pajak yang tinggi akan melakukan penghematan 

dengan menambah utangnya.  

Socio dan Nigro (2012) dalam Ardyansah (2014) menyebutkan 

karakteristik perusahaan yang berhubungan dengan leverage bervariasi sesuai 

dengan pandangan berbeda dari teori keuangan yaitu: 

a. The Trade- off  theory 

Teori ini menyatakan bahwa perusahaan memilih leverage yang 

optimal setelah membandingkan kerugian dan keuntungan yang akan 

diperoleh dengan utang atau ekuitas. 

b. The Packing Order Theory 

Teori ini berhubungan dengan masalah informasi asimetris yang 

menegaskan bahwa nilai optimal leverage tidak ada. 

 

2.5 Ukuran Perusahaan 

Perusahaan dapat dikatakan besar apabila jumlah aktiva yang dimiliki 

perusahaan banyak. Kemampuan finansial perusahaan menentukan ukuran 

perusahaan. Perusahaan yang sering melakukan manajemen pajak adalah 

perusahaan yang besar. Perusahaan yang besar lebih cenderung diperhatikan oleh 

pemerintah maupun pihak lainnya dibandingkan dengan perusahaan yang kecil 

karena perusahaan yang besar  akan membutuhkan dana yang semakin besar. 

Sehingga perusahaan memanfaatkan celah untuk melakukan penghindaran pajak 

dari setiap transaksi. 

Sumber daya yang dimiliki perusahaan sering dimanfaatkan dibandingkan 

dengan pendanaan yang dibiayai dengan utang. Perusahaan yang besar akan 
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memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam pengelolaan pajak yang akan 

menekan beban pajak secara maksimal. Semakin banyak sumber daya yang 

dimiliki perusahaan maka semakin besar pula pajak yang bisa dikelolanya. 

 

2.6 Koneksi Politik 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) koneksi adalah hubungan 

yang dapat memudahkan (melancarkan) segala urusan (kegiatan) sedangkan 

politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala urusan dan 

tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau 

terhadap Negara lain. Leuz dan Gee (2006) dalam Butje dan Tjondro (2014) 

menyatakan dalam menyusun strategi bersaing perusahaan harus mampu mencari 

dan memanfaatkan peluang dalam lingkungan bisnis, salah satunya melalui 

koneksi politik. Perusahaan yang berkoneksi politik  adalah perusahaan yang 

dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan 

adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (purwoto, 2011:7 dalam 

Marfuah 2015). 

Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan pemerintah adalah 

perusahaan yang memiliki koneksi politik. Indonesia merupakan negara 

berkembang yang memiliki perlindungan hak milik lemah sehingga koneksi 

politik sering terjadi. Koneksi politik di Indonesia sudah hal yang sangat umum. 

Umumnya adalah dengan menempatkan orang yang mempunyai kedekatan 

dengan pemerintah kedalam struktur organisasi perusahaan, baik komisaris 

maupun direksi dan hal ini sering terjadi pada perusahaan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) . Seperti yang kita lihat awal pemerintahan Joko widodo, dengan 
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mengangkat komisaris BUMN yang berasal dari partai politik ataupun relawan 

untuk menduduki jabatan sebagai komisaris BUMN. 

Koneksi pilitik dapat memberikan akibat positif maupun negatif  terhadap 

tax aggressiveness. Pada satu sisi, konkesi politik dapat berpengaruh positif. 

koneksi politik sering dimanfaatkan untuk mengambil manfaat atas pajak yang 

dengan menggunakan kedekatan dengan pemerintah untuk memperoleh perlakuan 

istimewa dari pemerintah dalam hal perpajakan (Pranoto dan Widagdo, 2016). 

Koneksi politik dapat juga digunakan untuk membantu mengurangi kemungkinan 

pemeriksaan pajak atau mengurangi sanksi pajak dengan memanfaatkan koneksi 

dengan pemerintah (Li et al., 2012 dalam Pranoto dan Widagdo, 2016).   

 Disisi lain koneksi politik berpengaruh negatif dengan tax aggressiveness. 

Eksekutif di BUMN, baik dewan komisaris maupun dewan direksi, ditetapkan dan 

dievaluasi oleh pemerintah. Meskipun terdapat beberapa pertimbangan dalam 

mengevaluasi, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah kontribusi pajak 

terhadap negara. Selain itu, pemerintah juga memberikan penghargaan terhadap 

pembayar pajak tertinggi bagi BUMN (Zhang, 2012 dalam Pranoto dan Widagdo, 

2016). Dengan demikian, perusahaan BUMN akan berusaha untuk membayar 

pajak besar kepada pemerintah untuk memberikan kontribusi kepada negara yang 

pada akhirnya membuat direktur utama tersebut tetap dipertahankan menjadi 

direktur utama atau promosi ke perusahaan BUMN yang lebih besar serta 

mempertegas legitimasi politiknya. 
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2.7 Penghindaran Pajak 

Menurut Ibnu Wijaya pegawai direktorat jenderal pajak salah satu definisi 

Penghindaran Pajak (tax avoidance) adalah “arrangement of a transaction in 

order to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by 

the tax law” (Brown, 2012).  Untuk memperjelas, penghindaran pajak umumnya 

dapat dibedakan dari penggelapan pajak (tax evasion), di mana penggelapan pajak 

terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi 

atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara 

“legal” dengan memanfaatkan celah (loopholes) yang terdapat dalam peraturan 

perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan 

transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak. 

Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (tax planning), di 

mana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau 

bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak 

diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak 

merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak 

dapat diterima.  

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan merupakan upaya 

manajemen pajak  untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan. Perusahaan 

yang melakukan penghindaran pajak akan berakibat membayar denda  atau 

hilangnya reputasi perusahaan. Hal ini akan terjadi jika penghindaran pajak yang 

dilakukan telah melebihi batasan-batasan peraturan perpajakan  dan tergolong 

kedalam penggelapan pajak. 
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Menurut Suandy (2008) Tax Avoidance adalah rekayasa “tax affairs” yang 

masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful). Komite urusan 

fiskal dari Organization for Economic Coorporation and Development (OECD) 

menyebutkan 3 tipe karakter dari pada tax avoidance yaitu: 

a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat 

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

b. Skema semacam ini seringkali memanfaatkan loopholes dari undang-

undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, 

padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-

undang. 

c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini yang pada umumnya para 

konsulen menunjukkan alat atau caranya avoidance dengan syarat Wajib 

Pajak menjaga serahasia mungkin. 

 

2.8 Pajak dalam Islam 

Dalam istilah bahasa arab pajak dikenal dengan nama Al-usra atau Al 

mask atau juga bisa disebut Adh-dharibah yang artinya pungutan yang ditarik dari 

rakyat oleh para penarik pajak atau juga bisa disebut Al-kharaj biasa digunakan 

untuk pungutan –pungutan yang berkaitan tanah secara khusus.  

Adapun menurut ahli bahasa pajak adalah suatu pembayaran uang 

dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang 

dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum. 

Menurut Abdul Qadim Zallum pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt 

kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos 
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pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak 

ada uang/harta. 

Pajak secara harfiah tidak dijelaskan dalam Al-Quran maupun dalam 

Sunah mengenai status hukumnya. Sistem perpajakan telah lama dikenal oleh 

sejumlah umat manusia. Sebagaimana dalam catatan sejarah ada konsep makna 

yang diberikan kepada pajak antara lain adalah: 

a. Pajak dengan konsep upeti (udiyah) atau persembahan kepada raja. Negara 

dengan pajak upeti ini adalah negara sepenuhnya tunduk pada kepentingan 

raja atau elit penguasa. 

b. Pajak dengan konsep kontrak prestasi (jizyah: Al-Quran antara rakyat 

pembayar pajak terutama yang kuat dan pihak penguasa. Negara pajak 

jizyah ini adalah negara yang mengabdi pada kepentingan elit penguasa 

dan kelompok. 

c. Pajak dengan konsep elit dan ruh zakat yakni pajak sebagai sedekah 

karena Allah, yang diamanatkan kepada Negara dan kemaslahatan segenap 

rakyat terutama yang lemah, siapapun mereka, apapun agama, etnis, ras, 

maupun golongannya. (Mas’ud:71) 

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusianya (Muamalah) oleh 

sebab itu pajak merupakan bagian dari syariat. Tanpa adanya rambu-rambu syariat 

dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindasan oleh penguasa 

kepada rakyat (Kaum Muslil). Tanpa batasan syariat, pemerintah akan 

menetapkan dan memungut pajak sesuka hati dan menggunakannya menurut apa 

yang diinginkannya. 
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Dalam islam, petingnya membayar pajak juga diterangkan dalam Al-

Quran bahwa orang yang tidak mau membayar pajak atau jizyah boleh diperangi 

karena mereka tergolong orang-orang yang tidak beriman. 

Firman Allah SWT: 

 َيِديُنونََ َوَلَ َوَرُسولُهَُ اللَّهَُ َحرَّمََ َما ُمونََُُيَرَ  َوَلَ اْْلِخرَِ بِاْليَ ْومَِ َوَلَ بِاللَّهَِ يُ ْؤِمُنونََ َلَ الَِّذينََ قَاتُِلوا
َى اْلِكَتابََ أُوُتوا الَِّذينََ ِمنََ اْلَْقَ  ِدينََ  َصاِغُرونََ َوُهمَْ َيدَ  َعنَْ اْْلِْزيَةََ يُ ْعُطوا َحّتَّ

Artinya :  “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 

(pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa 

yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama 

dengan agama yang benar (agama Allah), ( Yaitu orang-orang yang 

diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah 

dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (Q.S At-

Taubah:29) 

 

Yang dimaksud dengan jizyah adalah kepada yang dipungut oleh 

pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi 

keamanan mereka. Pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui 

undang-undang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk 

kepentingan diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, 

sarana transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang 

ditetapkan bersama. 
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2.9    Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Ringkasan hasil  penelitian-penelitian  terdahulu dapat dilihat dalam  tabel 

berikut ini : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Hasil 

1. Hanik Lailatul 

Kuriah dan Nur 

Fadjriah (2016) 

Pengaruh 

karakteristik 

perusahaan dan 

corporate social 

responsibility 

terhadap agresivitas 

pajak 

Ukuran perusahaan dan 

leverage berpengaruh 

signifikan terhadap agresivitas 

pajak, capital intensity tidak 

memiliki pengaruh terhadap 

agresivitas pajak, dan CSR 

berpengaruh signifikan dan 

negatif terhadap agresivitas 

pajak. 

2. Nurfadilah, 

Henny Mulyati, 

Merry 

Purnamasari dan 

Hastri Niar 

(2016) 

Pengaruh leverage, 

ukuran perusahaan 

dan kualitas audit 

terhadap 

penghindaran pajak 

Hasil penelitian menunjukkan 

leverage dan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak 

dan kualitas audit berpengaruh 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak. 

3. Novia Aulia 

(2016) 

Pengaruh Koneksi 

politik dan Struktur 

Kepemilikan 

Terhadap Tindakan 

Penghindaran Pajak 

Hasil Penelitian Menunjukkan 

koneksi politik dan 

kepemilikan keluarga 

berpengaruh tidak signifikan 

terhadap penghindaran pajak, 

kepemilikan institusional dan 

kepemilikan asing berpengaruh 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak  

4. Rifka Siregar  

Dini Widiyawati 

(2016) 

Pengaruh 

Karakteristik 

Perusahaan Terhadap 

Penghindaran Pajak 

Pada Perusahaan 

Manufaktur di BEI  

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel leverage 

berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran pajak, 

size berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran pajak 

perusahaan, profitabilitas, 

capital intensity, dan inventori 

intensity, tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak 

perusahaan. 
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No Nama Peneliti Judul Hasil 

5. Dyah Hayu 

Pradipta 

Supriadi (2015) 

Pengaruh Corporate 

Social Responsibility 

(CSR), Profitabilitas, 

Leverage, dan 

Komisaris 

Independen Terhadap 

Praktik Penghindaran 

Pajak  

Hasil penelitian menunjukkan 

CSR dan profitabilitas 

berpengaruh signifikan 

terhadap praktik penghindaran 

pajak, leverage dan komisaris 

independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap praktik 

penghindaran pajak. 

6. Laila Marfu’ah 

(2015) 

Pengaruh Return on 

Asset, Leverage, 

Ukuran Perusahaan, 

Kompensasi Rugi 

Fiskal, dan Koneksi 

Politik Terhadap Tax 

Avoidance 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa return on asset tidak 

berpengaruh terhadap tax 

avoidance, leverage 

berpengaruh terhadap tax 

avoidance, ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap tax 

avoidance, kompensasi rugi 

fiskal tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance, dan 

koneksi politik tidak 

berpengaruh terhadap tax 

avoidance. 

7. I Made Surya 

Dharma 

Putu Agus 

Ardiana (2016) 

Pengaruh Leverage, 

Intensitas Aset Tetap, 

Ukuran Perusahaan, 

Dan Koneksi Politik 

Terhadap Tax 

Avoidance 

Hasil penelitian  menunjukkan 

bahwa leverage dan intensitas 

aset tetap berpengaruh negatif 

terhadap tax avoidance. 

Ukuran Perusahaan 

berpengaruh positif terhadap 

tax avoidance koneksi politik 

tidak berpengaruh terhadap 

tindakan tax avoidance. 

8. Stella Butje 

Elisa Tjondo 

(2014) 

Pengaruh 

Karakteristik 

Eksekutif dan 

Koneksi Politik 

Terhadap Tax 

Avoidance 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa karakteristik eksekutif 

dan koneksi politik 

berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance. 

Sumber : Jurnal dan skripsi 
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2.10   Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Variabel Independen    Variabel Dependen 

  

      

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

Keterangan:        Uji t hitung (Pengujian Parsial) 

        Uji F (Pengujian Simultan) 

 

2.11    Pengembangan Hipotsis 

2.11.1  Pengaruh CSR Terhadap praktik Penghindaran Pajak 

Salah satu subjek pajak adalah perusahaan wajib membayar pajak kepada 

pemerintah. Dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat adalah 

membayar pajak, karena dengan membayar pajak masyarakat dapat menikmati 

fasilitas yang disediakan pemerintah. Dijelaskan dalam teori legitimasi bahwa 

adanya kontrak sosial perusahaan dengan masyarakat. Untuk mendapatkan 

legitimasi dari masyarakat perusahaan melakukan aktivitasnya harus sesuai 

dengan norma-norma sosial.  

CSR CSR (X1) 

Profitabilitas (X2) 

Leverage (X3) 

Ukuran 

Perusahaan (X4) 

Koneksi Politik 

(X5) 

Penghindaran 

Pajak (Y) 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 
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Salah satunya dengan membayar pajak dan tidak melakukan penghindaran 

pajak yang merugikan berbagai pihak. Seperti dalam teori stakeholder  perusahaan 

tidak hanya bertanggung jawab pada kesejahteraan perusahaan saja melainkan 

harus bertanggung jawab kepada semua pihak atas strategi dan tindakan yang 

dilakukan perusahaan. CSR (Corporate Social Responsibility) perusahan yang 

rendah lebih cenderung melakukan agresivitas pajak daripada perusahaan yang 

melakukan tanggung jawab sosial yang tinggi dan CSR yang dilakukan oleh 

perusahaan yang  tidak bertanggung jawab lebih agresif dalam melakukan 

penghindaran pajak. 

Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR akan mengeluarkan biaya-

biaya untuk kegiatan tersebut sehingga laba bersih  yang diperoleh akan berkurang 

dari sebelumnya yang mengakibatkan pajak yang dibayarkan akan lebih sedikit. 

Namun diharapkan semakin tinggi perusahaan melakukan aktivitas CSR maka 

semakin rendah perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Karena 

perusahaan yang melakukan penghindaran pajak adalah perusahaan yang tidak 

bertanggung jawab secara sosial. Berdasarkan penelitian Kuriah dan Nur fadjriah 

(2016) menemukan bahwa CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap 

penghindaran pajak.  

H1 : CSR berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak 

 

2.11.2  Pengaruh Profitabilitas Terhadap Praktik Penghindaran Pajak 

Rasio dari profitabilitas adalah ROA. Semakin tinggi ROA maka semakin 

tinggi laba yang didapatkan perusahaan. Jika laba perusahaan tinggi maka pajak 

yang harus dibayarkan juga disesuaikan dengan jumlah laba yang diperoleh. 
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Ketika jumlah laba perusahaan tinggi kemungkinan perusahaan akan melakukan 

penghindaran pajak untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi. Hasil 

penelitian Pradipta & Supriyadi (2015) dan Rinaldi & Cheisvianny (2015) 

menemukan bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran 

pajak. 

H2 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. 

 

2.11.3   Pengaruh Leverage Terhadap Praktik Praktik Penghindaran Pajak 

Leverage adalah besarnya komposisi utang dan menimbulkan biaya 

tambahan berupa bunga yang dapat mengakibatkan pengurangan beban pajak 

perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Beban bunga yang akan dibayarkan 

perusahaan akan dimanfaatkan untuk pengurangan pajak dalam menekan beban 

pajak. Semakin tinggi utang perusahaan maka semakin tinggi biaya bunga. Maka 

semakin besar pula pengurang pajak penghasilan. Jadi utang yang banyak akan 

mengakibatkan laba kena pajak semakin kecil karna insentif pajak atas bunga 

utang semakin besar (Darmawan dan Sukharta, 2014). Hasil penelitian Marfu’ah 

(2015) menemukan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

H3 : Leverage berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak 

 

2.11.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak 

Perusahaan dapat dikatakan besar apabila jumlah aktiva yang dimiliki 

perusahaan banyak. Dalam perencanaan pajak hal yang dilakukan adalah menekan 

beban pajak seminimal mungkin. Untuk mengurangi penghasilan kena pajak maka 

perusahaan melakukan pengelolaan asset dengan baik dengan demikian  beban 
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penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh asset 

akan mengurangi penghasilan kena pajak. Hasil penelitian Darma dan Ardiana 

(2016) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak. 

H4 :  Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran 

pajak. 

 

2.11.5  Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Praktik Penghindaran Pajak 

Faccio (2006) menyatakan jika satu pemegang saham utama memiliki hak 

suara 10 persen dari  jumlah saham yang ada atau satu dari pimpinan perusahaan 

(CEO, presiden direktur, wakil direktur kepala bagian atau sekretaris ) adalah 

anggota parlemen menteri atau memiliki hubungan dekat dengan tokoh partai 

maka perusahaan tersebut dikatakan perusahaan yang memiliki koneksi politik. 

Dengan adanya perlindungan dari pemerintah yang berdampak pada 

ketidak transparansinya laporan keuangan maka pemerintah akan lebih agresif 

untuk melakukan perencanaan pajak. Perusahaan yang sejenis dan tidak memiliki 

koneksi politik akan lebih bagus kualitas laba dalam laporan keuangannya 

dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai koneksi politik. Laporan 

keuangan yang tidak transparan akan berdampak negatif seperti sulitnya 

memenuhi kebutuhan modal perusahaan yang tinggi karena sedikitnya investor 

dan seringnya terjadi pemeriksaan. Namun perusahaan yang mempunyai koneksi 

politik tidak memperdulikan resiko yang terjadi karena memiliki hubungan  

politik yang akan menghilangkan dan mengurangi resiko yang ada. 
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Perusahaan yang mempunyai koneksi politik tidak akan kesulitan untuk 

mendapatkan dana dari para investor. Karena dengan adanya koneksi politik akan 

mempermudah perusahaan untuk mendapat pinjaman dan batas kredit yang bisa 

diperpanjang. Hal tersebut terjadi karena yang memberi pinjaman juga telah 

mendapat dukungan langsung dari pemerintah serta mendapatkan jaminan akan 

diberikan dana bailout saat yang meminjam dan yang memberi pinjaman  

mengalami krisis keuangan (Faccio et al. 2006). Hasil penelitian Butje dan 

Tjondro (2014) koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 

H5: Koneksi Politik berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. 

 


