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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi 

Jansen dan Meckling (1976) mendefiniksan hubungan keagenan 

sebagai suatu kontrak yang mana satu orang atau lebih (principal) 

memperkerjakan orang lain (agent) untuk menjalankan aktivitas perusahaan 

dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada 

agen tersebut. Principal adalah pemegang saham yang mana menyediakan 

fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan, sedangkan agen adalah 

pengelola perusahaan yang mempunyai kewajiban untuk mengelola apa yang 

diamanahkan oleh pemegang sahan kepadanya. Principal akan memperoleh 

hasil berupa pembagian deviden, sedangkan agen memperoleh gaji, bonus 

dan berbagai macam kompensasi lainnya.  

Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan 

yang dapat diukur dari harga saham perusahaan yang bersangkutan. Tetapi 

selain tujuan itu, seorang manajer mungkin memiliki tujuan lain yang 

bertentangan dengan maksimalisasi kekayaan pemegang saham. Hal ini akan 

menciptakan konflik kepentingan yang potensial terjadi, dan konsep ini yang 

kemudian disebut agency theory (Brigham, 1996).  

Manajemen (agent) dalam menjalankan operasi perusahaan harus 

mengutamakan kepentingan pemilik dengan cara meningkatkan kemakmuran 

pemegang saham. Akan tetapi manajemen seringkali mempunyai kepentingan 
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yang berbeda dengan kepentingan pemegang saham sehingga menimbulkan 

konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Konflik ini 

biasa dikenal dengan agency problem.  

Didalam manajemen keuangan, salah satu masalah agensi yang pokok 

adalah konflik antara pemegang saham dengan manajer. Penyebab timbulnya 

konflik ini karena proporsi kepemilikan manajer atas saham perusahaan 

kurang dari 100% sehingga manajer cenderung bertindak untuk mengejar 

kepentingan sendiri dan tidak bersabar pada maksimalisasi nilai dalam 

pengambilan keputusan pendanaan (Jensen dan Meckling. 1976). 

Penyebab lain adalah berkaitan dengan keputusan pendanaan. Para 

pemegang saham hanya perduli terhadap resiko sistematik perusahaan, karena 

mereka melakukan investasi pada portofolio yang terdiversifikasi dengan 

baik. Namun, manajemen sebaiknya peduli pada risiko perusahaan secara 

keseluruhan. Ada dua alasan, pertama, bagian substantif dari kekayaan 

mereka dalam specific human capital perusahaan yang membuat mereka 

nondiversifiable, kedua, manajemen akan terancam reputasinya, demikian 

juga kemampuan perusahaan menghasilkan laba (earning) jika perusahaan 

mengalami kebangkrutan. Perilaku ini disebut sebagai perilaku manajemen 

yang cenderung tidak menyukai risiko (risk aserve). 

 

2.1.2 Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Teori sinyal (signaling theory) menjelaskan mengapa perusahaan 

mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada 

pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi 
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dikarenakan terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan prospek yang 

akan datang dari pihak luar (investor dan kreditor). Kurangnya informasi 

pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri 

dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan, dengan mengurangi informasi asimetri. Salah 

satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan 

sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan yang dapat 

dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan 

yang akan datang (Tundjung, 2015).  

Teori sinyal (signaling theory) mengemukakan tentang bagaimana 

seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan 

keuangan. Signalling theory menekankan pada pentingnya informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar 

perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor karena 

informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran 

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

datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Informasi yang lengkap, 

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

modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi (Tundjung, 

2015).   

  

2.1.3 Pengertian Pajak 

Terdapat banyak defenisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli, 

seperti yang dikutip berikut ini: 
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Menurut Prof. Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada negara 

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

jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian 

disempurnakan menjadi, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat 

kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya 

digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk 

membiayai public investment (Waluyo, 2014: 3). 

Menurut Prof. Adriani, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat 

dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat 

ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan (Waluyo, 2014:2). 

Menurut Djajadinigrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan 

sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, 

kejadian, dan perbuatan, yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan 

sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 

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

untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Waluyo, 2014:2). 

Menurut Feldman pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh 

dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya 

secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan 

untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Waluyo, 2014:3). 
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Menurut Waluyo (2014: 3) dari defenisi diatas, dapat disimpulkan 

bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah : 

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

peraturan pelaksanaannya. Setiap undang-undang harus dapat dipaksakan 

berlakunya. Siapa yang diwajibkan undang-undang untuk mematuhi, 

namun tidak melaksanakan ada sanksi atau hukuman. 

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. Dengan kata lain tidak ada balas jasa 

langsung kepada pembayar pajak karena kalau ada balas jasa 

(pembayaran) langsung namanya bukan pajak tapi pembelian ataupun 

retribusi. 

c. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah (disetor ke kas negara atau kas daerah). 

d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila 

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 

membiayai investasi publik  (public investment). 

e. Pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan 

negara) dan fungsi regularend (pengatur). 

 

2.1.4 Asas-asas Pemungutan Pajak 

Dalam buku An Iquiri into the Nature and Cause of the Wealth of 

Nations Adam Smith menyatakan bahwa asas pemungutan pajak adalah: 

a. Equality 

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak 

dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan 
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kemampuan membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat 

yang diterima. 

b. Certainty  

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Wajib 

pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang 

terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. 

c. Convenience  

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai 

dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. 

d. Economy   

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan 

kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, 

demikian pula beban yang ditanggug Wajib Pajak. 

Asas pemungutan pajak lainnya yang merupakan batas wewenang 

negara agar pajak tidak dikenakan secara berulang-ulang (double taxation) 

dan memberatkan wajib pajak (Yulhasni, 2016) antara lain: 

a. Asas Tempat Tinggal 

Negara mempunyai hak untuk memungut seluruh penghasilan 

Wajib Pajak berdasarkan tetmpat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang 

bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang 

diterima/diperoleh dari Indonesia ataupun penghasilan yang berasal dari 

luar negeri. 
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b. Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

Asas ini diberlakukan untuk setiap orang asing yang bertempat tinggal di 

Indonesia. 

c. Asas Sumber 

Negara memunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan 

yang bersumber dari suatu negara yang memungut pajak. Dengan 

demikian, Wajib Pajak yang menerima/memperoleh penghasilan dari 

Indonesia dikenakan pajak pajak di Indonesia tanpa memperhatikan 

tempat tinggal Wajib Pajak. 

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga system 

(Mardiasmo, 2011: 7),  yaitu sebagai berikut : 

1)  Official Assessment system 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak. 

2) Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang 

sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 

membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

3) With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 
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bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 

Jika mengacu kepada undang-undang nomor 28 tahun 2007 

tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 angka 1 

disebutkan bahwa arti pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Tidaklah berbeda pendapat para ahli tersebut degan 

arti pajak yang terdapat pada Undang-Undang KUP No.28 Tahun 2007. 

d. Pengelompokan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011: 5) pengelompokan pajak terdiri dari: 

1) Menurut Golongan 

a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain. Contohnya: Pajak Pengahasilan 

b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak 

Pertambahan Nilai 

2) Menurut Sifatnya  

a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 

pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib 

pajak. Contohnya: pajak penghasilan. 
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b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya:  Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Barang Mewah. 

3) Menurut Lembaga Pemungutnya 

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

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya, 

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan 

atas BArang Mewah, dan Bea Materai. 

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak 

hiburan. 

 

2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak 

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau 

perlawanan, maka pemungut pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

(Mardiasmo, 2011: 2). 

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-

undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalm 

perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan 

merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang 

adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib 

pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan 

mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 
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b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. hal 

ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadila, baik bagi 

negara maupun warganya. 

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan 

produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat.  

d. Sistem pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat 

diteka sehinggalebih rendah dari hasil pemungutannya. 

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan 

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

 

2.1.6 Penghindaran Pajak 

Beberapa Penghindaran pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli 

dalam Zain, 2008: 

Menurut Harry, penghindaran pajak merupakan usaha yang sama yang 

tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan . 

Menurut N. A. Barr, S. R James, A. R. Press, penghindaran pajak 

diartikan sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk 

memperkecil jumlah pajak yang terutang. 
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Robert H. Anderson, penghindaran pajak adalah cara mengurangi 

pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan pajak. 

Penghindaran pajak yang juga dianalogikan sebagai tax avoidance 

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 menghukum seseorang karena perbuatan nya tidak melanggar hukum 

atau tidak termasuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan, begitu pula 

mengenai pajak yang tidak dapat dipajaki, apabila tidak ada tindakan atau 

transaksi yang dapat dipajaki. Dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu 

pelanggaran hukum yang dilakukan dan malahan sebaliknya akan diperoleh 

penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan 

aplikasi pengenaan pajak melalui fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga 

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

pajak (Zain, 2008: 49). 

Walaupun pada dasarnya antara penghindaran pajak dengan 

penyelundupan pajak mempunyai sasaran yang sama, yaitu mengurangi 

beban pajak, akan tetapi cara penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan 

perbuatan ilegal dalam usaha mengurangi beban pajak tersebut, sedangkan 

penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian 

rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memerhati 

atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, 

penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan 
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perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib 

pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimkan, atau meringankan 

beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak 

(Zain, 2008). 

Penghindaran pajak sering dianalogikan dengan upaya perencanaan 

pajak yang merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian 

rupa sehingga hutang pajak baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak 

lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini 

dimungkinkan baik oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun 

secara komersial.  Penghindaran 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 yang berlaku (Suandy, 2008).  

Dalam bukunya Perencanaan Pajak Suandy (2008) memaparkan 

beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan peghematan 

pajak dengan ilegal, antara lain :  

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

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

semakin besar pula kecendrungan Wajib Pajak untuk melakukan 

pelanggaran. 

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

semakin besar kecendrungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran. 

c. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu 
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pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecendrungan Wajib Pajak 

untuk melakukan pelanggaran. 

d. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap 

pelanggaran, maka semakin besar kecendrungan Wajib Pajak untuk 

melakukan pelanggaran. 

Terdapat tiga karakter dari Penghindaran pajak (Tax Avoidance) 

menurut komite fiskal OECD (Spitz, 1983) dalam Suandy (2008), yaitu : 

a. Adanya unsur artificial arrangement. 

b. Seringkali memanfaatkan peluang dari Undang-Undang atau menerapkan 

ketentuan-ketentuan legal untuk tujuan yang berlawanan dari Undang-

Undang sebenarnya. 

c. Terdapat unsur kerahasiaan. Biasanya konsultan yang ditunjuk perusahaan 

untuk mengurus pajak perusahaan tersebut menunjukkan cara 

penghindaran pajak yang dilakukan dengan syarat wajib pajak harus 

menjaga kerahasiaannya. 

Penghindaran pajak ini menyebabkan permintaan akan barang yang 

dikenakan pajak berkurang, yang berakibat meningkatnya penabungan atau 

bertambahnya permintaan akan barang lain dan sekaligus terjadi penambahan 

dalam produksi barang terakhir dan berkurangnya barang-barang yang 

dikenakan pajak (Devano dan Rahayu, 2006: 45). 

 

2.1.7 Profitabilitas   

Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur efektivitas manajemen 

secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan 
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yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. 

Semakin baik rasio profitabilitas maka akan semakin baik menggambarkan 

kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan (Fahmi, 2014: 68).  

Ketika perusahaan telah mengalami laba, maka dapat dikatakan bahwa 

manajemen telah bekerja dengan baik dalam memaksimalkan sumber daya 

yang dimiliki oleh perusahaan sehingga pendapatan yang diterima oleh 

perusahaan lebih besar dari pada biaya yang diperlukan untuk mendapatkan 

pendapatan. Pengukuran efektifitas pengelolaan sumber daya perusahaan 

dengan pendapatan yang diterima atau yang sering disebut profitabilitas 

perusahaan dapat dilakukan dengan menghitung pendapatan yang dihasilkan 

dengan total aset yang ada dalam perusahaan.  

Menurut Fahmi (2014) jenis-jenis rasio profitabilitas ada empat yaitu:  

a. Gross Profit Margin  

Rasio gross profit margin merupakan margin laba kotor. Mengenai 

gross profit margin lyn . M. Fraser dan Aileen Ormiston memberikan 

pendapatnya yaitu, “Margin laba kotor, yang memperlihatkan hubungan 

antara penjualan dan beban pokok penjualan, mengukur kemampuan 

sebuah perusahaan untuk mengendalikan biaya persediaan atau biaya 

operasi barang maupun untuk meneruskan kenaikan harga lewat 

penjualan kepada pelanggan”. Atau lebih jauh Joel G. Siegel dan Jae K. 

Shim mengatakan bahwa “Persentase dari sisa penjualan setelah sebuah 

perusahaan membayar barangnya, disebut juga margin keuntungan kotor 

(gross profit margin). Adapun rumus rasio gross profit margin adalah:  



 26 

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐺𝑜𝑜𝑑 𝑆𝑜𝑙𝑑

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
 

b. Net Profit Margin 

Rasio net profit margin disebut juga dengan rasio pendapatan 

terhadap penjualan. Mengenai profit margin ini Joel G Siegel dan Jae K. 

Shim mengatakan:  

1) Margin laba bersih sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan 

bersih. Ini menunjukkan kestabilan kesatuan untuk menghasilkan 

perolehan pada tingkat penjualan khusus. Dengan memeriksa margin 

laba dan norma industry sebuah perusahaan pada tahun-tahun 

sebelumnya, kita dapat menilai efisiensi operasi dan strategi 

penetapan harga serta status persaingan perusahaan dengan 

perusahaan lain dalam industri tersebut. 

2) Margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi laba bersih. Margin 

laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan 

mendapat hasil yang baik yang melebihi harga pokok penjualan. 

Adapun rumus rasio net profit margin adalah:  

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥 (𝐸𝐴𝑇)

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
 

  Laba setelah pajak ini dianggap sebagai laba bersih. Karena itu di 

beberapa literature ditemukan jika erning after tax dengan net profit 

atau laba bersih. Untuk jelasnya dapat kita lihat pada rumus dibawah 

ini.  

𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
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c. Return on investment (ROI) 

ROI (Return on investment) atau pengembalian investasi, bahwa di 

beberapa referensi lainnya rasio ini juga ditulis dengan return on total 

asset (ROA). Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah 

ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan 

yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset 

perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. Adapun rumus return on 

asset (ROI) adalah:  

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥 (𝐸𝐴𝑇)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

d. Return on Equity (ROE) 

Rasio return on equity (ROE) disebut juga dengan laba atas 

ekuitas. Di beberapa referensi disebut juga dengan rasio total asset 

turnover atau perputaran total asset. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu 

perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu 

memberikan laba atau ekuitas. Adapun rumus return on equity (ROE) 

adalah : 

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥 (𝐸𝐴𝑇)

𝑆𝑎𝑟𝑒𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟′𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

Penelitian ini menggunakan ROA untuk mengukur tingkat 

profitabilitas perusahaan, karena ROA menunjukkan efektifitas 

perusahaan dalam mengelola aset baik modal sendiri maupun dari modal 

pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam 

mengelola asset ROA juga mampu mengukur kemampuan perusahaan 
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menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksi 

di masa yang akan datang. Semakin tinggi ROA, maka semakin tinggi 

keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan asset 

perusahaan (Rinaldi, 2015). 

 

2.1.8 Leverage 

Leverage adalah pengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan 

utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan 

karena perusahaan akan masuk dalam kategori Extreme Leverage (utang 

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

untuk melepaskan beban utang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan 

harus menyeimbangkan beberapa utang yang layak diambil dan dari mana 

sumber-seumber yang dapat dipakai untuk membayar utang (Fahmi, 2014: 

62). Perusahaan menggunakan leverage dengan tujuan agar keuntungan yang 

diperoleh lebih besar dari pada biaya asset dan sumber dananya, dengan 

demikian dapat meningkatkan keuntungan pemegang saham. Sebaliknya 

leverage juga meningkatkan keuntungan yang lebih rendah dari biaya 

tetapnya maka pengguna leverage akan menurunkan keuntungan pemegang 

saham.  

Menurut Fahmi (2014) rasio leverage secara umum ada 5 (lima) yaitu 

debt to total assets, debt to equity ratio, times interest earned, fixed charge 

coverage, dan cash flow coverage. 
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a. Debt to Total Assets 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

b. Debt to Total Equity Ratio 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑎𝑟𝑒𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

Shareholders equity diperoleh dari total asset dikurangi total utang. 

Dalam debt to equity ratio ini yang perlu dipahami bahwa tidak ada 

batasan berapa debt to equity ratio yang aman bagi suatu perusahaan. 

c. Times Interest Earned 

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑇𝑎𝑥 (𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒
 

Interest Expense adalah biaya dana pinjaman pada periode yang 

berjalan yang memperlihatkan pengeluaran uang dalam laporan laba rugi. 

d. Fixed Charge Coverage 

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑇𝑎𝑥 (𝐸𝐵𝐼𝑇) + 𝑆𝑒𝑤𝑎

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 + 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑤𝑎
 

e. Cash Flow Coverage  

 
𝐴𝑙𝑖𝑟𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑠+𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐶𝑜𝑠𝑡+
𝐷𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑃𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛

(1−𝑇𝑎𝑥)
+

𝐷𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑃𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛

(1−𝑇𝑎𝑥)

 

Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh 

perusahaan menggunakan utang. Leverage menggambarkan hubungan 

antara total asset dengan modal saham biasa atau menunjukkan 

penggunaan utang untuk meningkatkan laba. Utang yang mengakibatkan 

munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak, 
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sedangkan deviden yang berasal dari laba ditahan tidak dapat menjadi 

pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul akibat 

adanya pinjaman kepada pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki 

hubungan dengan perusahaan, hal ini diatur dalam UU No.36 Tahun 2008 

pasal 6 ayat 1a.  

 

2.1.9 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional sebagai kepemilikan saham oleh institusi 

keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment 

banking. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham 

perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan 

asuransi, bank, perusahaan investasi, asset management, dan kepemilikan 

institusi lain).  

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 



 31 

sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan para 

pemegang saham. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin 

kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan.  

Wahidahwati (2002) menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi perusahaan 

pada akhir tahun. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin 

besar pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Manajemen 

perusahaan akan melakukan kebijakan guna mengoptimalkan nilai 

perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Pemegang saham 

eksternal mempunyai insentif untuk memonitor dan mempengaruhi 

manajemen secara wajar untuk melindungi investasi mereka dalam 

perusahaan. Pemegang saham eksternal mengurangi perilaku manajer yang 

oportunis, sehingga mengakibatkan rendahnya konflik agensi langsung antara 

manajemen dan pemegang saham.  

Dari definisi, kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham 

oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar 

negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut 

memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen.  

Kepemilikan Institusional merupakan lembaga yang memiliki 

kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi 

saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada 

devisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Keberadaan institusi 

yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan 
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tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga 

potensi dapat ditekan. 

 

2.1.10  Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan 

berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan 

operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Ukuran 

perusahaan merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan kondisi atau 

karakteristik perusahaan dimana terdapat beberapa parameter yang dapat 

digunakan untuk menentukan ukuran (besar kecilnya) perusahaan, seperti 

banyaknya jumlah karyawan yang digunakan perusahaan untuk melakukan 

aktivitas operasi perusahaan, total penjualan perusahaan yang dicapai oleh 

perusahaan dalam suatu periode, jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan 

dan jumlah saham yang beredar (Santoso, 2014). 

Menurut Hormati (2009) mendefenisikan ukuran perusahaan sebagai 

skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam 

kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, log size, dan sebagainya. 

Semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, kecendrungan perusahaan 

membutuhkan dana akan juga lebih besar dibandingkan perusahaan yang 

lebih kecil, hal ini membuat perusahaan yang besar cenderung menginginkan 

pendapatan yang besar. Lebih lanjut bahwa semakin besar aset maka semakin 

banyak modal yang ditanam dan semakin besar perputaran uang.  

Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan 

akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk 
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memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran 

pajak dari setiap transaksi. Selain itu perusahaan yang beroperasi lintas 

negara memiliki kecendrungan untuk melakukan tindakan penghindaran 

pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi 

lintas domestik, karena mereka bias melakukan transfer laba ke perusahaan 

yang ada di negara lain, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang 

lebih rendah dibandingkan negara lainnya. 

   

2.2 Pandangan Islam tentang Pajak 

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf 

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

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

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

berikut (Fawaz, 2014): 

1. Yusuf Qardhawi berpendapat: 

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, 

yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa 

mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum disatu puhak dan untuk merealisasi 

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

dicapai oleh negara. 

2. Gazy Inayah berpendapat: 

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan 

oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa 

adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan 
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kemampuan sipemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan 

pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi 

pemerintah. 

3. Abdul Qadim Zallum berpendapat: 

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum 

Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhaan dan pos-pos pengeluaran 

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

uang/harta. 

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

Al-Mask, atau bisa juga disebut dengan Adh-Dharibah, yang artinya adalah 

pemungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Sedangkan para 

pemungutnya disebut Shahibul Maks atau Al-Asysyar.  

Alasan kaum muslim menunaikan pajak yang ditetapkan Negara, 

disamping penunaian kewajiban zakat, antara lain solidaritas dan tolong 

menolong. Sesama kaum muslim dan sesama umat manusia dalam kebaikan 

dan taqwa merupakan kewajiban yang harus terpenuhi.  

Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 195: 

                                

        

Artinya:  Dan belanjakanlah (harta bendamu) dijalan allah, dan janganlah 

kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan 

berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang berbuat baik.  
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Kewajiban bagi kaum muslim (terutama kaum muslim di Indonesia), 

yaitu kewajiban dalam menunaikan Zakat. Dalam Islam telah dijelaskan dalil-

dalil baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri, adapun dalil 

secara umum sebagai mana firman Allah dalam surah At-Taubah Ayat 29: 

                            

                              

     

 

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 RasulNya dan 

tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu 

orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai 

mereka membayar jizyah [638] dengan patuh sedang mereka dalam 

keadaan tunduk. 

 

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut 

dengan alasan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, 

karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai 

“pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul 

kemadharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu 

kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqih. Ma layatimmu al-wajibu illa bihi 

fahuwa wajibun (Suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu 

itu hukumnya wajib).  

2.2.1 Hukum Pajak dalam Fiqih Islam 

Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa pajak tidak boleh 

sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin 

sudah dibebani kewajiban zakat. Di antara dalil-dalil syar‟i yang melandasi 
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pendapat ini adalah sebagaimana berikut: 

1) Qs. An - Nisa : 29  

ُُْْهُوا يَا أَيُّهَا انَِّذيَه آَمىُوا ََل تَأُْكهُوا أَْمَوانَُكْم بَْيىَُكْم بِاْنبَاِطِم إَِلَّ أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْه تََزاض   ََل تَ ََ  ِمْىُكْم   

َ َكاَن بُِكْم َرِحيًما  أَْوفَُسُكْم   إِنَّ َّللاَّ

 

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

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama–suka 

diantara kamu.  

 

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta 

sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah 

satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya. 

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

bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda: 

َكاةِ نَْيَس فِي اْنَماِل َحقٌّ ِسَوى  انزَّ  

 

“Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat. ” (HR Ibnu Majah I/570 

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

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

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

menurut Imam Bukhari, „dia tidak cerdas‟).  

 

Pajak (Dharibah) terdapat dalam Islam yang merupakan salah satu 

pendapatan negara  berdasarkan ijtihad Ulil Amri yang disetujui oleh Dewan 

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

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

darurat atau kekosongan Baitul Mal yang dinyatakan dengan keputusan Ulil 

Amri. Kewajiban atas kaum Muslim untuk membiayai pengeluaran kaum 

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

pendidikan dan kesehatan, dimana tanpa pengeluaran itu akan terjadi bencana 

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

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

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

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

pendapatan negara yang tidak ada (Fawaz, 2014). 

Objeknya Pajak (Dharibah) adalah harta atau penghasilan setelah 

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

taxs dengan Zakat, maka dalam penghitungannya, Zakat yang  telah 

dikeluarkan dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak yang 

tertuang dalam laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang 

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

Zakat saat ini memang baru dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena 

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

dimasa mendatang yaitu zakat dijadikan sebagai pengurang pajak terutang 

(Fawaz, 2014). 

 

2.2.2 Karakteristik Pajak menurut Syariah 

Ada beberapa ketentuan tentang pajak menurut syariat Islam 

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

sistem kapitalis (non-Islam), yaitu: 

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

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

Mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. 

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

Islam adalah abadi (selamanya). 

2) Pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan 

kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk 

pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut 

non Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa ada membedakan agama. 

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

muslim. Sebab, dharibah dipungut untuk membiayai keperluan yang 

menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban 

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

dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi. 

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

selaainnya. Orang kaya adalah orang yang memilikikelebihan harta dari 

pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan 

keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnaya. Dalam pajak 

non-Islam, pajak kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti 

PBB atau PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan semata-

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

dikonsumsi. 

5) Pajak hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang 

diperlukan , tidak boleh lebih. Jika sudah cukup maka pemungutannya 

dihentikan. Sedangkan teori pajak non-islam tidak ada batasan 

pemungutan, selagi masih bisa dipungut akan terus dipungut. 
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6) Pajak dapat dihapus, bila sudah tidak diperlukan. Hal ini sudah 

dipraktikan oleh Rasulullah Saw. Dan para Khalifah sesudah beliau. 

Sedangkan menurut teori pajak non-islam, pajak tidak akan dihapus 

karena hanya itulah satu-satunya sumber pendapaatan. Malahan ada suatu 

ungkapan orang Inggris yang mengatakan bahwa ada dua hal yang pasti di 

dunia ini, yaitu kematian dan pajak. 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti  

Judul/Sample/ 

Metode 

Analisis 

Variabel 

X/Y 
Hasil Persamaan/Perbedaan 

1.  Rinaldi  

(2015) 

 

 

Sumber : 

SNEMA 

(Seminar 

Nasional 

Ekonomi 

Manajemen 

dan 

Akuntansi, 

Padang- 

Indonesia). 

ISBN:  

978-602-

17129-5-5 

 

Pengaruh 

Profiabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan 

dan 

Kompensasi 

Fiskal 

Terhadap Tax 

Avoidance 

 

Sample : 74 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang terdaftar 

di BEI tahun 

2010-2013 

 

Metode 

Analisis : 

Analisis 

Regresi Linear 

Berganda 

Variabel X : 

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Kompensasi 

Fiskal 

 

Variable Y : 

Penghindaran 

Pajak 

Profitabilitas 

dan ukuran 

perusahaan 

memiliki 

pengaruh 

signifikan  

terhadap 

Penghindaran 

Pajak. 

Persamaan : 

Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan 

 

Perbedaan : 

Leverage, Kepemilikan 

Institusional, 

Kompensasi Fiskal 

2. Darmawan  

(2014) 

 

Sumber : 

E- Jurnal 

Akuntansi 

Universitas 

Pengaruh 

penerapan 

corporate 

governance, 

leverage, 

return on 

assets dan 

Variabel X :  

corporate 

governance, 

leverage, 

return on 

assets dan 

Ukuran 

Leverage tidak 

berpengaruh  

tetapi ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

terhadap 

penghindaran 

Persamaan : 

Leverage, Ukuran 

Perusahaan 

 

Perbedaan: 

Profitabilitas, 

Kepemilikan 
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No Peneliti  

Judul/Sample/ 

Metode 

Analisis 

Variabel 

X/Y 
Hasil Persamaan/Perbedaan 

Udayana 

Vol. 9.1 

hal: 143-

161 

ukuran 

perusahaan 

terhadap 

penghindaran 

pajak 

 

Sample : 55 

Perusahaan 

yang terdaftar 

di BEI dan 

masuk dalam 

peringkat 

CGPI periode 

2010-2012 

 

Metode 

Analisis: 

Analisis 

Regresi Linear 

Berganda 

Perusahaan 

 

Variabel Y : 

Penghindaran 

Pajak 

pajak. Institusional, 

CoorporateGovernance, 

Return On assets 

 

3. Maharani 

(2014) 

 

Sumber :  

E-Jurnal 

Akuntansi 

Universitas 

Udayana. 

Vol.14.3.  

Hal:1584-

1613 

Pengaruh 

Coorporate 

Governance, 

Profitabilitas 

dan 

karakteristik 

eksekutif pada 

Tax Avoidance 

 

Sample : 159 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang terdaftar 

di BEI tahun 

2008-2012 

 

Metode 

Analisis: 

Analisis 

Regresi Linear 

Berganda  

Variabel X : 

Coorporate 

Governance, 

Profitabilitas 

dan 

karakteristik 

eksekutif 

 

Variabel Y : 

Tax 

Avoidance 

Kepemilikan 

institusional dan 

profitabilitas 

berpengaruh 

negative 

terhadap 

penghindaran 

pajak.  

 

Persamaan :  

Profitabilitas, 

Kepemilikan 

Institusional 

 

Perbedaan : 

Karakteristik eksekutif, 

Leverage 

 

4. Dewinta  

(2016) 

 

Sumber :  

E-Jurnal 

Akuntansi 

Pengaruh 

Penerapan 

Coorporate 

Governance, 

Leverage, 

Return On 

Variabel X : 

Coorporate 

Governance, 

Leverage, 

Return On 

Asset, 

Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

penghindaran 

Persamaan : 

Leverage, Ukuran 

Perusahaan 

 

Perbedaan : 

Coorporate 
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No Peneliti  

Judul/Sample/ 

Metode 

Analisis 

Variabel 

X/Y 
Hasil Persamaan/Perbedaan 

Universitas 

Udayana. 

Vol.14.3. 

hal : 1584-

1613 

 

Asset, Ukuran 

perusahaan, 

dan Deffered 

Tax Expense 

pada 

Penghindaran 

Pajak. 

 

Sample : 176 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang terdaftar 

di BEI tahun 

2011-2014 

 

Metode 

Analisis: 

Analisis 

Regresi Linear 

Berganda 

Ukuran 

perusahaan, 

dan Deffered 

Tax Expense 

 

Variabel Y : 

Penghindaran 

Pajak 

pajak, 

sedangkan 

penerapan 

coorporate 

governance, 

leverage, return 

on asset, dan 

deffered tax 

expense tidak 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

penghindaran 

pajak. 

 

Governance, 

Profitabilitas, Return 

On Assets, Deffered Tax 

Expance 

5. Nurfadilah 

(2015) 

 

Sumber : 

Syariah 

Paper 

Accounting 

FEB UMS) 

ISSN 

2460-0784 

Pengaruh 

Leverage, 

ukuran 

perusahaan 

dan kualitas 

audit terhadap 

penghindaran 

pajak. 

 

Sample : 17 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang terdaftar 

di BEI tahun 

2011-2015 

 

Metode 

Analisis: 

Analisis 

Regresi Linear 

Berganda 

Variabel X : 

Leverage, 

ukuran 

perusahaan 

dan kualitas 

audit 

 

Variabel Y : 

Penghindaran 

Pajak 

Leverage dan 

ukuran 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penghindaran 

pajak.  

Persamaan :  

Leverage, Ukuran 

Perusahaan 

 

Perbedaan : 

Profitabilitas, 

Kepemilikan 

Institusional, Kualitas 

Audit 
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2.4 Hipotesis dan Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan tentang suatu yang untuk sementara 

waktu dianggap benar, selain itu juga hipotesis dapat diartikan sebagai 

pernyataan yang akan diteliti dan juga untuk jawaban sementara dari suatu 

masalah. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, kerangka pemikiran maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah :  

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak 

Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur efektifitas manajemen 

secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan 

yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. 

Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan 

kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan (Fahmi, 2014: 68). 

gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari 

pengelolaan aktiva yang dikenal dengan Return On Asset (ROA). ROA 

berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam 

memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya (Siahaan, 2004). ROA 

mengambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan 

(laba). Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga 

semakin baik pengelolaan aset perusahaan. ROA merupakan pengukur 

keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aset. Semakin tinggi nilai 

dari ROA, berarti semakin tinggi nilai laba bersih perusahaan dan semakin 

tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi 

memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax planning yang 
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mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Penelitian Kurniasih dan 

Sari (2013) mengatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap 

penghindaran pajak perusahaan. Semakin tinggi ROA, maka semakin besar 

laba yang diperoleh perusahaan berdasarkan pengelolaan asetnya. Ketika laba 

yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat 

sesuai dengan peningkatan laba sehingga perusahaan kemungkinan 

melakukan penghindaran pajak untuk menghindari peningkatan jumlah beban 

pajak, penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Rinaldi (2015) 

menyatakan bahwa ROA berpengaruh secara signifikan terhadap 

penghindaran pajak. Demikian tingginya profitabilitas perusahaan akan 

dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang  

optimal, sehingga kecendrungan melakukan penghindaran pajak akan 

menurun. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta (2016) 

yang menyatakan Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan 

suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada 

tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu sehingga mempengaruhi 

pajak. Namun terdapat penelitian yang kontradiktif dari Maharani (2014) 

yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak karena tidak ada pengaruh antara laba perusahaan dengan 

pencatatan laporan keuangan untuk pajak. Rosalia (2017) juga mengatakan 

bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena 

penghindaran pajak merupakan aktivitas beresiko, sehingga manajemen tidak 

akan mengambil resiko dalam meminimalkan investasinya. Penghindaran 
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pajak juga dapat membebankan biaya yang signifikan, termasuk biaya yang 

dibayarkan kepada konsultan pajak, waktu yang dihabiskan untuk 

penyelesaian audit pajak, denda reputasi dan denda yang dibayarkan kepada 

otoritas pajak.  Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang 

dibangun adalah :  

H1: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.  

 

2.4.2 Pengaruh Laverage Terhadap Penghindaran Pajak 

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan 

besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas 

operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban 

bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan 

mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang 

harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang dan hal itu menunjukkan 

bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Adelina, 2012). 

Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi 

kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan 

menimbulkan beban tetap yang disebut dengan bunga. Semakin besar utang 

maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas 

bunga utang semakin besar. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya 

penggunaan utang oleh perusahaan. Penelitian Ozkan (2001) memberikan 

bukti bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih 

untuk berutang agar mengurangi pajak. Dengan sengajanya perusahaan 

berutang untuk mengurangi beban pajak maka dapat disebutkan bahwa 
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perusahaan tersebut agresif terhadap pajak sehingga membuktikan bahwa 

leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan 

penelitian Annisa (2017) yang menyimpulkan bahwa leverage berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak, perusahaan yang memiliki kewajiban pajak 

tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Perusahaan yang 

memiliki nilai rasio leverage yang tinggi menunjukkan semakin tinggi jumlah 

pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin 

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

semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya laba yang dapat 

mengurangi beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan 

maka nilai Cash Effective Tax Rate (CETR) perusahaan akan semakin rendah. 

Terdapat hasil penelitian yang kontradiktif oleh Darmawan (2014) 

yang mengatakan leverage berpengaruh signifikan negatif terhadap 

penghindaran pajak karena tidak adanya pengaruh pada tata kelola 

perhitungan pencatatan laporan laba rugi perusahaan dan semakin tinggi nilai 

dari rasio leverage berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak 

ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang 

timbul dari utang tersebut. Nurfadilah (2014) dan Dewinta (2016) 

mengemukakan bahwa leverage  tidak berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak karena perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif 

pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang 

banyak, perusahaan untuk melakukan tax avoidance akan cenderung lebih 

rendah. Dalam menjelaskan teori diatas dapat disimpulkan bahwa hal tersebut 

mendasari rumusan hipotesisnya sebagai berikut : 

H2 : Leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.  
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2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran 

Pajak 

Tax Avoidance memiliki unsur-unsur kerahasiaan yang mengurangi 

transparansi suatu perusahaan, oleh sebab itu sangat perlu untuk ditetapkan 

tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu penerapan tata kelola perusahaan 

yang baik yaitu dengan kepemilikan Institusional. Kepemilikan Institusional 

merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang 

dilakukan termasuk investasi saham. Kepemilikan institusional berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak karena biasanya institusi menyerahkan tanggung 

jawab kepada devisi tertentu namun juga ikut andil dalam mengelola investasi 

perusahaan termasuk urusan pembayaran pajak perusahaan (Pranata, 2014). 

Rosalia (2017) mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

signifikan negatif tehadap penghindaran pajak, hal tersebut disebabkan karena 

kesadaran pemilik saham institusional akan pentingnya pembayaran pajak 

dan melakukan tugasnya sebagai kontrol yang baik terhadap tindakan 

manajemen perusahaan dengan meminimalkan keputusan penghindaran 

pajak. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan 

investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan 

manajemen sangat tinggi sehingga potensi dapat ditekan. Kepemilikan 

Institusional merupakan persentase perusahaan yang dimiliki institusi 

(investor dengan posisi kepemilikan saham paling sedikit 5%). Hasil 

penelitian yang kontradiktif dilakukan oleh Dewi (2014) yang menyatakan 

bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penghindaran pajak, karena institusi lain hanya mengontrol kegiatan 

perusahaan, turun naiknya saham, laba yang dihasilkan perusahaan dalam 
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periode tertentu sehingga sudah menyerahkan urusan pembayaran pajak 

kepada divisi tertentu yang ada di perusahaan. Maharani (2014) yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut karena 

pemilik institusional belum mampu mengontrol dengan baik tindakan 

manajemen atas sikap opportunitiesnya dalam melakukan manajemen laba. 

Semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan mampu 

menciptakan kontrol yang lebih baik (Cahyono, 2016).  

H5: Kepemilikan Institusional Berpengaruh signifikan terhadap 

Penghindaran Pajak. 

2.4.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran 

Perusahaan  

Menurut Kurniasih dan Sari (2013) ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak, karena semakin besar ukuran perusahaan maka 

akan semakin rendah Cash Effect Tax Rate (CETR) yang dimilikinya karena 

perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya 

untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik. Manajer perusahaan 

besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menangguhkan 

laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna 

memperkecil laba yang dilaporkan. Perusahaan besar lebih memiliki aktivitas 

operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah-

celah untuk dimanfaatkan dalam keputusan tax avoidance. 

Darmawan (2014) dan Puspitasari (2014) mengatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan 

besar lebih memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan 
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rumit sehingga terdapat celah-celah untuk dimanfaatkan dalam keputusan tax 

avoidance. Sedangkan perusahaan kecil yang memiliki aktivitas yang masih 

terbatas dan sedikit sulit untuk melakukan tax avoidance.  

Terdapat persamaan hasil penelitian Dewinta (2016) yang menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran 

pajak karena semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah CETR 

(Cash Effectivitas Tax Rate) yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan 

besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk 

membuat suatu perencanaan pajak yang baik (political power theory). Namun 

perusahaan tidak selalu dapat menggunakan power yang dimilikinya untuk 

melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan 

menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator – political cost theory. 

Menurut  Nurfadilah (2015) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran pajak karena besar kecilnya perusahaan yang 

disetorkan untuk membayar pajak adalah laporan laba rugi perusahaan 

sehingga ukuran perusahaan juga tidak mempengaruhi penghindaran pajak. 

Annisa (2017) juga menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena Fenomena 

penghindaran pajak tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar saja, namun 

perusahaan skala menengah dan kecil sekalipun akan mampu melakukan 

tindakan penghindaran pajak, namun jumlahnya tidak terlalu berdampak pada 

pendapatan negara. Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut :  

H4 : Ukuran Perusahaan Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak 
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2.5 Kerangka Konseptual 

 

Gambar II.1  

Kerangka Konseptual 
 

 Variabel Independen       Variabel Dependen 
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