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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Pajak 

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar Negara yang digunakan dalam 

APBN. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang 

perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi: “Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal 

balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”. 

Definisi pajak menurut UU No.28 tahun 2007 tentang KUP adalah 

sebagai berikut: “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”.  Berdasarkan dari 

pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban bagi 

masyarakat untuk membayarkan kas kepada negara yang dapat dipaksakan 

berdasarkan undang-undang tanpa mendapat timbal balik secara langsung. 

Beberapa definisi tentang pajak yang dikemukakan para ahli di bidang 

perpajakan untuk menjadi bahan perbandingan antara lain: 

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Waluyo (2007:3): “Pajak 

adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
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dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung 

dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 

Menurut Adriani yang dikutip oleh Ilyas (2007:5): “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, yang gunannya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang 

menyelenggarakan pemerintahan”. 

2.2 Fungsi Pajak 

Berdasarkan pada pengertian pajak yang telah dijelaskan, dapat 

disimpulkan bahwa fungsi dari pajak adalah sebagai sumber pendapatan Negara 

yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang 

bertujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat secara umum. 

Terdapat dua fungsi pajak yang dikemukakan oleh Siti Resmi (2014:3) adalah 

sebagai berikut : 

1) Fungsi Budgetair (Sumber Keungan Negara)  

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun 

pembangunan dengan berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk 

kas negara. 

2) Fungsi Regularend (mengatur) 

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat mengatur 

atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta 
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mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. 

2.3 Pengelompokan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:7) terdapat tiga pengelompokan pajak yaitu 

pengelompokan menurut golongannya, menurut sifat dan menurut lembaga 

pemungutnya: 

2.3.1 Menurut golongannya 

1) Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: 

Pajak Penghasilan. 

2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada ahirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

2.3.2 Menurut Sifatnya 

1) Pajak Subjektif (pajak perseorangan): pajak yang berpangkal atau 

berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri 

Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. 

2) Pajak objektif. (pajak kebendaan): pajak yang berpangkal pada objeknya 

tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Besar kecilnya pajak 

tidak dipengaruhi oleh keadaan subyeknya, setelah ketemu obyeknya 

baru dicari subyeknya (orang atau badan yang bersangkutan). Contoh: 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

2.3.3 Menurut lembaganya pemungutnya 

1. Pajak Pusat (pajak negara) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: 
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Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. 

2. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah  daerah dan  

digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga  daerah. Contoh: Pajak 

Hotel, Pajak Restoran, Pajak hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan 

Jalan. 

 Maka dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pengelompokan pajak terbagi 3, yaitu menurut golongannya terdapat pajak yang 

tidak dapat dilimpahkan dan pajak yang tidak dapat dilimpahkan, menurut 

sifatnya terdapat pajak yang berdasarkan subjeknya dan pajak berdasarkan 

objeknya, menurut pemungutnya terdapat pajak yang dipungut pemerintah pusat 

dan pajak yang dipungut pemerintah daerah. 

2.4 Asas–Asas Pemungutan Pajak 

Didalam melakukan pemungutan pajak baik yang dikelola oleh 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas–asas 

pemungutan pajak menurut Jeni Susyanti (2015:5), yaitu : 

2.4.1 Asas Domisili 

 Pajak dibebankan pada pihak yang tinggal dan berada di wilayah suatu 

Negara tanpa memperhatikan sumber atau asal objek pajak yang diperoleh atau 

yang diterima Wajib Pajak. 

2.4.2 Asas Sumber 

Pembebanan pajak oleh Negara hanya terhadap objek pajak yang 

bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa memperhatikan tempat 
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tinggal Wajib Pajak. 

2.4.3 Asas Kebangsaaan 

Status kewarganegaraan seseorang menentukan pembebanan pajak. 

2.5 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:9) sistem pemungutan pajak dapat dibagi 

menjadi 3 yaitu: 

2.5.1 Official Assessment System 

Suatu sistem yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus-pegawai 

pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri 

Official Assessment System antara lain : 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 

2) Wajib Pajak bersifat pasif. 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkanya Surat Ketetapan Pajak Oleh 

fiskus. 

2.5.2  Self Assessment System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib 

Pajak untuk menentukan sendiri bersarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri Self 

Assessment System antara lain : 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak sendiri. 

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
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2.2.3 With Holding System 

 Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-ciri With Holding System antara lain: wewenang memotong atau memungut 

pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib 

Pajak. 

2.6 Leverage 

Leverage merupakan kemampuan perusahan dalam memenuhi 

pembayaran semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun 

kewajiban jangka panjang (M Hanafi dan Abdul Halim, 2012). Tingkat 

pengelolaan kewajiban (leverage) berkaitan dengan bagaimana perusahaan 

didanai, apakah perusahaan didanai lebih banyak menggunakan kewajiban atau 

modal yang berasal dari pemegang saham. 

Menurut Sartono, (2002) dalam kurnisasih, (2013) Leverage 

menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi. Leverage merupakan 

rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang. Menurut 

Husnan, (2002) dalam kurniasih (2013) Leverage menggambarkan hubungan 

antara total assets dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan 

utang untuk meningkatkan laba. 

Tingkat rasio leverage yang besar menimbulkan keraguan akan 

kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya  di masa 

depan. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana yang diperoleh perusahaan akan 

digunakan untuk membiayai utang sehingga dana untuk beroperasi akan semakin 
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berkurang. Kreditor pada umumnya lebih menyukai debt ratio yang rendah angka 

rasionya karena jika terjadi likuidasi, kerugian yang dialami kreditor dapat 

diminimalisir (Widyantari, 2011). 

Menurut Syamsudin (2001) dalam Hardiningsi (2008) leverage dapat 

dihitung melalui 3 pendekatan yaitu: 

1. Debt Ratio (rasio utang) 

Utang mencakup kewajiban/utang lancar (jangka pendek) maupun jangka 

panjang. Kreditor pada umumnya menyukai rasio kewajiban yang rendah karena 

dalam keadaan demikian berarti tersedia dana penyangga yang besar bagi kreditor 

apabila terjadi likuidasi pada suatu perusahaan. Bagi pemilik (insider) rasio 

kewajiban yang tinggi dapat melipatgandakan laba atau mungkin dapat juga 

mengurangi kendali atas perusahaan karena adanya penjualan saham ke pasar 

modal. 

Rasio ini mengukur berapa besar asset perusahaan yang dibiayai oleh 

kreditor yang diperoleh dengan membandingkan total kewajiban (total liabilities) 

dengan total aset. Rasio ini merupakan rasio yang paling menyeluruh karena 

memasukkan proporsi kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka 

panjang terhadap asset. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar perusahaan 

tersebut didanai oleh kreditor. 

2. Debt to Equity Ratio 

Rasio ini menunjukkan suatu upaya untuk memperlihatkan proporsi 

relatif dari klaim pemberi pinjaman terhadap hak-hak kepemilikan dan digunakan 

sebagai ukuran peranan kewajiban (utang). Versi ini menganalisis proporsi 
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kewajiban yang melibatkan rasio total kewajiban, biasanya kewajiban lancar dan 

semua jenis kewajiban jangka panjang terhadap total ekuitas pemilik. Rasio ini  

juga menunjukkan hubungan antara pinjaman jangka panjang yang diberikan oleh 

kreditor dengan jumlah modal sendiri yang berasal dari pemegang saham. Rasio 

ini diperoleh dari perbandingan rasio total liabilities terhadap stock holders equity. 

3. Debt to Total Capitalization Ratio 

Rasio ini merupakan versi analisis proporsi kewajiban yang lebih 

mendalam yang melibatkan rasio kewajiban jangka panjang terhadap kapitalisasi. 

Kapitalisasi didefinisikan sebagai jumlah klaim jangka panjang terhadap 

perusahaan baik kewajiban maupun ekuitas pemilik yang tidak termasuk 

didalamnya kewajiban jangka pendek (kewajiban lancar). Rasio ini mengukur 

berapa besar modal jangka panjang perusahaan (total capitalization) yang dibiayai 

oleh kreditor. Rasio ini diperoleh dari perbandingan long term debt dengan total 

capitalization. 

2.7 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokkan perusahaan 

kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang dan kecil. 

Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar 

kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total aset perusahaan (Suwito dan 

Herawaty, 2005).  

Perusahaan yang berukuran besar mempunyai berbagai kelebihan 

dibanding perusahaan berukuran kecil. Kelebihan tersebut yang pertama adalah 

ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh 
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dana dari pasar modal. Kedua, ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar-

menawar (bargaining power) dalam kontrak keuangan. Dan ketiga, ada 

kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return membuat perusahaan yang 

lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba (Sawir, 2003). 

Perusahaan dengan ukuran besar memiliki akses lebih besar dan luas 

untuk mendapat sumber pendanaan dari luar, sehingga untuk memperoleh 

pinjaman akan menjadi lebih mudah karena dikatakan bahwa perusahaan dengan 

ukuran besar memiliki kesempatan lebih besar untuk memenangkan persaingan 

atau bertahan dalam industri Lisa dan jogi, (2013). 

Perusahaan besar yang sudah well-established akan lebih mudah 

memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena 

kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang 

lebih besar pula (Sartono, 2010:249).  

Penelitian ukuran perusahaan dapat menggunakan tolak ukur aset. 

Karena total aset perusahaan bernilai besar maka hal ini dapat disederhanakan 

dengan mentranformasikan ke dalam logaritma natural (Ghozali,2006), sehingga 

ukuran perusahaaan juga dapat dihitung dengan: 

Size = Total Assets 

2.8 Kepemilikan Keluarga 

Perusahaan keluarga pada umumnya merupakan perusahaan yang 

dimiliki secara mayoritas oleh keluarga tertentu atau kepemilikan sahamnya 

terkonsentrasi pada keluarga tertentu Ayub (2008) dalam Septian (2014). Menurut 
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Laporta (1999) dalam Septian (2014) kepemilikan keluarga diidentifikasikan 

sebagai kepemilikan dari individu dan kepemilikan dari perusahaan tertutup (di 

atas 5%), yang bukan kepemilikan dari BUMN dan BUMD, perusahaan terbuka 

ataupun lembaga keuangan. Berdasarkan definisi ini, perusahaan jenis family 

ownership tidak hanya terbatas pada perusahaan yang menempatkan anggota 

keluarganya pada posisi CEO, komisaris atau posisi manajemen lainnya. 

Perusahaan yang mempekerjakan CEO, komisaris atau manajer dari luar anggota 

keluarga pemilik perusahaan tetap dikategorikan sebagai perusahaan jenis family 

ownership. 

Definisi kepemilikan keluarga terdapat dalam penelitian Anderson dan 

Reeb (2003) dalam Prakosa (2014) yang menyebutkan bahwa perusahaan 

keluarga (family firm) adalah setiap  perusahaan  yang  memiliki  pemegang 

saham yang dominan. Sedangkan Morck dan Yeung (2004) dalam Prakosa (2014) 

mendefinisikan perusahaan keluarga sebagai meliputi perusahaan yang dijalankan 

berdasarkan keturunan atau warisan dari orang-orang yang sudah lebih dulu 

menjalankannya atau oleh keluarga yang secara terang-terangan mewariskan 

perusahaannya kepada generasi selanjutnya. 

Pemilik saham keluarga dalam suatu perusahaan merupakan pemegang 

saham khusus yang memiliki struktur insentif unik. Pemilik saham keluarga 

memiliki pengaruh suara yang kuat dalam perusahaan dan motif yang sangat kuat 

untuk mengelola perusahaan (Anderson, Mansi, dan Reeb, 2003 dalam Sirait dan 

Martani, 2014). Pemilik saham keluarga berbeda dengan sekedar pemegang 

saham biasa berkenaan dengan dua karakteristik yaitu perhatian keluarga pada 
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kemampuan perusahaan bertahan dalam jangka panjang dan reputasi keluarga dan 

perusahaan. 

Karakteristik  keluarga peduli pada kemampuan perusahaan bertahan 

pada jangka panjang. Kepedulian ini timbul karena umumnya  pemilik saham 

keluarga tidak mendifersifikasikan portofolionya dan mereka ingin mewarisi 

perusahaan tersebut kepada keturunannya. Mereka lebih mementingkan 

maksimalisasi nilai perusahaan (firm value) dibandingkan nilai pemegang saham 

(shareholder value). 

Karakteristik pemilik keluarga peduli pada reputasi keluarga dan 

perusahaan. Kepedulian ini terkait konsekuensi ekonomi jangka panjang yang 

akan dirasakan dari reputasi yang baik. Karena investasi keluarga bersifat jangka 

panjang, pihak eksternal akan berhadapan dengan pengelola perusahaan yang 

sama dalam jangka panjang. Pihak eksternal akan berekspektasi pengelola 

perusahaan bertindak konsisten di masa depan. Karena itu, jika perusahaan 

melakukan tindakan eksploitasi, pihak eksternal akan beranggapan perusahaan 

akan melakukan eksploitasi lagi di masa depan karena pengelola perusahaan tidak 

berubah. 

Dalam penelitian Arifin (2003) dalam Prakosa (2014) mengungkapkan 

bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga, negara, atau institusi 

keuangan pengurangan masalah agensinya akan lebih baik dibandingkan dengan 

perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan publik atau perusahaan tanpa 

pengendali utama. 
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2.9 Penghindaran Pajak 

Pajak merupakan biaya yang signifikan bagi perusahaan serta menjadi 

pengurang arus kas yang tersedia bagi perusahaan dan pemegang saham. Hal ini 

menjadi insentif bagi perusahaan untuk pengurangi pajak melalui aktivitas 

penghindaran pajak (Chen et al., 2010 dalam Sirait dan Martani, 2014). Upaya 

manajemen perusahaan untuk memperoleh laba yang diharapkannya melalui 

penerapan manajemen pajak salah satunya adalah melalui penghindaran pajak (tax 

avoidance), yaitu mengurangi jumlah pajak dengan cara yang yang tidak 

melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak dapat 

juga didefinisikan sebagai suatu bagian dari strategi manajemen pajak yang  tidak  

dilarang dalam undang-undang pajak. Satu rancangan transaksi dapat   

mengurangi present value dari pembayaran pajak, tetapi jika penghematan 

tersebut menyebabkan biaya non-pajak yang lebih besar pada area lain di 

organisasi, transaksi tersebut bukan merupakan perencanaan pajak yang efisien 

(Klassen, 1997 dalam Sirait dan Martani, 2014). 

Beberapa definisi tentang penghindaran pajak yang dikemukakan para 

ahli di bidang perpajakan untuk menjadi bahan perbandingan antara lain: 

Menurut Erly Suandy (2011:20) Penghindaran pajak (tax avoidance) 

adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara 

memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti 

pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat 

hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan 

perpajakan yang berlaku. Sedangkan penggelapan pajak (tax evasion) adalah 
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merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan 

perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan 

demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana. 

Menurut Ernest R. Mortson yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu 

(2010:146) Penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa 

sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan 

memperhatiakan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkanya. 

Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan 

perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk 

mengurangi, menghindari, meminimkan atau menringankan beban pajak dengan 

cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. 

Menurut Robert H. Anderson yang dikutip oleh Sony Devano (2006:117) 

“Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan 

terutama melalui perencanaan perpajakan. 

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan tindakan legal, dapat 

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

ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan. Tujuan penghindaran pajak adalah 

menekan atau meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar (Sony Devao, 

2006:119). 

Manfaat utama yang diperoleh dari penghindaran pajak adalah 

penghematan pajak yang lebih besar. Penghematan ini memang menjadi 

keuntungan bagi pemegang saham, tetapi manajer sebagai pembuat keputusan 
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juga memperoleh keuntungan apabila kompensasi manajer ditentukan dari usaha 

efisiensi manajemen pajak baik secara langsung maupun  tidak langsung.  

Penghindaran  pajak juga dapat  memberi reaksi  baik  pada   pasar. Ketika pasar 

berekspektasi bahwa beban pajak perusahaan naik, maka akan timbul reaksi 

negatif. Jika pasar berekspektasi bahwa pengungkapan meningkat maka timbul 

reaksi positif (Frischman et al., 2008 dalam Sirait dan Martani, 2014). Dengan 

demikian, untuk menghindari reaksi negatif, perusahaan harus dapat menghindari 

pajak tetapi harus  dapat mempertahankan tingkat pengungkapan yang memadai 

(Kasipillai dan Maharthiran, 2013 dalam Sirait dan Martani, 2014). 

Penghindaran pajak sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka 

memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan 

meningkatkan cash flow perusahaan. Seperti disebutkan oleh (Guire at al.,  2011 

dalam Budiman dan Setiyono, 2012), bahwa manfaat dari adanya tax avoidance 

adalah untuk memperbesar tax saving yang berpotensi mengurangi pembayaran 

pajak sehingga akan menaikkan cash flow. Namun, penghindaran pajak juga 

menimbulkan biaya.Perencanaan penghindaran pajak membutuhkan investasi 

waktu, usaha, dan biaya transaksi yang besar. Umumnya perusahaan berharap 

dapat melaporkan penghasilan kena pajak yang rendah namun perusahaan juga 

peduli pada tingkat laba yang dilaporkannya (Yin dan Cheng, 2004 dalam Sirait 

dan Martani, 2014). Saat perusahaan menghindari pajak, penghasilan kena 

pajaknya akan semakin rendah. Pemeriksa pajak lebih mengawasi perusahaan 

yang melaporkan perbedaan laba buku dan pajak yang besar (Cloyd et al, 1996 

dalam Sirait dan Martani, 2014). Jadi, peluang perusahaan diperiksa semakin 
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besar dan potensi sanksi dari pemeriksa pajak semakin besar. 

Jika perusahaan tidak ingin perbedaan buku dan pajak yang besar, 

perusahaan bisa memanajemen laba akuntansi dan pajak bersama-sama. Jika 

perusahaan menunda penghasilan kena pajak agar dapat memperoleh kewajiban 

pajak lebih sedikit, laba buku juga akan berkurang. Dengan demikian, 

penghindaran pajak dapat menyebabkan perusahaan melaporkan laba bersih yang 

lebih sedikit (Yin dan Cheng, 2004 dalam Sirait dan Martani, 2014). Jika 

perusahaan tidak dapat mengkomunikasikan nilai dari penghindaran pajak ini 

kepada pemegang saham, laba bersih yang rendah dianggap sebagai nilai 

perusahaan yang rendah. Pemegang saham berpotensi melakukan price discount. 

Apalagi jika pemegang saham eksternal menilai manajer menggunakan 

penghindaran pajak untuk menyelubungi aktivitas rent extraction maka pemegang 

saham yang merasa dirugikan akan melakukan price discount. 

Menurut Rego, (2003) dalam Prakosa, (2014) penghindaran pajak  

sebagai penggunaan metode perencanaan pajak untuk secara legal mengurangi 

pajak penghasilan yang dibayarkan. Namun, Desai dan Dharmapala (2009) 

melihat penghindaran pajak sebagai penyalahgunaan tax shelters. 

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penghindaran 

pajak (tax avoidance) pada intinya adalah suatu cara untuk mengurangi beban 

pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam kebijakan 

undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak dapat 

dianggap illegal. 
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2.10 Pandangan Islam Tentang Pajak 

Islam adalah agama yang universal yang meliput aspek kehidupan 

manusia baik urusan dunia maupun di akhirat. Manusia tidak bisa lepas dari pajak, 

baik itu pajak penghasilan, pajak bumi dan pajak bangunan, dan pajak tidak 

langsung. Pajak berasal dari bahasa Latin yaitu taxo (rate) adalah iuran rakyat 

kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan 

tidak mendapat balas jasa secara langsung. 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak 

merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran 

termasuk pengeluaran pembangunan. Uang yang dihasilkan dari perpajakan 

digunakan oleh negara dan institusi di dalamnya sepanjang sejarah untuk 

mengadakan berbagai macam fungsi. Beberapa fungsi tersebut antara lain untuk 

pembiataan perang, penegakan hukum, keamanan atas aset, infrastruktur ekonomi, 

pekerjaan publik, subsidi, dan operasional negara itu sendiri. Dana pajak juga 

digunakan untuk membayar utang negara dan bunga atas utang tersebut. 

Pemerintah juga menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan 

kesejahteraan dan pelayanan publik. 

Hukum pajak dan pemungutnya menurut Islam telah dijelaskan 

keharaman pajak dengan dalil-dalil yang jelas, baik secara umum atau khusus 

masalah pajak itu sendiri. Adapun dalil secara umum, semisal firman Allah : 

 يَا أَيُّهَا انَِّذيَه آَمىُوا ََل تَأُْكهُوا أَْمَوانَُكْم بَْيىَُكْم بِاْنبَاِطمِ 

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan cara yang batil….”[An-Nisa : 29] 

https://id.wikipedia.org/wiki/Latin
https://id.wiktionary.org/wiki/en:taxo#Latin
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengeluaran_pemerintah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Aset
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pekerjaan_publik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_publik
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Dalam ayat diatas 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. Dalam sebuah hadits yang shahih 

Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda. 

 َلَ يَِحمُّ َماُل اْمِزٍئ ُمسهٍِم إَِلَّ بِِطْيِب وَْفٍس ِمْىهُ 

Artinya : “Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari 

pemiliknya” 

Adapun dalil secara khusus, hadits yang menjelaskan keharaman pajak 

dan ancaman bagi para penariknya, di antaranya bahwa Rasulullah Shallallahu 

„alaihi wa sallam bersabda. 

 إِنَّ َصاِحَب اْنَمكِس فِْي انىَّارِ 

Artinya : “Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR 

Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7]. 

Menurut Widi Widodo (2010:149) dalam karyanya yang berjudul  

Moralitas, Budaya dan Kepatuhan pajak berpendapat bahwa dalam fiqih islam 

telah ditegaskan bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga 

negara membayar pajak bila jumlah zakat tidak mencukupi untuk menjalankan 

semua kegiatan pemerintahan. Hak negara untuk meningkatkan sumber daya 

lewat pajak disamping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada 

prinsipnya mewakili semua mazhab fiqih. Hal ini disebabkan karna pada 

prinsipnya dana zakat dipergunakan untuk kesejahteraan kaum miskin, Padahal 

negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi 
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alokasi, distribusi dan stabilisasi secara efektif. Hak ini dibela oleh para fuqaha 

berdasarkan hadis Rasulullah SAW: 

“Pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat” 

Argumen ini juga diperkokoh dengan kaidah ushul (prinsip) yang 

menyatahan bahawa, “suatu pengorbanan yang lebih kecil dapat direlakan untuk 

menghindarai pengorbanan yang lebih besar” dan bahwa “sesuatu yang apabila 

suatu kewajiban tidak dapat dilakukan tanpanya, maka sesuatu itu hukumnya 

wajib”. 

2.11 Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dalam 

penelitian ini adalah : 

Tabel 2.1 : Penelitian-Penelitian Terdahulu 

 

No 

 

Nama Peneliti 

 

Judul Penelitian 

 

Hasil Penelitian 

1 M. Khoiru 

Rusydi, Dwi 

Martani (2014) 

Pengaruh Struktur Kepemilikan 

Terhadap Aggresive Tax 

Avoidance 

Kepemilikan yang 

terkonsentrasi pada 

keluarga berpengaruh 

positif terhadap 

aggressive tax avoidance 

di Indonesia 

 
2 Calvin Swingly, I 

Made Sukartha 

(2015) 

 

Pengaruh Karakteristik 

Eksekutif, Komite Audit, 

Ukuran Perusahaan, Leverage 

dan Sales Growth pada Tax 

Avoidance 

 

Karakter eksekutif dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh positif 

sedangkan leverage 

berpengaruh negatif 

pada tax avoidance. 

 Jumlah komite dan sales     

growth tidak berpengaruh  

pada tax avoidance. 

 3 Kesit Bambang 

Prakosa (2014) 

Pengaruh Profitabilitas, 

Kepemilikan Keluarga dan 

Variabel profitabilitas, 

kepemilikan keluarga 
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Corporate Governance Terhadap 

Penghindaran Pajak Di 

Indonesia 

 

dan komisaris 

independen merupakan 

variabel yang secara 

signifikan berpengaruh 

negative terhadap 

penghindaran pajak. 

Variabel komite audit, 

leverage, ukuran 

perusahaan dan 

kompensasi kerugian 

pajak tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak 

4 Tommy Kurniasih & 

Maria M. Ratna Sari 

(2013) 

Pengaruh Return On Assets, 

Leverage, Corporate 

Governance, Ukuran 

Perusahaan, dan Kompensasi 

Rugi Fiskal Terhadap Tax 

avoidance. 

 

 

ROA, Leverage, dan 

Kompensasi Rugi 

Fiskal berpengaruh 

signifikan secara 

simultan terhadap tax 

avoidance. 

ROA, Ukuran 

Perusahaan dan 

Kompensasi Rugi Fiskal 

berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap 

tax avoidance, 

sedangkan Leverage 

dan Corporate 

Governancetidak 

berpengaruh 

5 Judi Budiman & 

Setiyono (2012) 

 

Pengaruh Karakter Eksekutif 

Terhadap Penghindaran Pajak 

(Tax Avoidance) 

 

Eksekutif yang 

memiliki karakter risk 

taker memiliki pengaruh 

yang positif terhadap 

penghindaran pajak (tax 

avoidance). 

6 

 

Deddy Dyas Cahyono, 

Rita Andini, Kharis 

Raharjo (2016) 

 

Pengaruh komite audit, 

kepemilikan institusional, 

dewan komisaris, ukuran 

perusahaan, leverage dan 

profitabilitas terhadap 

penghindaran pajak. 

Jumlah Komite Audit 

berpengaruh terhadap Tax 

Avoidance,Kepemilikan 

Institusional berpengaruh 

terhadap Tax Avoidance,  
Proporsi Dewan 

Komisaris Independen 

(PDKI) tidak berpengaruh 

terhadap Tax Avoidance, 
Ukuran Perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap Tax 

Avoidance, Leverage 
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(DER) tidak berpengaruh 

terhadap Tax Avoidance,  
Profitabilitas yang diukur 

dengan (ROA) tidak 

berpengaruh terhadap Tax 

Avoidance . 

7 Ida Ayu Rosa 

Dewinta dan Putu 

Ery Setiawan (2016) 

Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Umur Perusahaan, 

Profitabilitas, Leverage, dan 

Pertumbuhan Penjualan 

Terhadap Tax Avoidance 

Ukuran perusahaan 

berpengaruh positif 

terhadap tax avoidance, 

umur perusahaan 

berpengaruh positif 

terhadap tax 

avoidance,Profitabilitas 

berpengaruh positif 

terhadap tax avoidance, 

Leverage tidak 

berpengaruh terhadap tax 

avoidance. 

 

2.12 Kerangka Pemikiran 

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka pada 

gambar berikut ini adalah kerangka pemikiran skripsi yang menggambarkan 

permasalahan penelitian.Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah karakteristik perusahaan dan kepemilikan keluarga. 

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leverage 
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Penghindaran Pajak 
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Ukuran Perusahaan 

(X2) 

 

Kepemilikan Keluarga 

(X3) 
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2.13 Keterkaitan Antar Variabel dan Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu hubungan, sebab 

akibat dari kinerja variabel yang perlu dibuktikan kebenarannya (Hamid, 

2012:26). Perumusan hipotesis pada penelitian ini berdasarkan teori dan 

penelitian-penelitian terdahulu yang bertujuan untuk menguji pengaruh leverage, 

ukuran perusahaan dan  kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak. 

a. Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak 

 Menurut Eugene F.Bringham dan Joel F.Huston (2014:155): “Utang 

yang merupakan financial leverage dan salah satu alasan utama digunakanya 

utang adalah karna bunga akibat pinjaman merupakan pengurang pajak, sehingga 

kecendrungan perusahaan melakukan pinjaman maka akan mengakibatkan 

perusahaan agresif melakukan penghindaran pajak. 

 Menurut Aries P. Ompusunggu (2011:35) menyatakan sebagai berikut 

dalam bukunya: “Strategi meminimalisir dapat dengan penggunaan dana dari 

pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi dan asset perusahaan 

(leverage). Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan 

menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus 

dibayar oleh perusahaan”. 

Perusahaan seringkali  menambah hutang untuk memenuhi kebutuhan 

operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, hutang akan menimbulkan 

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

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

bunga hutang semakin besar. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya 
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penggunaan utang oleh perusahaan. Penelitian Ozkan, (2001) dalam Prakosa, 

(2014) memberikan bukti bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak 

tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Dengan sengaja 

perusahaan berhutang untuk mengurangi beban pajak maka dapat disebutkan 

bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap pajak. 

Secara logika, 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 hutang tersebut.  Biaya bunga  

yang semakin  tinggi  akan  memberikan  pengaruh berkurangnya beban pajak 

perusahaan. Semakin tinggi nilai hutang perusahaan maka nilai Cash Effective 

Tax Rate (CETR) perusahaan akan semakin rendah (Richardson dan Lanis, 2007 

dalam Prakosa, 2014). Berdasarkan argumen tersebut, maka dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H1: Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

b. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak 

  Menurut Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:57) 

menyatakan bahwa: “Bagi wajib pajak untuk menghindari pajak dengan memilih 

jenis investasi sehingga akan memberikan resiko penghasilan yang berbeda, 

demikian pula besar pajak yang ditanggung sesuai ketentuan pajak yang berlaku. 

Pada ukuran perusahaan besar lebih cenderung melakukan hal penghindaran pajak 

karena mereka bisa menunda pembagian laba atau memberikan laba ke holding”. 

 Perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar (memiliki 

aset yang besar) akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk 
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menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang 

kecil (Indriani, 2005 dalam Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Laba yang besar 

dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik 

penghindaran pajak (tax avoidance) karena laba yang besar akan menyebabkan 

beban pajak yang besar pula. Perusahaan berskala kecil tidak dapat mengelola 

beban pajaknya secara optimal karena ahli dalam bidang perpajakan yang minim 

(Nicodeme, 2007 dalam Ayu 2016). Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agent untuk memaksimalkan 

kompensasi kinerja agent, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan 

untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ida 

Ayu Rosa Dewinta (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap tax avoidance. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. 

H2: Ukuran Perusahaan Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak 

c. Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak 

 Untuk menentukan apakah tindakan penghindaran pajak (tax 

avoidance) pada perusahaan keluarga lebih rendah atau lebih tinggi daripada 

perusahaan non-keluarga, tergantung dari seberapa besar keuntungan atau 

kerugian yang ditanggung pihak keluarga yang menjadi manajemen perusahaan 

(family owners) atau pihak manajer dalam perusahaan non-keluarga. 

Dibandingkan manajer dalam perusahaan non-keluarga, family owners memiliki 

kepemilikan yang lebih besar, rentang waktu investasi yang lebih lama, serta 

memiliki kepedulian yang lebih tinggi terhadap reputasi perusahaan. Oleh 



33 

 

karenanya Chen et al. (2010) menyatakan bahwa manfaat dan biaya dari tindakan 

pajak yang agresif akan lebih tinggi dirasakan oleh perusahaan keluarga. 

 Penelitian Chen et al. (2010) yang dilakukan untuk mengetahui 

apakah perusahaan keluarga lebih agresif dalam tindakan pajaknya daripada 

perusahaan non-keluarga, menunjukkan bahwa pada perusahaan-perusahaan yang 

termasuk dalam S&P 1500 Index (periode 1996-2000), perusahaan keluarga 

memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih kecil daripada perusahaan non-

keluarga. Hal ini diduga terjadi karena dibandingkan perusahaan non-keluarga, 

family owners lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar 

denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat 

audit dari fiskus pajak. Namun hasil penelitian Sari dan Martani (2010) berbeda 

dengan hasil penelitian Chen et al. (2010) yang memperlihatkan bahwa 

kepemilikan keluarga cenderung bertindak lebih agresif dalam melakukan 

penghindaran pajak daripada perusahaan non-keluarga. Berdasarkan argumen 

tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3: Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

d. Pengaruh leverage, ukuran perusahaan dan kepemilikan keluarga 

terhadap penghindaran pajak. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang mendukung hipotesis-

hipotesis dan teori yang memperkuatnya, maka hipotesis ke empat dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

H4: Leverage, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Keluarga berpengaruh 

terhadap Penghindaran Pajak. 


