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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Agency Theory (Teori Keagenan)  

Admaja (2008: 13)mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak 

di mana satu atau lebih principal (pemilik) menggunakan pihak lain atau agent 

(manajer) untuk menjalankan perusahaan. Dalam teori keagenan, yang dimaksud 

dengan principal adalah pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas 

dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. Agent adalah manajemen yang 

memiliki kewajiban yang mengelola perusahaan sebagaimana yang telah 

diamanahkanprincipal kepadanya.Agency theorymemiliki asumsi bahwa masing-

masing individu semata-mata termotivasi oleh kesejahteraan dan kepentingan dirinya 

sendiri.Pihak principaltermotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan 

dirinya melalui pembagian dividen atau kenaikan harga saham perusahaan.Agent 

termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan 

kompensasi.Konflik kepentingan semakin meningkat ketika principaltidak memiliki 

informasi yang cukup tentang kinerja agent karena ketidak mampuan 

principalmemonitor aktivitas agent dalam perusahaan.Sedangkan agent mempunyai 

lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan 

secara keseluruhan. 
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Masalah agensi tidak hanya terjadi antara principal dan manajemen, tetapi 

juga dapat terjadi antara pemegang saham besar (mayoritas) dan pemegang saham 

minoritas. Jika ada kepemilikan saham minoritas dalam perusahaan, maka akan 

timbul masalah agensi baru, yaitu adanya konflik antara pemilik saham mayoritas 

dengan pemilik saham minoritas Lukas Admaja (2008: 13). 

Menurut Gitman (2007) agency problem adalah masalah yang timbul akibat 

tindakan manajer yang lebih mengutamakan pemenuhan tujuan pribadinya bila 

dibandingkan dengan tujuan perusahaan. Untuk mengatasi atau me-minimize masalah 

agensi tersebut maka dapat dilakukan dengan dua cara, sebagai berikut: 

1. Market Forces  

Market forces merupakan pemegang saham yang memiliki saham mayoritas, 

seperti investor institusional yang biasanya berupa perusahaan asuransi jiwa, 

mutual fund, perusahaan dana pensiun. Melalui hak suara mayoritas maka 

diyakini akan dapat mengatasi masalah agensi. Hal tersebut dilakukan dengan 

cara memberi tekanan kepada manajer untuk bekerja dengan lebih baik ataupun 

mengganti manajemen yang dianggap tidak dapat memenuhi kesejahteraan 

pemegang saham atau pemilik perusahaan. Hal lain yang dapat dilakukan 

adalah mengancam dengan mengatakan perusahaan lain akan melakukan 

takeover yang dapat merestrukturisasi manajemen. Tujuan dari hal tersebut 

adalah menimbulkan motivasi bagi manajemen agar bertindak sesuai dengan 

kepentingan pemilik perusahaan. 
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2. Agency Cost  

Agency cost merupakan biaya yang akan dikeluarkan untuk mengurangi agency 

problem sekaligus untuk pemenuhan kesejahteraan para pemegang saham. 

Biaya yang dikeluarkan antara lain, berasal dari biaya insentif yang akan 

diberikan kepada manajer untuk memaksimalkan harga saham. Selain  itu, 

biaya keagenan juga timbul karena adanya pengawasan terhadap setiap 

tindakan manajer, dimana sistem pengawasan tersebut dikenal dengan 

corporate governance. 

Hubungan teori agensi dengan agresivitas pajak adalah dimana pihak 

manajemen akan mematuhi segala yang dikatakan oleh pemegang saham 

mayoritas  untuk meningkatkan laba dan manajemen akan melakukan segala 

cara untuk mencapai tujuan dari pemegang saham tersebut termasuk dalam 

merkayasa laba untuk meminimalisir pajak perbuatan tersebut disebut dengan 

agresivitas pajak.  

2.1.2 Pengertian Pajak 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 defenisi 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 (www.pajak.go.id).  

http://www.pajak.go.id/
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Defenisi atau pengertian pajak banyak dikemukakan oleh para ahli 

diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. P. J. A. Adriani yang telah 

diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo (1991: 2) dalam Waluyo (2013: 2). 

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipakasakan) yang terutang 

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 yang menyelenggarakan pemerintah. 

 Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli lainnya adalah 

sebagai berikut:  

1) Pengertian pajak menurut Prof. Edwin R. A. Seligman dalam buku Essay in 

Taxation yang diterbitkan diamerika menyatakan: “tax is compulsory 

contribution from the person, to the government to depray the expenses 

incurred in the common interest of all, without referece to special benefit 

conferred”. Dari definisi diatas terlihat adanya kontribusi seseorang yang 

ditujukan kepada Negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus 

kepada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak 

itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat. 

2) Pengertian pajak menurut Philip E. Taylor dalam buku The Economics Of 

Public Finance memberikan batasan pajak seperti diatas hanya menggantikan 

without reference dengan little reference. 
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3) Pengertian pajak menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku De Over 

Heidsmiddelen Van Indonesia (terjemahan): Pajak adalah prestasi yang 

dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-

norma yang ditetapkan secara umum ), tanpa adanya kontraprestasi, dan 

semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. 

4) Pengertian pajak menurut Prof. Dr. MHJ. Smeets dalam buku De 

Economische Betekenis Belastingen (terjemahan): pajak adalah prestasi 

kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat 

dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal 

yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 

5) Pengertian pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya 

yang berjudul “Pajak berdasarkan Asas gotong Royong” menyatakan: Pajak 

adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa 

berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-

barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Dari 

definisi diatas tidak tampak istilah “dipaksakan” karena bertitik tolak pada 

istilah “iuran wajib”. Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontraprestasi 

menekankan pada mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak. 

6) Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H. dalam bukunya dasar-dasar hukum pajak 

dan pajak pendapatan (1990:5) menyatakan: pajak adalah iuran kepada kas 

Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 
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mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

2.1.3 Fungsi Pajak 

Menurut Siti Resmi (2009: 3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu: 

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin 

maupun pembangunan. 

b. Fungsi Regularend (Pengatur) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur 

atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, 

serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. 

c. Fungsi Stabilitas  

Pajak sebagai penerimaan Negara dapat digunakan untuk menjalankan 

kebijakan-kebijakan pemerintah  

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan  

Penerimaan Negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran 

umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan 

kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. 

2.1.4 Pengelompokkan Pajak  

Pengelompokan pajak menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak (2011: 5).  
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a. Menurut Golongannya  

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan 

2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak pertambahan nilai. 

b. Menurut Sifatnya  

1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak 

Contoh: Pajak penghasilan. 

2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

e. Menurut Lembaga Pemungutnya 

1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara 

Contoh: pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Pajak daerah terdiri atas: 
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1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor 

2) Pajak kabupaten/kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak 

Hiburan. 

2.1.5 Cara Pemungutan Pajak 

Cara pemungutan pajak menurut Waluyo (2013: 16) adalah sebagi berikut: 

a. Stelsel Pajak 

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah sebagi 

berikut: 

1) Stelsel nyata (riil stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga 

pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah 

penghasilan yang seseungguhnya telah dapat diketahui.Kelebihan stelsel ini 

adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak 

baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil 

diketahui) 

2) Stelsel Anggapan (Fiktif anggapan) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-

undang sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan 

tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan 

besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel 
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ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu 

akhir tahun.Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan 

pada keadaan yang sesungguhnya. 

3) Stelsel Campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 

anggapan.Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu 

anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan 

keadaan yang sebenarnya.Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih 

besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak haus menambah 

kekurangannya.Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka 

kelebihannya dapat diminta kembali. 

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak  

Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2010: 17)  dapat dibagi menjadi 

tiga berikut ini: 

a. Sistem official assessment  

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menetukan besarnya pajak yang terutang. 

Cirri-ciri official assessment adalah: 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus. 

2. Wajib pajak bersifat pasif. 

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketepatan pajak oleh fiskus.  
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b. Sistem self assessment  

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang member wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 

harus dibayar. 

c. Sistem withholding  

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang 

kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang 

terutang oleh wajib pajak. 

2.1.7 Tax Aggressive (Agresivitas pajak) 

 Menurut Jessica dan Arianto (2014) agresivitas pajak merupakan bagian dari 

manajemen pajak dalam hal perencanaan pajak (Tax Planning).Dimana jika dikaitkan 

dengan penghindaran atau penggelapan pajak, perencanaan agresivitas pajak lebih 

mengarah pada penghindaran pajak yang termasuk dalam tindakan legal dalam upaya 

untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan perusahaan.Namun terdapat pembeda 

antara penghindaran pajak dan agresivitas pajak yaitu dalam kegiatan agresivitas 

pajak kegiatan perencanaan untuk mengurangi pajak terhutang dilakukan dengan 

lebih agresif. 

 Jenis- jenis tindakan agresivitas pajak yaitu : 

1. Perencanaan Pajak (Tax Planning). 

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak.pada tahap 

ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar 
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dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan 

Suandy (2008: 6). Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan 

penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan 

perencanaan pajak (Tax Planning) adalah untuk meminimalisasi kewajiban 

pajak.perencanaan pajak adalah suatu langkah yang tepat untuk perusahaan, 

dalam melakukan penghematan pajak atau tax saving  sepanjang tidak 

bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku. 

Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak, yaitu : 

a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan  

b. Secara bisnis masuk akal, dan 

c. Bukti pendukung memadai. 

2. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan, biasanya 

diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (tax 

saving), penghindaran pajak (tax avoidance) dan penyelundupan pajak (tax 

evasion) yang kesemuanya itu bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, 

melalui beberapa cara antara lain melaui pengecualian-pengecualian, 

pengurangan-pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek 

pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara sampai kepada 

kerja sama dengan apara perpajakan, suap-menyuap dan pemalsuan (Zain, 

2008: 49). 
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Pohan (2013) menyatakan bahwa Penghindaran pajak adalah upaya 

penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak 

karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan 

tehnik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey 

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

sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. 

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak 

yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai 

peraturan perpajakan yang berlaku.Meski penghindaran pajak bersifat legal, 

dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut.Fenomena 

penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (tax ratio) 

negara Indonesia.Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam 

mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari 

masyarakat dalam bentuk pajak.Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, 

maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut (Darmawan dan 

sukartha, 2014). 

3. Penggelapan pajak (Tax Evasion) 

Menurut Erly Suandy (2014 : ) penggelapan pajak merupakan pengurangan 

pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti member 

data-data palsu atau menyembunyikan data.Dengan demikian, penggelapan 

pajak dapat dikenakan sanksi pidana. Semakin banyak celah kelemahan-
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kelemahan dalam aturan pajak yang berlaku, maka perusahaan akan menjadi 

semakin melakukan tindakan agresivitas pajak.  

2.1.8 Keuntungan dan Kerugian Melakukan tindakan Agresivitas pajak  

 Dalam penelitian Hidayanti (2013) Sebelum memutuskan untuk melakukan 

suatu tindakan pajak agresif, pembuat keputusan (manajer) akan memperhitungkan 

keuntungan dan kerugian dari tindakan yang akan dilakukan. Ada tiga keuntungan 

tindakan pajak agresif : 

1. Keuntungan berupa penghematan pajak yang akan dibayarkan perusahaan 

kepada negara, sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik/pemegang saham 

dalam perusahaan menjadi lebih besar.  

2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung) yang 

mendapatkan kompensasi dari pemilik/pemegang saham perusahaan atas 

tindakan pajak agresif yang dilakukannya.  

3. Keuntungan bagi manajer adalah mempunyai kesempatan untuk melakukan 

rent extraction (Chen et al. 2010).  

Sedangkan kerugian dari tidakan pajak agresif diantaranya adalah : 

1. Kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi/penalti dari fiskus pajak, dan 

turunnya harga saham perusahaan (Sari dan Martani, 2010).  

2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.  
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3. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui 

tindakan pajak agresif yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka rent 

extraction (Desai dan Dharmapala, 2006).  

2.1.9 Kepemilikan Keluarga  

 Dalam penelitian Bustanul (2015), kepemilikan keluarga merupakan 

kepemilikan saham individu maupun perusahaan yang  memiliki saham diatas 5% 

yang bukan perusahaan publik, Negara, ataupun institusi keuangan. Perusahaan 

dengan kepemilikan keluarga tidak hanya terbatas pada perusahaan yang 

menempatkan anggota keluarganya pada posisi CEO, komisaris atau posisi 

manajemen lainnya.Perusahaan dengan kepemilikan keluarga merupakan mayoritas 

jenis perusahaan diindonesia, perusahaan ini umumnya dimiliki secara mayoritas oleh 

keluarga tertentu atau kepemilikan sahamnya terkonsentrasi pada keluarga tertentu 

Ayub (2008: 13). 

 Suatu perusahaan dapat dikatakan dimiliki oleh keluarga (family owner) jika 

keluarga tersebut merupakan controlling shareholders, atau mempunyai saham 

setidaknya 20% dari voting rightsdan merupakan pemilik saham tertinggi 

dibandingkan dengan shareholders lainnya Bustanul (2015). 

 Menurut Arifin (2003) dalam Hidayanti (2013)defenisiperusahaan keluarga 

ialah yaitu semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat 

(kepemilikan > 5% wajib dicatat). Yang bukan perusahaan publik, negara institusi 

keuangan, dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat).Dalam 

penelitian ini kepemilikan keluarga dihitung dari kepemilikan individu anggota 
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keluarga (non direksi dan komisaris), non perusahaan publik, non BUMN, non 

institusi keuangan, perusahaan afiliasi, dan perusahaan asing yang merupakan 

kepanjangan tangan dari perusahaan tersebut. 

2.1.10 Kepemilikan Institusional  

 Menurut Bachtiar (2015) kepemilikn institusional merupakan jumlah saham 

perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga antara lain seperti 

perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank ataupun perusahaan- perusahaan 

swasta lain. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam 

meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dengan 

manajer. 

 Investor Institusional dapat mempengaruhi manajemen perusahaan dan dapat 

menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Hal tersebut 

disebabkan jika tingkat kepemilikan manajerial tinggi, dapat berdampak buruk 

terhadap perusahaan karena jika kepemilikan manajerial tinggi, manajer memliki 

posisi yang kuat untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan dan pihak pemegang 

saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer. 

Hal ini terjadi karena tingginya hak voting yang dimiliki manajer Bachtiar (2015). 

2.1.11 Kepemilikan Asing  

 Dalam Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Modal 

Asing adalah Modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara 

asing, dan Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki 
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oleh pihak asing. Mengacu pada pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki 

oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus 

luar negeri Anggraini(2011) dalam N Kiswanto (2014). 

 Kepemilikan asing dapat diukur sesuai dengan proporsi saham biasa yang 

dimiliki oleh asing, yang dapat dirumuskan (Anggraini, 2011): 

 Kepemilikan saham asing = 
                           

                     
 

Jumlah saham kepemilikan pihak asing yang dimaksud adalah jumlah saham 

yang dimiliki oleh pihak asing. Sedangkan total saham yang beredar, dihitung dengan 

menjumlahkan seluruh saham yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut N Kiswanto 

(2014). 

2.1.12 Kajian Pajak Dalam Islam  

Gusfahmi (2007: 27) menjelaskan bahwa dalam istilah bahasa Arab, pajak 

dikenal dengan namaAl-Usyr atau Al-Max, atau biasa juga disebut dengan Adh-

dharibah, yang artinya adalah pemungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik 

pajak.Sedangkan para pemungutan 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. Hal ini dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah 

Ayat 267, yang berbunyi : 
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“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk 

kamu.dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan 

daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memincingkan mata terhadapnya.dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji”(QS Al-Baqarah : 267). 

Dalam ayat ini allah memerintahkan orang-orang mukmin agar 

mendermakan/menyumbangkan sebagian penghasilan yang halal dan yang baik, serta 

melarang mereka agar tidak mendermakan/menyumbangkan harta yang haram dan yang 

berkualitas rendah (Syeikh Abu Su’ud Amat). 

Dalam islam telah dijelaskan dalil-dalil baik secara umum atau khusus masalah 

pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum sebagai mana firman Allah dalam Surat 

At-Taubah Ayat 29 : 

                    

                   

    

“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-
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orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah  

dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk” (QS At-Taubah :29) 

Dalam ayat ini allah menjelaskan perangilah orang-orang kafir sampai mereka 

beriman atau menyerahkan jizyaih dengan tunduk dan taat serta tidak membangkang, 

agar mereka menyumbang untuk menguatkan anggaran belanja negara islam. Jizyah 

adalah salah satu sumber utama dalam anggaran Negara islam, pajak ini berkisar 

antara 48 dan 12 dirham untuk satu orang yang diambil dari orang-orang yahudi dan 

nasrani dan orang-orang yang memiliki status hukum yang sama dengan mereka 

(Quraisi Shihab). 

2.2 Penelitian Terdahulu  

1. Junilla dan Yenni (2014) 

Judul dari penelitian ini, Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik 

Dewan Terhadap Agresivitas Pajak.Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

pengaruh struktur kepemilikan terkonsentrasi dan karakteristik dewan terhadap 

agresivitas pajak menggunakan SIZE, LEV, dan ROA sebagai variabel 

kontrol.Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan 

perusahaan periode 2010 – 2013 yang listing di Bursa Efek Indonesia 

(BEI).Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh 

signifikan terhadap agresivitaspajak, sedangkan karakteristik dewan tidak 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak.Variabel kontrol SIZE berpengaruh, 

sedangkan LEV dan ROA tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 
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2. Dewi Kartika dan Dwi Martani (2010). 

Judul dari penelitian ini, Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate 

Governance, Dan Tindakan Pajak Agresif.Penelitian ini menganalisis hubungan 

antara kepemilikan keluarga, tata kelola perusahaan, dan agresivitas pajak. Hal 

ini juga meneliti efek mediasi tata kelola perusahaan ke link kepemilikan 

keluarga dan agresivitas pajak. Pemeriksaan dilakukan untuk perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2005-2008. 

Hasil penelitian ini tidak menemukan hubungan yang signifikan antara 

kepemilikan keluarga, tata kelola perusahaan dan agresivitas pajak, penelitian 

ini telah memberikan gambaran awal bahwa perusahaan keluarga di Indonesia 

cenderung memiliki agresivitas pajak yang lebih tinggi dibandingkan 

perusahaan non-keluarga. tata kelola perusahaan yang relatif memiliki 

hubungan negatif dengan agresivitas pajak. Dan hubungan antara kepemilikan 

keluarga dan agresivitas pajak dimediasi oleh tata kelola perusahaan, yang efek 

mediasi negatif. 

3. Irsalina (2016) 

judul dari penelitian ini, Pengaruh Ketertarikan Investor Asing Dan 

Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. Penelitian 

ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan asing, jumlah dewan direksi 

atau komisaris asing, kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak 

perusahaan pada laporan tahunan yang diterbitkan perusahaan.Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing, tidak berpengaruh positif terhadap 
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penghindaran pajak perusahaan.Sedangkan dewan direksi atau komisaris asing 

dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 

perusahaan. 

4. Hidayanti  (2013) 

judul dari penelitian ini, Pengaruh Antara Kepemilikan Keluarga Dan 

Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh antara 

kepemilikan keluarga dan corporate governance terhadap tindakan 

agresif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Sedangkan 

corporate governance memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan 

pajak agresif yang diukur dengan cash effective tax rate (CETR). 

Tabel2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti 

dan 

tahun 

Judul 

Penelitian 
Variabel 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Junilla 

dan 

Yenni 

Pengaruh 

Struktur 

Kepemilikan 

dan 

Karakteristik 

Dewan 

Terhadap 

Agresivitas 

Pajak 

Dependen: 

Agresivitas 

Pajak 

Independen: 

X1, Struktur 

kepemilikan 

dan X2, 

Karakteristi

k Dewan 

Kuantitatif struktur kepemilikan 

berpengaruh signifikan 

terhadap 

agresivitaspajak, 

sedangkan karakteristik 

dewan tidak 

berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak. 

Variabel kontrol SIZE 
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Kontrol: 

ROA, LEV, 

SIZE 

berpengaruh, 

sedangkan LEV dan 

ROA tidak 

berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak. 

 

Dewi 

dan Dwi 

(2010) 

Karakteristik 

Kepemilikan 

Perusahaan, 

Corporate 

Governance, 

Dan 

Tindakan 

Pajak Agresif 

Dependen: 

Agresivitas 

pajak  

Independen: 

X1, 

Karakteristi

k 

kepemilikan 

perusahaan 

X2, 

Corporate 

Governance 

Kuantitatif  Hasil penelitian ini tidak 

menemukan hubungan 

yang signifikan antara 

kepemilikan keluarga, 

tata kelola perusahaan 

dan agresivitas pajak 

Irsalina 

(2016) 

Pengaruh 

Ketertarikan 

Investor 

Asing Dan 

Kepemilikan 

Institusional 

Terhadap 

Penghindaran 

Pajak 

Perusahaan 

Dependen: 

Penghindara

n pajak  

Independen: 

X1, 

Ketertarikan 

Investor 

Asing X2, 

Kepemilika

n 

Institusional  

Kuantitatif  Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

kepemilikan asing, tidak 

berpengaruh positif 

terhadap penghindaran 

pajak perusahaan. 

Sedangkan dewan direksi 

atau komisaris asing dan 

kepemilikan institusional 

berpengaruh positif 

terhadap penghindaran 

pajak perusahaan. 

Hidayant

i (2013) 

 

 

 

 

Pengaruh 

Antara 

Kepemilikan 

Keluarga Dan 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Dependen: 

Pajak 

Agresif 

Independen: 

X1, 

Kepemilika

n Keluarga 

Kuantitatif  Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

kepemilikan keluarga 

tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap 

tindakan pajak agresif. 

Sedangkan corporate 
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 Tindakan 

Pajak Agresif 

X2, 

Corporate 

Governance 

governance memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap tindakan pajak 

agresif yang diukur 

dengan cash effective tax 

rate (CETR). 

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran  

 Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu: 

 

 H1 

 H2 

  

 H3 

 

 

Keterangan : 

  : Secara Parsial  

 1. Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak 

 2. Pengaruh Kepemilikan Institusonal terhadap Agresivitas Pajak  

 3. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Agresivitas Pajak  

 

Kepemilikan 

Keluarga 

(X1) 

Kepemilikan 

Institusional  

(X2) 

Kepemilikan 

Asing  

(X3) 

Agresivitas 

Pajak 

(Y) 

ETR 
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2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak 

 Kepemilikan Keluarga pada perusahaan akan lebih meminimalkan tindakan  

Agresivitas Pajak karena perusahaan milik keluarga lebih mementingkan reputasi dan 

keberlangsungan perusahaan untuk masa depan dan perusahaan keluarga lebih patuh 

untuk membayar pajak dari pada melakukan tindakan Agresivitas Pajak karena 

besarnya sanksi dan jatuhnya kepercayaan masyarakat akan berdampak buruk pada 

keberlangsungan hidup perusahaan tersebut.Oleh karena itu, perusahaan yang 

memiliki kepemilikan keluarga cenderung mematuhi peraturan perpajakan.Sehingga 

mereka enggan untuk melakukan agresivitas pajak.Sejalan  degan itu, penelitian 

Hidayanti (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap tindakan Agresivitas Pajak.Hal ini juga didukung oleh 

Erlang (2015) yang menyebutkan bahwa perusahaan keluarga biasanya lebih 

memperhatikan reputasi dari segala tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, karena 

manajemen yang sekaligus pengendali perusahaan tersebut lebih memiliki rasa 

memiliki terhadap perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki 

manajerial dari non-pemilik keluarga. 

H1: Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.  
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2.4.2 Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak 

 Kepemilikn Institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki 

oleh pihak Institusional atau lembaga yang mengelola harta orang lain, perusahaan 

tersebut antara lain seperti perusahaan investasi, perusahaan asuransi,  ataupun 

lembaga-lembaga swasta lain. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang 

penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham 

dengan manajer. 

Investor Institusional dapat mempengaruhi manajemen perusahaan dan dapat 

menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham.Semakin besar 

proporsi saham yang dimiliki oleh Institusional membuat pengawasan terhadap 

manajemen juga akan meningkat. Keputusan yang diambil manajemen akan sesuai 

dengan keinginan pihak Institusional  dan perusahaan akan mematuhi segala perintah 

termasuk dalam melakukan tindakan Agresivitas pajak dengan meminimalkan beban 

pajak untuk mendapat keuntungan yang lebihbesar bagi pihak Institusional. Dan 

keuntungan tersebut akan di gunakan pihak Institusional  untuk memenuhi tanggung 

jawabnya kepeda pihak investor (Bachtiar : 2015). 

 Penelitian yang dilakukan Irsalina (2016) menyatakan Kepemilikan 

Institusional berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.Mengacu pada penelitian 

Irsalina (2016) maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut. 

H2 : Kepemilikan Institusionalberpengaruh terhadap agresivitas pajak   
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2.4.3 Kepemilikan Asing Terhadap Agresivitas Pajak 

 kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang 

dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang 

berstatus luar negeri. kepemilikan asing juga dianggap pihakyang fokus terhadap 

reputasi negara atau perusahaan pusatnya, ini juga yangmenjadikan perusahaan 

multinasional (MNC) mulai mengubah perilaku merekadalam beroperasi demi 

menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan, sehinggadiharapkan dengan adanya 

kepemilikan asing dalam perusahaan publik dapatmengurangi tindakan Agresivitas 

Pajak. Soga (2015) menyebutkan perusahaan kepemilikan asing lebih memilih untuk 

meminimalkan tindakan agresivitas pajak karena salah satu kerugian dari tindakan 

tersebut yakni reputasi perusahaan yang akan menjadi tidak baik. 

 Penelitian Soga (2015) bertujuan menguji Struktur Kepemilikan Asing  

Terhadap Agresivitas pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Struktur 

Kepemilikan Asing tidak mempengaruhi terhadap agresivitas pajak.Mengacu pada 

penelitian Soga (2015) maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut: 

H3 : Kepemilikan Asing Tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. 

 


