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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Terdapat penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang menguji tentang 

penghindaran pajak (tax avoidance) yang dihubungkan dengan berbagai variabel 

independen. Pada penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013) tentang 

“Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran 

Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance”. ROA, leverage, 

corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal digunakan 

sebagai variabel bebas yang diduga memberikan pengaruh terhadap variabel terikat 

tax avoidance yang diproksikan dengan Cash Effective Tax Rates (CETR). 

Penelitian ini menggunakan kriteria purposive sampling dan  menggunakan uji 

analisis regresi linear berganda. Hasil Penelitian ini adalah Return on Assets (ROA), 

leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tax avoidance perusahaan 

manufaktur di BEI periode 2007-2010. Return on Assets (ROA), ukuran perusahaan 

dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tax 

avoidance sedangkan leverage dan corporate governance tidak berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap tax avoidance.  

 Swingly dan Sukartha (2015) melakukan penelitian tentang “Pengaruh  

Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Sales 

Growth Pada Tax Avoidance”. Karakter eksekutif, komite audit, ukuran 
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perusahaan, leverage dan sales growth digunakan sebagai variabel bebas yang 

diperkirakan memberikan pengaruh pada tax avoidance sebagai variabel terikat 

yang diproksikan melalui Cash Effective Tax Rate (CETR). Penelitian ini dilakukan 

pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2013. 

Sampel yang digunakan sebanyak 41 perusahaan. Data pada penelitian ini dianalisis 

dengan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada tax avoidance, 

sedangkan leverage berpengaruh negatif pada tax avoidance. Variabel komite audit 

dan sales growth tidak berpengaruh pada tax avoidance. 

 Darmawan dan Sukartha (2014) melakukan penelitian tentang “Pengaruh 

penerapan corporate governance, leverage, return on assets, dan ukuran 

perusahaan pada penghindaran pajak”. Corporate governance, leverage, return on 

assets (ROA), dan ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel bebas yang 

diperkirakan memberikan pengaruh pada tax avoidance.  Dalam penelitian ini 

menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam 

peringkat CGPI periode 2010-2012. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 55 

perusahaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh antara 

Corporate Governance, ROA, dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. 

Variabel leverage dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh pada 

penghindaran pajak. 

 Cahyono et al (2014) melakukan penelitian tentang “Pengaruh komite audit, 

kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan (size), leverage dan 

profitabilitas (ROA) terhadap tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) pada 
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perusahaan perbankan yang listing BEI periode tahun 2011 – 2013”. Sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 23 perusahaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 

dari uji keenam variabel independen, variabel yang berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran pajak dan kepemilikan institusional. Dan lima variabel tidak 

mempengaruhi penghindaran pajak adalah komite audit, dewan komisaris, ukuran 

perusahaan, leverage, dan profitabilitas. 

 Penelitian sekarang yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah  

objek penelitiannya pada perusahaan konstruksi sektor perusahaan property dan 

real estate yang terdaftar di  Bursa Efek Indonesia dilakukan pada tahun periode 

laporan keuangan dari tahun 2014 – 2015. Selain itu proksi penghindaran pajak 

dalam penelitian ini menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR). Penelitian ini 

fokus pada empat variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap tax 

avoidance yaitu return on asset, leverage, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi 

fiskal. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Perspektif agency theory merupakan dasar yang digunakan untuk memahami 

tax avoidance. Menurut Jensen dan Meckling (1976) agency theory adalah sebuah 

kontrak antara manajer (agent) dengan pemilik (principal). Agar hubungan 

kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, pemilik akan mendelegasikan otoritas 

pembuatan keputusan kepada manajer. Perencanaan kontrak yang tepat untuk 

menyelaraskan kepentingan manajer dan pemilik dalam hal konflik kepentingan 

inilah yang merupakan inti dari agency theory. Namun untuk menciptakan kontrak 
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yang tepat merupakan hal yang sulit diwujudkan. Oleh karena itu, investor 

diwajibkan untuk memberi hak pengendalian residual kepada manajer (residual 

control right) yakni hak untuk membuat keputusan dalam kondisi-kondisi tertentu 

yang sebelumnya belum terlihat di kontrak. Teori keagenan dilandasi oleh beberapa 

asumsi (Eisenhardt, 1989 dalam Emirzon, 2007).  

Asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu asumsi tentang 

sifat manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia 

menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri 

(selfinterest), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa 

mendatang (bounded rationality), dan manusia selalu menghindari resiko (risk 

averse). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, 

efisiensi sebagai kriteria efektivitas dan adanya asimetri informasi antara principal 

dan agent. Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai barang komoditi yang 

dapat diperjualbelikan. Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia dijelaskan bahwa 

masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri 

sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Pihak 

pemilik (principal) termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterahkan 

dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan manajer (agent) 

termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan ekonomi dan psikologinya, antara 

lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi.  

Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam 

perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau 

mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki. Permasalahan yang 
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timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen disebut 

dengan agency problems. Salah satu penyebab agency problems adalah adanya 

asymmetric information. Asymmetric Information adalah ketidakseimbangan 

informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen, ketika prinsipal tidak memiliki 

informasi yang cukup tentang kinerja agen sebaliknya, agen memiliki lebih banyak 

informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara 

keseluruhan (Widyaningdyah, 2001) Jensen dan Meckling (1976) menyatakan 

permasalahan tersebut adalah:  

a. Moral hazard, yaitu permasalahan muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal 

yang disepakati bersama dalam kontrak kerja 

b. Adverse selection, yaitu suatu keadaan di mana prinsipal tidak dapat mengetahui 

apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas 

informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam 

tugas.  

Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi jika 

pihak-pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan dan pembagian kerja yang 

berbeda. Secara khusus teori keagenan membahas tentang adanya hubungan 

keagenan, dimana suatu pihak tertentu (principal) mendelegasikan pekerjaan 

kepada pihak lain (agent) yang melakukan perkerjaan. Teori keagenan ditekankan 

untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan 

(Eisenhardt, 1989 dalam Darmawati,2005). Pertama adalah masalah keagenan yang 

timbul pada saat (a) keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan dari prinsipal dan agen 

berlawanan dan (b) merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk 
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melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agen. 

Permasalahannya adalah bahwa prinsipal tidak dapat memverifikasi apakah agen 

telah melakukan sesuatu secara tepat. Kedua adalah masalah pembagian resiko 

yang timbul pada saat prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap 

resiko. Dengan demikian, prinsipal dan agen mungkin memiliki preferensi tindakan 

yang berbeda dikarenakan adanya perbedaan preferensi resiko. 

2. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

  Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 pasal 1 

dijelaskan bahwa, “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”. 

 Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Adanya 

keinginan wajib pajak untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan, membuat 

adanya perlawanan pajak yang mereka berikan. Menurut Waluyo (2013) 

perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif 

dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit 

pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, 

sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung 

ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. 

Perusahaan akan mengupayakan cara untuk meminimumkan pembayaran pajaknya 

baik secara legal maupun ilegal. Penghindaran pajak secara legal disebut dengan 
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tax avoidance, sedangkan penghindaran pajak secara ilegal disebut dengan tax 

evasion. 

 Menurut Mortenson (dalam Ngadiman dan Puspitasari, 2014) penghindaran 

pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk 

meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memerhatikan ada atau 

tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penghindaran pajak 

tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan 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. Cara-cara tersebut dapat berupa 

pemindahan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan 

perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan dan 

usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari 

transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling 

rendah. 

 Menurut Utami (2013) tax avoidance adalah suatu skema transaksi yang 

ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-

keemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak 

menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Dalam 

menentukan penghindaran perpajakan, komite urusan fiskal OECD (Organization 

for Economic Cooperation and Development) menyebutkan ada tiga karakter tax 

avoidance, yaitu:  
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a. Adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di 

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

b. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes undang-undang untuk 

menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal 

bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. 

c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini, dimana umumnya para 

konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan tax avoidance 

dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan. 

 Menurut Surbakti (2012) mengungkapkan beberapa cara perusahaan 

melakukan penghindaran pajak, yaitu: 1) Menampakkan laba dari aktivitas 

operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang 

pajak perusahaan tersebut. 2) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan 

operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga 

mengurangi utang pajak perusahaan. 3) Membebankan biaya personal sebagai 

biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih. 4) Membebankan depresiasi 

produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi 

laba kena pajak. 5) Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam 

industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak. 

 Penghindaran pajak (tax avoidance) sengaja dilakukan oleh perusahaan 

dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus 

dilakukan dan meningkatkaan cash flow perusahaaan. Manfaat dari tax avoidance 

adalah untuk memperbesar tax saving yang berpotensi mengurangi pembayaran 

pajak sehingga akan menaikkan cash flow (Guire et al, 2011) 
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 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tarif pajak efektif atau lebih 

dikenal dengan Cash Effective Tax Rate (CETR). CETR dapat menilai pembayaran 

pajak dari laporan arus kas, sehingga kita bisa mengetahui berapa jumlah kas yang 

sesungguhnya dibayarkan oleh perusahaan. Seperti yang telah dikatakan oleh 

Dyreng, et. al (2010) CETR baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan 

penghindaran pajak oleh perusahaan karena dengan menggunakan CETR dapat 

melihat cash flow untuk pembayaran pajak. 

3. Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 

Tax evasion (penggelapan pajak) yaitu usaha-usaha untuk memperkecil 

jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan 

melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Tax evasion merupakan 

pelanggaran dalam bidang perpajakan sehingga tidak boleh di lakukan, 

karenapelaku tax evasion dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi 

pidana. 

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:147), Pengelapan Pajak (tax evasion) 

merupakan usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, 

manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar 

pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. 

Adapun yang menjadi indikator dari Penggelapan Pajak menurut M Zain 

(2008:51), yaitu : 

a. Tidak menyampaikan SPT. 

b.  Menyampaikan SPT dengan tidak benar. 

c.  Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP. 
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d. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong.  

e. Berusaha menyuap fiskus. 

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:149) yang menyebabkan terjadinya tax 

evasion yaitu : 

a. Kondisi lingkungan 

Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), masing-masing individu akan 

termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap 

melanggar peraturan. Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi 

peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya 

sementara yang lain tidak. 

b. Pelayanan fiskus yang mengecewakan 

 Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka 

tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa 

kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang 

ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha 

wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali. 

c. Tingginya tarif pajak 

Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan 

untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka 

tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang 

berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, 
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masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang 

menghantuinya.  

d. Sistem administrasi perpajakan yang buruk 

Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan 

berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. 

Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur 

berlangsung sistematis dan tidak semrawut. Ini membuat masyarakat menjadi 

terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan.  

4. Perencanaan Pajak (Tax Planning) 

Tax Planning adalah upaya legal yang bisa dilakukan wajib pajak karena 

penghematan pajak tersebut dilakukan dengan cara tidak melanggar ketentuan yang 

berlaku. Secara teoritis, tax planning merupakan bagian dari fungsi-fungsi 

manajemen pajak, yang terdiri dari planning, implementation dan control   

(Lumbantoruan, 1996). 

Soemitro (1988) menyatakan bahwa tax planning adalah suatu perencanaan 

pajak yang dilakukan oleh seorang tax planner untuk Wajib Pajak tertentu baik 

perorangan, badan atau suatu usaha dengan menerapkan peraturan-peraturan 

perundangundangan pajak secara legal dan terhadap suatu keadaan atau perbuatan 

yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang sehingga Wajib Pajak 

membayar pajak seringan-ringannya atau sama sekali tidak membayar pajak.  

Menurut Zain (2003:43), tax planning adalah usaha wajib pajak atau  

kelompok wajib pajak meminimumkan utang pajaknya, baik pajak penghasilan 
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maupun pajak-pajak lainnya, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

Suandy (2003) menyatakan ada tiga kecenderungan yang memotivasi 

manajemen melakukan tax planning yaitu a) Kebijakan Perpajakan (Tax Policy), b) 

Sistem pembayaran pajak yang berlaku, c) Undang-Undang Perpajakan, dan d) 

Administrasi Perpajakan 

Sartika (2012) menulis tujuan tax planning adalah: (1) Memperkecil pajak 

yang ditanggung perusahaan, (2) Menghilangkan/ menghapus pajak sama sekali, 

(3) Menghilangkan/ menghapus pajak dalam tahun berjalan, (4) Menunda 

pengakuan penghasilan, (5) Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain, (6) 

Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha 

baru, (7) Menghindari pengenaan pajak berganda, (8) Menghindari bentuk 

penghasilan yang bersifat rutin atau teratur, (9) Menghindari bentuk penghasilan 

yang membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.  

Manfaat tax planning adalah sebagai penghematan kas keluar, dimana pajak 

yang merupakan unsur biaya yang merupakan pengurang laba yang tersedia untuk 

dibagikan atau diinvestasikan kembali. Rencana meminimalkan pajak dapat 

ditempuh dengan cara mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan 

mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan, hal 

ini dapat memanfaatkan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak sesuai 

dengan undang-undang pajak penghasilan pasal 4 ayat 3 UU No. 36 tahun 2008. 

Perencanaan pajak (tax planning) yang matang dapat memperkirakan kebutuhan 
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kas sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat (Sartika, 

2012). 

5. Return on Asset (ROA) 

  Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. ROA 

mampu mengukur kemampuan perusahaan manghasilkan keuntungan pada masa 

lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Assets atau 

aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari 

modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi 

aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. 

 Pengertian Return On Assets (ROA) menurut Surat Edaran Bank Indonesia 

No 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, ROA adalah rasio yang menilai seberapa 

tingkat pengembalian dari asset yang dimiliki. ROA merupakan ukuran 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang 

dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dalam hal ini laba yang digunakan adalah laba 

setelah pajak (EAT). 

Kelebihan dari Return On Asset diantaranya adalah sebagai berikut:  

a. ROA mudah dihitung dan dipahami.  

b. Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap 

pengaruh keadaan keuangan perusahaan. 

c. Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang 

maksimal.  

d. Sebagai tolok ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan asset yang 

dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba.  
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e. Mendorong tercapainya tujuan perusahaan 

f. Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan – kebijakan manajemen.  

Kelemahan ROA diantaranya sebagai berikut:  

a. Kurang mendorong manajemen untuk menambah asset apabila nilai ROA 

yang diharapkan ternyata terlalu tinggi.  

b. Manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan pada tujuan 

jangka panjang, sehingga cenderung mengambil keputusan jangka pendek 

yang lebih menguntungkan tetapi berakibat negatif dalam jangka panjangnya. 

  Menurut Munawir (2002) ROA memiliki beberapa manfaat yang antara 

lain: 1) Jika perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik maka 

dengan analisis ROA dapat diukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, 

yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan 

perusahaan; 2) Dapat diperbandingkan dengan rasio industri sehingga dapat 

diketahui posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah 

dalam perencanaan strategi; 3) Selain berguna untuk kepentingan kontrol, analisis 

ROA juga berguna untuk kepentingan perencanaan. 

 ROA menunjukkann efektifitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik 

modal sendiri maupun dari modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif 

perusahaan dalam mengelola aset. Semakin tinggi ROA maka akan memberikan 

efek terhadap penjualan saham, artinya laba perusahaan akan meningkat 

(Damayanti dan Susanto, 2015). 
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6. Leverage 

  Leverage adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan 

aktiva dan atau dana yang mempunyai beban tetap (hutang dan atau saham 

istimewa) dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimisasi 

kekayaan pemilik perusahaan. Rasio leverage menunjukkan penambahan  jumlah 

utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga dan 

pengurangan beban pajak penghasilan WP (Kurniasih dan Sari, 2013). 

  Permasalahan leverage akan selalu dihadapi oleh perusahaan, apabila 

perusahaan tersebut menanggung sejumlah beban atau biaya, baik biaya tetap 

operasi maupun biaya finansial. Biaya tetap operasi merupakan beban atau biaya 

tetap yang harus diperhitungkan sebagai akibat dari fungsi pelaksanaan investasi. 

Leverage operasi adalah pengaruh biaya tetap operasional terhadap kemampuan 

perusahaan untuk menutup biaya tersebut. Dengan kata lain pengaruh perubahan 

volume penjualan (Q) terhadap laba sebelum bunga dan pajak (EBIT). Besar 

kecilnya leverage operasi dihitung dengan DOL (Degree of operating leverage) 

(Sartono, 1997). Analisis leverage operasi dimaksudkan untuk mengetahui 

seberapa peka laba operasi terhadap perubahan hasil penjualan dan berapa 

penjualan minimal yang harus diperoleh agar perusahaan tidak menderita kerugian.   

  Sedangkan, biaya finansial merupakan beban atau biaya yang harus  

diperhitungkan sebagai akibat dari pelaksanaan fungsi pendanaan.  Menurut 

Keown, Seall, Martin, dan Patty (2000) leverage keuangan dimiliki perusahaan 

karena adanya penggunaan modal / dana yang memiliki beban tetap dalam 

pembiayaan perusahaan. Besar kecilnya leverage finansial dihitung dengan DFL 
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(Degree of financial leverage). DFL menunjukkan seberapa jauh perubahan EPS 

karena perubahan tertentu dari EBIT. Makin besar DFL nya, maka makin besar 

risiko finansial perusahaan tersebut. Dan perusahaan yang mempunyai DFL yang 

tinggi adalah perusahaan yang mempunyai utang dalam proporsi yang lebih besar 

(Sartono, 1997).  

  Risiko finansial adalah tambahan risiko yang dibebankan kepada para 

pemegang saham biasa sebagai hasil dari keputusan untuk mendapatkan pendanaan 

melalui utang. Pemegang saham akan menghadapi risiko bisnis yaitu ketidakpastian 

yang inheren pada proyeksi laba operasi masa depan. Jika perusahaan 

menggunakan utang, maka hal ini akan mengonsentrasikan risiko bisnis pada 

pemegang saham biasa. Konsentrasi risiko bisnis ini terjadi karena para pemegang 

saham yang menerima pembayaran bunga secara tetap, sama sekali tidak 

menanggung risiko bisnis. 

7. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan (SIZE) sebagai suatu skala dimana perusahaan dapat 

diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya adalah dengan 

besar kecilnya asset yang dimiliki (Ardyansah, 2014). Dalam hal ini penjualan lebih 

besar daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah 

pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil daripada biaya 

variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian (Brigham dan 

Houtson, 2014). 

Keadaan yang dikehendaki oleh perusahaan adalah perolehan laba bersih 

sesudah pajak karena bersifat menambah modal sendiri. Laba operasi ini dapat 
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diperoleh jika jumlah penjualan lebih besar daripada jumlah biaya variabel dan 

biaya tetap. Agar laba bersih yang diperoleh memiliki jumlah yang dikehendaki 

maka pihak manajemen akan melakukan perencanaan penjualan secara seksama, 

serta dilakukan pengendalian yang tepat, guna mencapai jumlah penjualan yang 

dikehendaki. Manfaat pengendalian manajemen adalah untuk menjamin bahwa 

organisasi telah melaksanakan strategi usahanya dengan efektif dan efisien. 

Perusahaan yang berada pada pertumbuhan penjualan yang tinggi 

membutuhkan dukungan sumber daya organisasi (modal) yang semakin besar, 

demikian juga sebaliknya, pada perusahaan yang tingkat pertumbuhan 

penjualannya rendah kebutuhan terhadap sumber daya organisasi (modal) juga 

semakin kecil. Jadi konsep tingkat pertumbuhan penjualan tersebut memiliki 

hubungan yang positif, tetapi implikasi tersebut dapat memberikan efek yang 

berbeda terhadap struktur modal yaitu dalam penentuan jenis modal yang akan 

digunakan. 

Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar 

untuk mendapat sumber pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk 

memperoleh pinjaman dari krediturpun akan lebih mudah karena perusahaan 

dengan ukuran besar memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan 

persaingan atau bertahan dalam industri. Pada sisi lain, perusahaan dengan skala 

kecil lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian, karena perusahaan kecil 

lebih cepat bereaksi terhadap perubahan yang mendadak. Oleh karena itu, 

memungkinkan perusahaan besar tingkat leveragenya akan lebih besar dari 

perusahaan yang berukuran kecil. 
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Menurut Siregar dan Utama (2005), semakin besar ukuran perusahaan 

biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam mengambil keputusan 

sehubung dengan investasi saham yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut 

semakin banyak. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan harus reliabel, terbebas 

dari manajemen laba karena dapat mengaburkan informasi yang tersedia. Jadi, 

makin besar ukuran perusahaan, maka makin kecil tindak manajemen labanya. 

Semakin kecil manajemen laba pada perusahaan maka semakin kecil penghindaran 

pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh perusahaan. 

UU No. 20 Tahun 2008 membagi ukuran perusahaan ke dalam empat kategori 

yaitu:  

a.   Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan /atau badan 

usaha perorangan yang memiliki jumlah kekayaan bersih maksimal 50 juta 

dan penjualan tahunan maksimal 300 juta; 

 b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 

atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil dengan jumlah kekayaan 

bersih yakni antara 50 juta sampai dengan 500 juta dan penjualan tahunan 

yakni >300 juta - 2,5 M; 

c.   Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 
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menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau 

usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih yakni antara 500 juta sampai 

dengan 10 M dan penjualan tahunan yakni > 2,5 M - 50 M.  

d.    Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari 

usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, 

usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di 

Indonesia. 

8. Kompensasi Rugi Fiskal 

Kompensasi kerugian dalam Pajak Penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) 

Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 tahun 2000. Adapun beberapa poin 

penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini adalah sebagai 

berikut: 

 Pertama Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian 

komersial. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan  

biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan. Kedua, 

Kompensasi kerugian hanya di perkenankan selama lima tahun ke depan  secara 

berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang 

tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan. 

Ketiga, Kompensasi kerugian hanya diperuntukan Wajib Pajak Badan dan 

Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak 

dikenakan PPh Final dan perhitungan Pajak Penghasilannya tidak menggunakan 
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norma penghitungan. Keempat, Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa 

dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri. 

C. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dan tinjauan pustaka di atas, maka 

dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Pengaruh Return On Asset pada Tax Avoidance 

Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk 

memposisikan diri dalam tax planning yang mengurangi jumlah beban kewajiban 

perpajakan (Chen et al., 2010). 

Agusti (2014) membuktikan bahwa ROA berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur periode 2007-2010. Kurniasih 

(2013) menyatakan hasil yang signifikan negatif dipengaruhi oleh tingkat 

profitabilitas perusahaan yang cenderung stabil dan cukup baik. 

Sedangkan hasil dari penelitian Waluyo et al. (2015) membuktikan bahwa 

ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan koefisien regresi 

yang bernilai positif berarti bahwa perusahaan yang memiliki rasio ROA lebih 

tinggi diindikasikandapat melakukan penghindaran pajak karena dengan ROA yang 

tinggi perusahaan akan secara maksimal mempergunakan total aset tersebut untuk 

memperoleh laba yakni dengan memanfaatkan adanya beban penyusutan dan 

amortisasi yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

H1: Return on assets berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 
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2. Pengaruh Leverage pada Tax Avoidance 

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. Biaya bunga yang semakin tinggi 

akan memberikan pengaruh berkurang nya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi 

nilai utang perusahaan maka nilai CETR perusahaan akan semakin rendah 

(Richardson dan Lanis, 2007). 

Dari hasil pengujian Ngadiman dan puspitasari (2014), membuktikan bahwa  

leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari 

(2013) yang menyatakan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap tax avoidance dengan nilai koefisien negatif. Hal ini tidak sejalan dengan 

hasil penelitian dari Dharma dan Ardiana (2016), membuktikan bahwa Leverage 

bernilai postif dan  tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 

Hal tersebut mendasari dirumuskan nya hipotesis sebagai berikut.  

H2: Leverage berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan pada Tax Avoidance 

Siegfried (1972) dalam Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa 

semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah CETR 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 
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kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator – political cost 

theory (Watts dan Zimmerman, 1986) dalam Richardson dan Lanis (2007). 

Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.  

Dari hasil pengujian ngadiman dan puspitasari (2014) untuk variabel ukuran 

perusahaan, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) dan Richardson dan 

Lanis (2007) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap tax avoidance. Menurut Kurniasih dan Sari (2013:62), semakin 

besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinyakarena 

perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk 

membuat suatu perencanaan pajak yang baik (political power theory). 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.Sedangkan perusahaan kecil 

yang memiliki aktivitas yang masih terbatas dan sedikit sulit untuk melakukan tax 

avoidance. 

Akan tetapi hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan Dharma dan Ardiana (2016) yang menyatakan ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap tax avoidance. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin 
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besar perusahaan melakukan aktivitas tax avoidance. Waluyo et al. (2015) juga 

membuktikan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran 

pajak dan koefisien regresi bernilai positif yang mengartikan bahwa semakin besar 

ukuran perusahaan maka diindikasikan perusahaan tersebut melakukan 

penghindaran pajak. 

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 

4. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal pada tax avoidance 

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat 2 tentang pajak 

penghasilan, perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan 

keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan 

selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi 

jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, 

perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan 

untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan.  

Rinaldi dan Cheisviyanny (2015), membuktikan bahwa kompensasi rugi 

fiskal tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini 

tidak sejalan dengan penelitian Waluyo et al. (2015) membuktikan bahwa 

Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran 

pajak. Dalam penelitian Kurniasih, (2013) mengatakan kompensasi rugi fiskal 

memiliki nilai positif terhadap Tax Avoidance, karena kerugian tersebut dapat 

mengurangi beban pajak pada tahun berikutnya. Perusahaan yang merugi pada 

periode sebelumnya dapat meminimalkan beban pajak pada periode berikutnya. 

Kerugian yang ditanggung perusahaan dapat dikompensasikan kepada laba yang 
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diterima selama 5 tahun berikutnya, sehingga pajak yang harus dibayarkan dapat 

diminimalkan karena angka laba terutang menjadi kecil. 

Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H4: Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 

 

  


