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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A.  Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang menghubungkan secara bersama-sama variabel kepemilikan 

institusional, karakter eksekutif dan koneksi politik terhadap tax avoidance belum 

ada, beberapa rujukan yang dijadikan referensi memiliki kesamaan salah satu 

variabel yang akan diteliti sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu pengaruh kepemilikan institusional, 

karakter eksekutif dan koneksi politik terhadap tax avoidance. 

Hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Handayani et al., (2015) 

menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tindakan 

penghindaran pajak (tax avoidance), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Ngadiman & Puspitasari (2014), juga menunjukan hasil yang sama yaitu 

kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance, serta penelitian 

yang dilakukan oleh Cahyono et al., (2016), juga menunjukan hasil yang sama 

yaitu kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budiman, (2012) menyatakan 

bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance, kemudian 

penelitian yang dilakukan oleh Carolina et al., (2014), menunjukan hasil yang 

sama yaitu karakter eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance, serta 

penelitian yang dilakukan oleh Butje & Tjondro (2014), mengatakan bahwa 

karakter eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance, serta penelitian yang 
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dilakukan oleh Handayani et al., (2015), juga menyimpulkan bahwa karakter 

eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Penelitian yang dilakukan oleh Butje & Tjondro (2014), mengenai pengaruh 

koneksi politik terhadap tax avoidance menyatakan bahwa koneksi politik 

berpengaruh terhadap tax avoidance, begitu juga dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Tehupuring & Rossa (2016) juga menyimpulkan bahwa koneksi 

politik berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 

B. Landasan Teori  

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori agensi adalah 

hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Teori agensi memiliki 

asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan 

dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal 

dan agent. Seperti yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan dengan 

pemegang saham.  Konflik terjadi ketika perbedaan tujuan antara manajer 

dengan pemegang saham, apabila salah satu pihak memutuskan untuk 

melakukan tax avoidance sedangkan pihak satunya menolak untuk melakukan 

tax avoidance sehingga terjadilah konflik antara pihak manajemen dengan 

pemegang saham. 

2. Kepemilikan  

Teori kepemilikan terdapat kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional. Kepemilikan manajerial merupakan suatu kepemilikan saham 
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oleh manajemen perusahaan itu sendiri yang dapat diukur dengan persentase 

jumlah saham yang dimiliki manajerial dari keseluruhan persentase saham 

perusahaan yang ada, sedangkan kepemilikan Institusional adalah kepemilikan 

saham oleh institusi tertentu seperti pemerintah, institusi keuangan, institusi 

berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya 

pada akhir tahun. Pada penelitian ini peneliti menggunakan kepemilikan 

institusional dimana institusional dapat dijadikan sebagai pengendali atau 

pengawasan terhadap kinerja manajemen untuk tidak melakukan tax 

avoidance. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional 

perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap 

tindakan manajemen yang tinggi sehingga potensi kecurangan dapat ditekan 

(Cahyono et al., 2016). 

Kepemilikan institusional ditandai dengan tingginya persentase saham 

perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi. Pihak institusi yang dimasudkan 

dalam hal ini yaitu berupa LSM, perusahaan asuransi, bank, perusahaan 

investasi dan perusahaan swasta (Wiranata & Nugrahanti, 2013), serta bisa 

juga kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah maupun investor luar 

negeri kecuali kepemilikan individual investor (Dewi & Jati, 2014). Tingkat 

kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan 

yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi 

perilaku manajer dalam melakukan tindakan tax avoidance. 
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3. Karakter Eksekutif 

Setiap perusahaan memiliki seorang pemimpin yang menduduki posisi 

teratas baik sebagai top eksekutif maupun top manajer, dimana setiap pimpinan 

memiliki karakter-karakter tertentu untuk memberikan arahan dalam 

menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 

perusahaan (Butje & Tjondro, 2014). Low (2006) dalam Budiman (2012) 

menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan 

perusahaan, eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai risk taker dan risk 

averse. Eksekutif yang memiliki karakter risk taker adalah eksekutif yang lebih 

berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan 

kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang 

lebih tinggi, (Maccrimon & Wehrung, 1990 dalam Butje & Tjondro, 2014). 

Eksekutif yang memiliki karakter risk taker tidak ragu-ragu untuk melakukan 

pembiayaan dari hutang, hal ini dilakukan supaya perusahaan tumbuh lebih 

cepat (Lewellen, 2003 dalam Budiman). Berbeda dengan risk taker, eksekutif 

yang memiliki karakter risk averse adalah eksekutif yang cenderung tidak 

menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. 

Eksekutif risk averse jika mendapatkan peluang maka dia akan memilih resiko 

yang lebih rendah. 

4. Koneksi Politik 

Koneksi politik adalah akses dimana perusahaan memiliki kemudahan 

didalam pemerintahan seperti resiko pemeriksaaan pajak yang rendah. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) koneksi politik adalah hubungan yang 
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dapat memudahkan (melancarkan) segala urusan (kegiatan) mengenai 

ketatanegaraan atau kenegaraan. Hubungan antara ilmu politik dan ilmu 

ekonomi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, karena keduanya 

akan tetap saling mempengaruhi. Perusahaan dikatakan memiliki koneksi 

politik apabila minimal salah satu pimpinan merupakan anggota parlemen, 

menteri atau memiliki relasi dengan politikus atau partai politik (Kim et al., 

2016) hubungan dekat yang dimaksud meliputi: 

a. Perusahaan yang top eksekutif yang memiliki hubungan pertemanan 

dengan kepala negara, menteri atau anggota parlemen; 

b. Koneksi dengan pejabat yang pernah menjabat sebagai kepala negara atau 

perdana menteri pada periode sebelumnya; 

c. Perusahaan yang top eksekutif terlibat secara langsung dalam dunia 

politik. 

Perusahaan dengan koneksi politik mendapat perlindungan dari 

pemerintah yang berdampak pada menurunnya transparansi laporan keuangan. 

Kualitas laba dalam laporan keuangan oleh perusahaan dengan koneksi politik 

secara signifikan lebih buruk dibandingkan perusahaan sejenis yang tidak 

memiliki koneksi politik. Keburaman laporan keuangan membawa dampak 

negatif bagi perusahaan seperti kebutuhan modal yang tinggi karena kurangnya 

investor atau resiko terjadinya pemeriksaan. (Kim dan Zhang, 2013 dalam 

Butje dan Tjondro). 
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5. Tax Avoidance 

Pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan dari segi perpajakan 

mengalami kendala atau hambatan dalam memungutnya yaitu dengan adanya: 

tax avoidance dan tax evasion (Cahyono, 2016). Tax avoidance adalah alat 

untuk melakukan tax saving dengan mengalihkan sumber daya yang 

seharusnya diberikan untuk negara kepada para pemegang saham agar nilai 

after tax perusahaan meningkat. Tax Evasion adalah usaha dalam meringankan 

beban pajak dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan 

(penggelapan pajak). Peneliti menggunakan tax avoidance dalam penelitian ini 

dikarenakan terdapat dua pendapat berbeda yang menyatakan bahwa satu sisi 

tax avoidance sah dilakukan karena ada banyak ketentuan dalam pajak yang 

kurang jelas (grey area) dan di sisi yang lain menyatakan tax avoidance 

melanggar hukum (ilegal) (Prebble et al., 2012 dalam Butje & Tjondro, 2014). 

Menurut Prebble et al., (2012) dalam Butje dan Tjondro, (2014) tax 

avoidance adalah suatu kegiatan dalam melakukan penghindaran pajak dengan 

cara mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan hukum yang 

ada untuk mengecilkan pajak terutang. Tax avoidance merupakan contoh dari 

tax planning yang dapat dilakukan melalui proses pengelolaan laba untuk 

mengurangi pengenaan pajak yang tidak diinginkan perusahaan sehingga 

perusahaan dapat melakukan tax saving. Tindakan tax avoidance dilakukan 

melalui mekanisme manajemen pajak. 
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C. Kerangka Pemikiran  

 

D. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori agensi adalah hubungan 

atau kontrak antara principal dan agent. Teori agensi memiliki asumsi bahwa 

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

sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Seperti 

yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan dengan kepemilikan 

institusional, dengan adanya pemisahan kepemilikan antara manajemen dengan 

kepemilikan institusional maka timbulah konflik, kepemilikan institusional 

cenderung menjaga reputasi dan etika sedangkan manajemen perusahaan 

cenderung lebih mengutamakan manfaat dan biaya secara individual sehingga 

cenderung untuk melakukan tax avoidance. 
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Teori diatas dapat memperkuat adanya kejadian bahwa perusahaan perlu 

adanya monitor dari pihak luar untuk memantau masing-masing pihak yang 

memiliki kepentingan yang berbeda. Pihak luar yang dimaksud adalah dengan 

adanya kepemilikan institusional (Winata, 2014). Pemilik institusi memainkan 

peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer, 

seharusnya pemilik institusi berdasarkan besarnya hak suara yang dimiliki 

dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari 

peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri (Damayanti & Susanto, 

2015). Semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi tersebut untuk 

mengawasi manajemen akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar 

untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan 

meningkat. Pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan 

dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan 

kepentingan manajemen dengan pemegang saham (Winata, 2014). Selain itu 

hasil penelitian yang dilakukan (Ngadiman & Puspitasari, 2014; Handayani et 

al., 2015; Cahyono et al., 2016), kepemilikan institusional memiliki pengaruh 

terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).  

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance 

2. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori agensi adalah hubungan 

atau kontrak antara principal dan agent. Teori agensi memiliki asumsi bahwa 

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

sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Seperti 
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yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan yang diukur melalui karakter 

eksekutif dengan pemegang saham. Karakter eksekutif mempengaruhi 

keputusan perusahaan untuk melakukan tax avoidance yang bergantung pada 

individu eksekutif perusahaan tersebut.  

Perusahaan melakukan tax avoidance untuk mengurangi beban pajak 

dengan memanfaatkan loopholes dalam ketentuan pajak agar laba yang 

dihasilkan maksimal. Dalam mengambil keputusan, eksekutif biasanya 

memiliki dua karakter yaitu risk taker dan risk averse. Semakin eksekutif 

bersifat risk taker, nilai CETR akan semakin rendah yang mengindikasikan tax 

avoidance semakin tinggi (Carolina et al., 2014). Sebaliknya semakin eksekutif 

yang bersifat risk averse semakin rendah tingkat tax avoidance. Penelitian 

yang dilakukan oleh (Budiman, 2012; Carolina et al., 2014; Butje & Tjondro, 

2014; Handayani et al., 2015) menyatakan bahwa karakter eksekutif 

berpengaruh terhadap tax avoidance. 

H2: Karakter eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance. 

3. Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori agensi adalah hubungan 

atau kontrak antara principal dan agent. Teori agensi memiliki asumsi bahwa 

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

sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Seperti 

yang terjadi antara pihak manajemen dengan permegang saham, konflik terjadi 

jika salah satu pihak memiliki hubungan koneksi politik dan terjadi perbedaan 
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antara manajemen dengan pemegang saham apakah tindakan untuk melakukan 

tax avoidance akan disetujui oleh pihak kedua belah pihak. 

Teori tersebut mendukung adanya koneksi politik yang dimiliki sehingga 

dapat membuat perusahaan memperoleh perlakuan khusus, seperti kemudahan 

dalam memperoleh pinjaman modal, resiko pemeriksaan pajak rendah yang 

membuat perusahaan semakin agresif dalam menerapkan tax planning yang 

berakibat pada menurunnya transparansi laporan keuangan. Selain itu, 

perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan pemerintah yang sedang 

berkuasa terbukti memiliki tingkat tax avoidance yang signifikan tinggi jika 

dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang tidak memiliki koneksi politik 

(Kim & Zhang, 2016). Dalam dunia bisnis berkaitan erat dengan yang 

namanya politik, dan keberhasilan suatu bisnis akan selalu dipengaruhi oleh 

keberadaan politik dimana bisnis tersebut berada. Hubungan yang terjadi antara 

pengusaha-penguasa di Indonesia ditandai dengan munculnya pengusaha klien 

yaitu pengusaha-pengusaha swasta dalam negeri yang melakukan operasi di 

bawah dukungan dan perlindungan berbagai jaringan kekuasaan pemerintah. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Butje & Tjondro, 2014; Tehupuring & Rossa, 

2016) menyimpulkan bahwa koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap 

tax avoidance.  

H3: Koneksi politik berpengaruh terhadap tax avoidance 

 


