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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menguraikan secara sistematis hasil-hasil penelitian yang 

didapat oleh peneliti terdahulu dan berhubungan dengan penelitian saat ini. Dalam 

bagian ini dijelaskan objek yang diteliti oleh peneliti terdahulu, tujuan serta model 

yang digunakan, serta hasil dari penelitian tersebut. Berikut merupakan penelitian 

terdahulu yang berkaitan: 

Kurniasih dan Sari (2013) meneliti pengaruh ROA, leverage, GCG dan ukuran 

perusahaan pada tax avoidance. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik analisis regresi linear berganda melalui model Ordinary Least Square (OLS). 

Analisis ini diolah menggunakan SPSS 18. Uji asumsi klasik untuk memastikan 

bahwa model regresi yang digunakan bebas dari masalah normalitas, 

multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi juga dilakukan. Hasilnya 

variabel ROA memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh pada CETR. CETR sendiri ialah 

salah satu rumus yang digunakan untuk menguji agresivitas pajak.  

Rusydi dan Martani (2014) meneliti tentang pengaruh struktur kepemilikan 

terhadap aggressive tax avoidance. Penelitian ini melakukan analisis statistik 

deskriptif untuk menentukan batas pada model regresi, pengujian R2 dan pengujian 

hipotesis pada hasil regresi menggunakan t-statistik dan F-statistik. Mereka 

mengemukakan bahwa ROA mempresentasikan profitabilitas perusahaan. Variabel 
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ini menunjukkan hasil positif dan signifikan (P<0.01) mempengaruhi aggressive 

tax avoidance. Tanda positif menunjukan hubungan searah antara ROA dan 

aggressive tax avoidance.  

Watson (2015) meneliti tentang corporate social responsibility, tax avoidance, 

and earnings performance. Alat analisis yang digunakan ialah regresi linear 

berganda melalui model Ordinary Least Square (OLS). Watson mengemukakan 

bahwa CSR memiliki pengaruh terhadap tindakan agresivitas yang diambil oleh 

perusahaan. Namun hal ini terjadi saat pendapatan perusahaan tersebut sedang 

rendah. Perusahaan juga tidak mau menerapkan CSR sebagai salah satu dalam 

perencanaan pajak.  

Setiap perusahaan yang berfikir ke depan akan melakukan research & 

development untuk menjaga keberlangsungan perusahaannya. Lanis dan 

Richardson (2012) mengungkapkan bahwa biaya yang dikeluarkan perusahaan 

untuk research & development berpengaruh dalam tindakan agresivitas pajak. 

Metode yang digunakan ialah Pearson correlation analysis dan Regresi berganda. 

Masih dalam penelitian yang sama yakni CSR and tax aggressiveness oleh 

Lanis dan Richardson (2012), mereka mengemukakan bahwa perusahaan besar 

lebih banyak melakukan agresivitas pajak dibanding perusahaan kecil karena 

perusahaan besar menginginkan laba dan kekuatan politik yang lebih dibandingkan 

perusahaan kecil dan mampu untuk mengurangi beban pajak yang dikenakan. 

Metode yang digunakan ialah Pearson correlation analysis dan Regresi berganda. 

Darmawan dan Sukartha (2014) meneliti mengenai pengaruh penerapan 

corporate governance, leverage, return on assets, dan ukuran perusahaan pada 
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penghindaran pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah uji asumsi 

klasik. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan 

0,000 < α=0,05, hasil tersebut memiliki arti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

pada penghindaran pajak. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan 

bahwa makin besar perusahaan, makin besar sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut untuk mengelola beban pajaknya. 

Dengan adanya penelitian terdahulu di atas, dapat menjadi dasar untuk 

penelitian mengenai pengaruh ROA, CSR, R&D dan ukuran perusahaan terhadap 

agresivitas pajak yang akan dilakukan oleh peneliti. Diharapkan penelitian ini dapat 

menggambarkan kondisi agresivitas pajak yang terjadi di Indonesia. Sebab 

penelitian ini mengambil tahun 2010-2015 sebagai waktu penelitiannya.  

B. Literatur Review/Tinjauan Pustaka 

a. Teori Legitimasi 

Menurut Chariri (2008), legitimasi ialah hal penting bagi organisasi, batasan-

batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai sosial, dan reaksi terhadap 

batasan tersebut mendorong pentingnya perilaku organisasi dengan memperhatikan 

lingkungan. Perusahaan memiliki semacam tanggung jawab yang melekat pada 

dirinya untuk memerhatikan kesejahteraan masyarakat yang ada pada sekitarnya. 

Selaras dengan yang dikemukakan oleh Chariri, Winarsih et al. (2014) 

menyatakan bahwa konsep legitimasi menunjukkan adanya suatu kontrak sosial 

yang implisit dimana perusahaan bertanggung jawab terhadap harapan atau tuntutan 

masyarakat. Perusahaan diharapkan mampu mewujudkan harapan masyarakat 

sekitarnya untuk menaikkan kesejahteraan hidup warganya. Dengan meningkatnya 
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kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan maka kesan baik akan tercipta dan 

nama baik perusahaan akan tercipta dengan sendirinya di mata masyarakat luas. 

b. Teori Stakeholder 

Menurut Chariri (2008), teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan 

bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus 

memberikan manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, 

supplier, pemerintah, masyarakat, analisis, dan pihak lain). Karena tanpa pihak luar 

yang membantu perusahaan, tidak akan sebuah perusahaan dapat berdiri sendiri dan 

berjalan dengan baik. 

Jessica dan Toly (2014) menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung 

jawab sosial yang mengharuskan untuk mempertimbangkan kepentingan semua 

pihak yang terkena dampak tindakan mereka.  Dampak yang mengganggu 

masyarakat contohnya limbah. Bila perusahaan tidak memberikan kontribusi yang 

nyata kepada lingkungan sekitarnya maka masyarakat setempat dapat saja 

mengancam keberlangsungan hidup perusahaan tersebut. 

c. Agresivitas Pajak 

Menurut Slemrod (2004) agresivitas pajak ialah aktivitas spesifik meliputi 

transaksi-transaksi dimana tujuannya untuk mengurangi kewajiban membayar 

pajak. Sedangkan menurut Frank et al. (2009), agresivitas pajak ialah tindakan 

merancang atau memanipulasi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak 

dengan menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong tax evasion. 
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Agresivitas pajak merupakan bagian dari manajemen pajak dalam hal 

perencanaan pajak. Dimana jika dikaitkan dengan penghindaran/penggelapan 

pajak, perencanaan agresivitas pajak lebih mengarah pada penghindaran pajak yang 

termasuk dalam tindakan legal dalam upaya untuk mengurangi beban pajak 

terutang 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 (Jessica dan Toly, 2014). 

Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak akan memiliki keuntungan dan 

kerugian. Keuntungannya ialah membayar pajak dengan nilai yang lebih kecil dari 

sebelumnya, para pemegang saham akan menikmati keuntungan yang lebih besar 

juga manajer akan mendapatkan bonus atas hasil kerjanya mengurangi beban pajak 

terutang yang harus dibayarkan. Namun, juga memiliki kerugian yakni 

mendapatkan sanksi bila tindakan agresivitas tersebut dilakukan secara ilegal. 

Persepsi masyarakat akan nama baik perusahaan juga akan tercemar karena hal ini 

dan dapat menimbulkan menurunnya nilai saham di pasar modal.  

d. Return Of Asset (ROA) 

ROA masuk dalam kelompok rasio profitabilitas. Dipilihnya ROA didasari 

dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan harus memberi 

manfaat pada stakeholdernya. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang dimiliki perusahaan. Rasio 

yang tinggi menggambarkan efisiensi manajemen (Hanafi dan Halim, 2012). ROA 

yang tinggi menunjukkan perputaran aset yang tinggi, dengan perputaran aset yang 
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tinggi tersebut maka penjualan juga tinggi. Laba yang didapat juga akan semakin 

tinggi dan alhasil beban pajak terutang yang harus dibayarkan juga akan tinggi. 

Untuk itu ROA dapat memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan 

agresivitas pajak. 

e. Corporate Social Responsiblity 

Corporate Social Responsiblity merupakan salah satu bentuk komitmen 

terhadap aktivitas bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi dalam 

pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat 

(Wijayanti et al., 2016). Indonesia memiliki sebuah undang-undang yang mengatur 

mengenai tanggung jawab sosial tersebut, yakni Peraturan Pemerintah No 47 

mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Tanggung 

jawab ini menjadi suatu kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan 

usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam di Indonesia (Republik 

Indonesia, 2012). 

CSR dapat dikatakan interaksi perusahaan secara langsung dengan masyarakat. 

Dengan adanya program ini diharapkan membantu pembangunan secara luas yang 

dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, perusahaan juga dapat menggunakan 

program ini sebagai ajang promosi brand perusahaannya kepada masyarakat. 

Sehingga dapat meningkatkan persepsi masyarakat akan nama baik perusahaan. 

Dengan mengadakan kegiatan CSR, maka akan dikeluarkan biaya tentunya. Bila 

biaya yang diakui perusahaan untuk program ini tinggi, maka akan mengurangi laba 

perusahaan dan berimbas pada beban pajak terutang yang akan rendah. Biaya inilah 

yang digunakan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. 
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f. Research & Development  

Research & Development adalah kegiatan penelitian, dan pengembangan, dan 

memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni, dan 

pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Perusahaan akan mengeluarkan biaya 

ini untuk mendukung keberlangsungan hidup perusahaan. Sebab para pesaing akan 

terus berdatangan dan memunculkan produk-produk sejenis di pasaran. Biaya riset 

dan pengembangan ini dibentuk perusahaan untuk memperbaiki produk-produk 

yang sudah ada, menemukan inovasi baru, juga dapat untuk menentukan perilaku 

pasar. Biaya research & development yang besar maka akan memengaruhi 

keseluruhan biaya. Maka hal tersebut dapat berimbas pada penurunan laba yang 

diterima perusahaan. hal ini dapat menurunkan beban pajak terutang yang dimiliki 

oleh perusahaan.  

g. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan ialah skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan 

menurut berbagai cara, yaitu: total aset, log size, nilai pasar saham dan lain-lain. 

Semakin besar ukuran perusahaan maka penjualan yang dilakukan perusahaan akan 

tinggi. Dengan tingginya penjualan maka laba yang didapatkan juga akan tinggi 

pula. Maka beban pajak terutang yang dimiliki perusahaan akan tinggi juga. Oleh 

sebab itu ukuran perusahaan dapat memengaruhi agresivitas pajak suatu 

perusahaan.  
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C. Kerangka Pemikiran 

Berikut kerangka pemikiran dari penelitian yang akan dilaksanakan: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian Empiris 

D. Pengembangan Hipotesis 

ROA digunakan untuk mengukur keefektifan suatu perusahaan dalam 

memanfaatkan aset yang dimilikinya. Dengan memanfaatkan aset secara efektif 

maka perusahaan dapat menghasilkan laba yang lebih baik. Semakin tinggi nilai 

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

tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki 

kesempatan untuk memposisikan diri untuk melakukan agresivitas pajak yang 

mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013). 

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

H1: ROA berpengaruh terhadap agresivitas pajak 

Corporate Social Responsibility merupakan tanggung jawab perusahaan 

terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk merealisasikan tanggung jawab ini 

maka diperlukan biaya yang tidak sedikit tentunya. Dengan biaya yang dikeluarkan 

maka dapat menambah biaya yang ditanggung perusahaan dan mengurangi laba 

ROA 

CSR 

Agresivitas Pajak Research&Development 

Ukuran Perusahaan 
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yang diterima perusahaan. Apabila pembayaran pajak penghasilan badan hanyalah 

dianggap sebagai sebuah transaksi bisnis dan salah satu biaya perusahaan, tujuan 

perusahaan tersebut adalah untuk meminimalkan jumlah pajak terutang sebanyak 

mungkin. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan sebagai 

berikut: 

H2: CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak 

Biaya Research & Development yang dikeluarkan perusahaan tentunya akan 

terakumulasi dengan total biaya nantinya. Bila biaya tersebut besar maka akan 

berdampak pada penurunan laba yang dimiliki perusahaan. Jadi beban pajak 

terutang yang dimiliki oleh perusahaan akan menurun bila laba perusahaan 

menurun. Tindakan yang dengan sengaja untuk mengucurkan dana yang besar 

untuk biaya Research & Development ini dapat diakui sebagai agresivitas  pajak. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

H3: Research & development berpengaruh terhadap agresivitas pajak 

Ukuran perusahaan ialah cakupan besarnya perusahaan dilihat dari jumlah aset, 

nilai saham perusahaan dan sebagainya. Semakin besar perusahaan maka aset yang 

dimiliki juga lebih besar. Dengan besarnya nilai aset maka kemampuan untuk 

menghasilkan laba juga besar tentunya. Laba yang besar ini memungkinkan 

perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak agar beban pajak terutang yang 

dibayarkan perusahaan nantinya lebih kecil dari seharusnya. Berdasarkan penelitian 

terdahulu, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas perusahaan 




