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BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan penghindaran pajak telah banyak dilakukan

di Indonesia dengan variabel yang beragam dan hasil yang berbeda-beda. Kurniasih

& Sari (2013) mengatakan bahwa Return On Assets (ROA), leverage, corporate

governance, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh secara

simultan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Sedangkan jika secara

parsial, Return On Assets (ROA), ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal

berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Leverage, dan

corporate governance tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax

avoidance).

Prakosa (2014) menyatakan bahwa profitabilitas, kepemilikan keluarga, dan

corporate governance berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (tax

avoidance). Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak berarti

jika semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka tingkat

penghindaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut rendah. Profitabilitas

merupakan suatu indikator yang digunakan untuk melihat tinggi rendahnya

pencapaian laba perusahaan. Perusahaan yang profitabilitasnya tinggi akan

melakukan perencanaan pajak untuk menghasilkan beban pajak yang minimal,

sehingga tingkat penghindaran pajak cenderung menurun. Hasil penelitian yang

dilakukan oleh Prakosa (2014) mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh

Kurniasih & Sari (2013) yang mengatakan bahwa secara parsial profitabilitas

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
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Ngadiman & Puspitasari (2014) mendeskripsikan bahwa leverage tidak

memengaruhi tax avoidance, sedangkan ukuran perusahaan dan kepemilikan

institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. Pada penelitian Ngadiman dan

Puspitasari (2014) disebutkan bahwa semakin tinggi leverage maka semakin tinggi

pula jumlah hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan terumasuk juga biaya

bunga yang timbul dari hutang tersebut yang nantinya akan berpengaruh terhadap

berkurangnya beban pajak, hal tersebut tidak menjadikan perusahaan melakukan

pendanaan hanya melalui hutang saja. Perusahaan dalam membiayai perusahaannya

cenderung menggunakan sumber pembiayaan internal terlebih dahulu,

menggunakan utang, dan yang terakhir menggunakan equity (Ngadiman &

Puspitasari, 2014). Hasil penelitian mengenai ukuran perusahaan berpengaruh

signifikan sejalan dengan political power theory bahwa perusahaan besar lebih

mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk membuat perencanaan

pajak dengan baik sehingga beban pajaknya menjadi minimal. Pada perusahaan

besar juga terdapat banyak aktivitas atau kegiatan usaha yang memberikan celah

bagi perusahaan untuk melakukan tax avoidance, lain halnya dalam perusahaan

kecil yang hanya memiliki sedikit aktivitas usaha (Ngadiman & Puspitasari, 2014).

Oktagiani et al. (2015) menjelaskan bahwa Return On Assets (ROA), ukuran

perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak

(tax avoidance), sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran

pajak. Jika nilai profitabilitas tinggi maka laba yang dihasilkan oleh perusahaan

juga tinggi, hal tersebut akan mendorong perusahaan untuk melakukan tax

avoidance. Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena secara
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logika jika hutangnya tinggi maka biaya bunganya pun juga tinggi, biaya bunga

yang tinggi akan berpengaruh terhadap berkurangnya beban pajak di suatu

perusahaan. Hasil penelitian ukuran perusahaan berpengaruh terhadap

penghindaran pajak dijelaskan dalam penelitian ini bahwa perusahaan besar

cenderung memiliki jumlah aset yang tinggi pula, sehingga perusahaan

memanfaatkan peraturan perpajakan untuk memilih metode akuntansi yang tepat

sehingga dapat memperkecil laba perusahaan.

Rinaldi & Cheisviyanny (2015) menyatakan bahwa profitabilitas

berpengaruh positif terhadap tax avoidance, ukuran perusahaan berpengaruh

negatif terhadap tax avoidance, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan

terhadap tax avoidance. Hasil penelitian profitabilitas berpengaruh positif sesuai

dengan hipotesis pada penelitian ini, profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa

laba yang dihasilkan juga tinggi sehingga beban pajak yang dibayarkan juga tinggi,

hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak guna

meminimalkan jumlah beban pajaknya. Hasil penelitian ukuran perusahaan

berpengaruh negatif sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini, ukuran

perusahaan yang besar mampu menghasilkan laba yang tinggi sehingga perusahaan

tersebut juga mampu membayar kewajibannya.

Hadi & Mangonting (2014) menyatakan bahwa struktur kepemilikan dan

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap  agresivitas pajak, sedangkan leverage

dan ROA tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Struktur kepemilikan

berpengaruh terhadap agresivitas pajak dikarenakan terdapat pemisahan yang jelas

antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan sehingga menyebabkan
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adanya assymetry information yang memberikan peluang kepada manajer secara

leluasa untuk melakukan agresivitas pajak. Ukuran perusahaan dinyatakan

berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena semakin besar perusahaan maka

perusahaan tersebut semakin mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya dan

mampu membayar lebih banyak ahli pajak untuk membuat perencanaan pajak dan

mengelola pajaknya. Leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak

dikarenakan perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi maka perusahaan

tersebut akan dihadapkan oleh besarnya resiko ketidakmampuan perusahaan

tersebut untuk membayar kewajibannya (Hadi & Mangonting, 2014). ROA tidak

berpengaruh terhadap agresivitas pajak disebabkan ROA merupakan suatu

indikator untuk melihat kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba.

Menurut Hadi & Mangonting (2014) beban pajak yang rendah berasal dari jumlah

laba yang rendah pula, jika laba perusahaan rendah maka akibatnya ROA

perusahaan tersebut juga rendah, hal tersebut akan menurunkan nilai perusahaan

dimata pemegang saham. Jadi perusahaan akan lebih memilih meningkatkan laba

perusahaan daripada melakukan agresivitas pajak dengan tujuan untuk

meningkatkan nilai perusahaan di mata pemegang saham.

B. Teori dan Kajian Pustaka

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi (agency theory) adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh satu

atau lebih principal dengan melibatkan orang lain sebagai agen untuk melaksanakan

beberapa perintah dari prinsipal dimana wewenang pengambilan keputusan

didelegasikan kepada agen (Jensen & Meckling, 1976 dalam Rusydi & Martani,
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2014). Dari definisi teori agensi diatas dapat disimpulkan bahwa teori agensi adalah

suatu kontrak yang dilakukan oleh prinsipal sebagai pemilik modal dan agen

sebagai yang menjalankan perusahaan dimana didalamnya terdapat pendelegasian

wewenang kepada agen.

Hubungan yang timbul dari adanya keagenan ini terletak pada saat prinsipal

menyewa agen untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang

untuk mengelola perusahaan (Brigham & Houston, 2006). Adanya hubungan

tersebut dapat menimbulkan konflik yang terjadi antara agen dan prinsipal. Menurut

Hadi & Mangonting (2014) konflik terjadi karena adanya perbedaaan kepentingan

antara agen (pengelola perusahaan) dan prinsipal (pemilik modal). Manajemen

perusahaan menginginkan pencapian laba yang tinggi, sedangkan pemilik modal

meskipun menginginkan pencapaian laba yang tinggi namun mereka lebih

mementingkan reputasi perusahaan.

Pajak

UU KUP Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi

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

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat” (Agoes & Trisnawati, 2014). Dari pengertian menurut

Undang-Undang diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan wajib oleh

negara kepada rakyat yang bersifat memaksa sesuai dengan aturan yang berlaku,

dan digunakan sebagai sumber pendapatan sekaligus pengeluaran negara yang
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selebih-lebihnya untuk kesejahteraan rakyat, dan dalam hal ini rakyat tidak

menerima imbalan secara langsung.

Berdasarkan definisi pajak maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki

unsur-unsur, antara lain:

1. Dapat dipaksakan

Iuran pajak bersifat memaksa, tidak seperti sumbangan dan hadiah.

Pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk memaksa wajib pajak agar

memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan

yang berlaku. Hal tersebut ditandai dengan adanya Surat Paksa yang

digunakan pemerintah untuk menagih pajak.

2. Dipungut berdasarkan Undang-undang

Pemerintah dalam menagih pajak tentunya tidak dilakukan dengan

sembarangan. Pemerintah melakukan pemungutan pajak berdasarkan

undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan.

3. Tidak mendapatkan manfaat langsung

Pembayar pajak tidak mendapatkan manfaat langsung setelah

berkontribusi dalam membayar pajak. Meskipun begitu pemerintah tidak

menggunakan penerimaan kas yang berasal dari pajak dengan semena-

mena. Pembayar pajak akan menikmati manfaatnya secara tidak langsung

misalnya  melalui sarana dan prasarana yang di bangun oleh pemerintah,

seperti jalan raya, dan fasilitas kesehatan.

4. Dijalankan untuk menjalankan fungsi negara
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Pajak dipungut dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara,

seperti pengadaan publik dan melakukan pembangunan nasional (Rosdiana

& Tarigan, 2005).

Pajak memiliki dua fungsi yaitu: (1) Fungsi budgeter; (2) Fungsi mengatur.

Fungsi budgeter maksudnya bagi pemerintah pajak digunakan sebagai sumber

penerimaan kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Fungsi mengatur yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan

melaksanakn kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, salah satu

tujuannya yaitu agar masyarakat tidak konsumtif (Mardiasmo, 2004).

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah suatu usaha yang dilakukan oleh

waijb pajak untuk mengurangi beban pajaknya dengan memanfaatkan kelemahan-

kelemahan yang ada di peraturan perpajakan (Ngadiman & Puspitasari, 2014).

Mangoting (1999) mengatakan bahwa tax avoidance adalah penghindaran pajak

yang dilakukan dengan menuruti peraturan perpajakan. Perusahaan yang

melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) masih dianggap legal karena

mereka dalam melakukan penghematan beban pajak atau dalam mengurangi beban

pajak masih dalam lingkup mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Zain,

2005). Para pelaku penghindaran pajak (tax avoidance) hanya memanfaatkan celah-

celah dari ketidaksempurnaan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada umumnya semua orang menganggap bahwa perencanaan pajak (tax

planning) sama dengan penghindaran pajak (tax avoidance), padahal jika ditelusuri

perencanaan pajak berbeda dengan penghindaran pajak, dan lingkup perencanaan
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pajak lebih luas daripada penghindaran pajak. Namun menurut Suandy (2001),  jika

tujuan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan beban pajak dengan

memanfaatkan Undang-Undang perpajakan tetapi berbeda dengan tujuan pembuat

peraturan perpajakan maka arti dari perencanaan pajak (tax planning) sama dengan

tax avoidance. Komite urusan fiskal dari OECD (Organization of Economic

Coorporation and Dvelopment) menyebutkan terdapat 3 karakter dari tax

avoidance:

1. Adanya unsur fiktif atau pura-pura dimana seolah-olah terdapat berbagai

pengaturan di dalam tax avoidance padahal tidak ada, hal tersebut

dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.

2. Strateginya dilakukan dengan cara memanfaatkan loopholes yang

terdapat dalam Undang-Undang atau memakai ketentuan-ketentuan yang

legal untuk bermacam tujuan mengenai pajak, sedangkan maksud dari

pembuat Undang-Undang berbanding terbalik dengan hal tersebut.

3. Pada umumnya perusahaan diberitahu oleh konsultan cara-cara

melakukan tax avoidance dengan syarat perusahaan harus menjaga

rahasia tersebut, oleh karena itu kerahasiaan juga sebagai bentuk dari

rencana ini (Suandy, 2001).

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak mengalami suatu dilema

terhadap praktek penghindaran pajak (tax avoidance) karena pemerintah tidak dapat

berbuat apa-apa seperti melakukan penuntutan hukum bagi para pelaku

penghindaran pajak (tax avoidance) karena para pelaku tersebut melakukan praktek

penghindaran pahak (tax avoidance) dengan cara yang legal dan tidak bertentangan
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dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Mangoting, 1999). Dampak dari adanya

penghindaran pajak ini mengarah ke pendapatan negara yang selalu tidak sesuai

dengan targetnya dan pada akhirnya menyebabkan kerugian bagi negara.

Ukuran Perusahaan

Menurut Cahyono et al. (2016) ukuran perusahaan adalah suatu nilai yang

digunakan untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan yang dapat

dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui total aset perusahaan, rata-rata

tingkat penjualan, jumlah penjualan, dan nilai saham. Ukuran perusahaan adalah

suatu skala yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat

dan diklasifikasikan melalui total aset, total pendapatan, dan total ekuitas

(Brighman dan Houston, 2006 dalam Rinaldi dan Cheisviyanny, 2015). Perusahaan

yang berukuran besar akan lebih mampu menghasilkan laba yang besar dan stabil

dibandingkan dengan perusahaan kecil (Rinaldi & Cheisviyanny, 2015). Menurut

Kurniasih & Sari (2013) tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total

aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki

prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga

menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam

menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil.

Profitabilitas

Menurut Maharani & Suardana (2014) profitabilitas adalah salah satu

pengukuran kinerja perusahaan yang menggambarkan kemampuan suatu

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat

penjualan, total aset dan modal saham tertentu. Tingkat profitabilitas suatu
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perusahaan dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio, yaitu : profit

margin, ROA (Return On Asset), ROE (Return On Equity). Perusahaan dengan

tingkat profitabilitas yang tinggi akan cenderung melakukan penghindaran pajak

(tax avoidance), karena pada dasarnya semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh

suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayar atau ditaggung juga semakin

tinggi.

Leverage

Menurut Kurniasih & Sari (2013) leverage adalah rasio yang mengukur

kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai

aktiva perusahaan. Leverage ini menjadi sumber pendanaan perusahaan dari

eksternal dari hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang jangka panjang. Beban

bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada. Variabel

leverage diukur dengan membagi total kewajiban jangka panjang dengan modal

dasar perusahaan. Leverage adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa

hutang untuk membiayai investasi dan aset perusahaan. Pembiayaan melalui hutang

terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan

mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Ngadiman &

Puspitasari, 2014).

Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing adalah perorangan, badan hukum, dan pemerintah yang

berasal dari luar negeri atau tidak berkedudukan di Indonesia yang memiliki saham

bisa perusahaan (Wiranata & Nugrahanti, 2013). Sesuai dengan teori agensi, agen

harus menyediakan informasi keuangan bagi prinsipal, termasuk data yang
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menyakngkut perpajakan. Hal tersebut dimaksudkan karena para penanam modal

asing ingin melihat berapa jumlah pajak yang ditanggung olehnya dari hasil

pendapatan penanaman modal. Karena pada dasarnya pemegang saham juga ingin

beban pajak yang dibayarkan rendah.

C. Rerangka Pemikiran

Gambar 2.1.  Rerangka Pemikiran

D. Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Menurut Kurniasih & Sari (2013) tahap kedewasaan perusahaan ditentukan

berdasarkan total aset, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan

memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga

menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam

menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil.

Penghindaran pajak merupakan suatu aktivitas dimana perusahaan melakukan

upaya untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar

Undang-Undang Perpajakan. Semakin besar perusahaan maka di dalamnya

Ukuran Perusahaan

Penghindaran Pajak

(Tax Avoidance)

Leverage

Kepemilikan Asing

Profitabilitas
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memiliki sumber daya yang bagus untuk mengelola beban pajaknya. Perusahaan

yang besar memiliki banyak sumber daya yang mampu membuat perencanaan

pajak dengan baik. Ngadiman & Puspitasari (2014) mengatakan bahwa perusahaan

besar memiliki banyak aktivitas atau kegiatan usaha yang memberikan celah bagi

perusahaan untuk melakukan tax avoidance, lain halnya dalam perusahaan kecil

yang hanya memiliki sedikit aktivitas usaha. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka

dirumuskan hipotesi sebagai berikut:

Ha1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Profitabilitas mengukur seberapa tingkat perusahaan dalam menghasilkan

laba. Menurut Prakosa (2014) profitabilitas merupakan suatu indikator yang

digunakan untuk melihat tinggi rendahnya pencapaian laba perusahaan. Oktagiani

et al. (2015) menjelaskan bahwa jika nilai profitabilitas tinggi maka laba yang

dihasilkan oleh perusahaan juga tinggi. Perusahaan dengan laba yang tinggi akan

memiliki jumlah beban pajak yang tinggi. Hal tersebut akan mendorong perusahaan

untuk melakukan penghindaran pajak agar jumlah beban pajak dapat diminimalkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diambil hipotesis sebagai berikut:

Ha3 : Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)

Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Menurut Kurniasih & Sari (2013) leverage adalah rasio yang mengukur

kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai

aktivitas perusahaan. Perusahaan yang memiliki utang jangka panjang tentunya
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juga memiliki bunga jangka panjang yang berpengaruh terhadap besar kecilnya

beban pajak nantinya. Semakin besar biaya bunga yang dimiliki oleh perusahaan

maka semakin kecil bebn pajak yang ditanggung oleh suatu perusahaan. Dewi et al.

(2016) menyimpulkan bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak

karena pembiayaan menggunakan utang akan memunculkan beban bunga yang

merupakan biaya yang bersifat deductible dan diperbolehkan untuk mengurangi

laba kena pajak suatu perusahaan. Jadi semakin besar utang yang dimiliki

perusahaan akan mampu mengurangi jumlah beban pajak melalui besarnya beban

bunga yang timbul dari utang perusahaan tersebut. Dari penjelasan tersebut, maka

diambil hipotesis sebagai berikut:

Ha2 : Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Kepemilikan asing adalah perorangan, badan hukum, dan pemerintah yang

berasal dari luar negeri yang memiliki saham biasa pada perusahaan dalam negeri

(Wiranata & Nugrahanti, 2013). Dikatakan memiliki kepemilikan asing jika badan,

institusi, maupun perorangan yang berkewarganegaraan asing atau bertempat

tinggal di luar negeri memiliki saham atau menanamkan sahamnya di Indonesia.

Kepemilikan asing di suatu perusahaan semakin tinggi maka akan memiliki

wewenang atau kendali yang semakin besar juga. Hubungannya terhadap

penghindaran pajak terletak pada wewenang yang dimiliki oleh pemegang saham

asing, jika pemegang saham asing memiliki wewenang atau kendali yang tinggi

maka pengawasan yang dilakukan oleh pemegang saham asing, sehingga

penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan menurun.
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Teori agensi menyatakan bahwa pemilik modal memberikan wewenang

kepada manajemen perusahaan untuk mengelola perusahaan, dan agen harus

menyediakan informasi terkait laporan keuangan maupun non keuangan termasuk

data yang berhubungan dengan perpajakan kepada pemilik modal. Hal tersebut

memicu adanya assymetry information yang terjadi antara pemilik perusahaan

dengan pengelola perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hadi &

Mangonting (2014) menyatakan bahwa struktur kepemilikan dapat memengaruhi

agresivitas pajak. Hal tersebut disebabkan karena adanya pemisahan tugas yang

terjadi antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan tersebut menyebabkan

adanya assymetry information yang memberikan peluang kepada manajer secara

leluasa untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance). Berdasarkan

pemaparan tersebut, maka dirumuskan hipotesis, sebagai berikut:

Ha4 : Kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)


