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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Penelitian tentang karakteristik eksekutif diproksikan melalui nilai resiko 

perusahaan terhadap tax avoidanceyangdilakukan oleh (Budiman dan Setiyono, 

2011; Dewi dan Jati, 2014; Feranika, 2016; Handayani dkk, 2015; Maharani dan 

Suardana, 2014; Saputra dkk, 2015; Siahaan, 2015; Swingly dan Sukartha, 2015) 

menyatakan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap tax 

avoidance. Berpengaruh positif dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai resiko 

perusahaan diikuti dengan tingginya tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) 

yang dilakukan oleh perusahaan. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Carolina dkk, 2014;Praptidewi 

dan Sukartha, 2016)menyatakan hasil yang berbeda. Pada penelitian ini 

menyatakan bahwa karakteristik memiliki pengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak (tax avoidance). Tingginya nilai resiko perusahaan justru 

menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan 

perusahaan rendah. Pada setiap perusahaan terdapat eksekutif yang memiliki 

karakteristik berbeda-beda, hal ini yang menyebabkan adanya hasil penelitian 

yang berbeda pula. 

Pada penelitian tentang koneksi politik terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance) dilakukan dengan menggunakan variabel dummy.Penelitian tentang 
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koneksi politik yangdilakukan oleh Aulia (2016) dan penelitian oleh Butje dan 

Tjondro(2014) menunjukkan hasil bahwa koneksi politik berpengaruh positif 

terhadap tindakan penghindaran pajak (tax avoidance). Tingginya koneksi politik 

yang dimiliki oleh perusahaan juga akan diikuti oleh tingginya tingkat 

penghindaran pajak (tax avoidance). 

Sedangkan pada penelitian yang lain menunjukkan bahwa koneksi politik 

berpengaruhnegatif terhadap tax avoidance pada penelitian yang dilakukan oleh 

Mulyani dkk (2013). Penelitian serupa juga dilakukan oleh Terupuring dan Rossa 

(2016) yang menyatakan bahwa perusahaan tidak selalu menggunakan koneksi 

politik dalam praktik penghindaran pajak(tax avoidance). Oleh sebab 

itudisimpulkan koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 

(tax avoidance).  

Sedangkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh (Alfiah, 2015; Dharma 

dan Ardiana, 2016; Marfu’ah, 2015; Lestari dan Putri,2017) menyatakan bahwa 

koneksi politik tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak (tax 

avoidance)yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga tingkat tindakan 

penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan tidak dapat dilihat dari ada 

atau tidaknya koneksi politik.  

B. Teori dan Kajian Pustaka  

1. Agency Theory 

Teori agensi merupakan pernyataan tentang adanya keterkaitan kontrak 

antara agen (manajemen suatu usaha) dan prinsipal (pemilik usaha). Principal 

mengandung arti dalam agency theory yaitu pihak-pihak yang memiliki 
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wealthuntuk diserahkan sebagian atau seluruhnya yang kemudian dikembangkan 

oleh pihak lain. Pada era modern, principal lebih mengandalkan kemampuan ahli 

untuk mengelola dan manajemen perusahaannya dan mendasari terjadinya 

pemisahaan pengelolaan dan kepemilikan pada sebuah perusahaan. Oleh karena 

itu hal ini memiliki keterkaitan erta dengan agency theory yang mengutamakan 

kepentingan pemiliki perusahaan (pemegang saham) untuk diserahkan kepada 

tenaga-tenaga ahli dalam pengelolaan dan manajemen yang lebih mengerti dalam 

melakukan bisnis. 

Pengetahuan tentang pengelolaan perusahaan lebih dipahami oleh 

manajemen termasuk informasi internal dan juga going concern perusahaan 

dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Pengetahuan yang cenderung lebih 

banyak dimiliki oleh manajemen menimbulkan adanya ketidakseimbangan 

luasnya informasi dan mengakibatkan terjadinya asimetri informasi. Hal tersebut 

menyebabkan adaya agencycost dalam rangka manajemen bertindak selaras 

dengan pemilik perusahaan dengan tujuan pemilik. Agency cost atau biaya 

keagenan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemilik untuk mengawasi kinerja 

para manajer sehingga tidak terdapat kepentingan lain selain manajer melakukan 

kepentingan perusahaan. 

Pada pemisahaan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan, terdapat tujuan 

yaitu agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan semaksimal.Adapun 

kemungkinan positif yang diharapkan dari pemisahaan ini dengan tercapainya 

laba yang tinggi dan efisiensi biaya dari pengelolaan perusahaan oleh tenaga ahli. 

Sedangkan pemisahaan ini juga memiliki sisi negatif yang terkadang tidak dapat 
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terhindarkan. Pihak manajemen yang berperan sebagai pengelola yang 

dikehendaki memiliki keleluasaan memaksimalkan laba terkadang justru memiliki 

keinginan pribadi untuk memperkaya diri dengan membebankan biaya yang harus 

ditanggung oleh pemilik perusahaan (principal), sehingga terjadi conflict of 

interest.Ada dua cara untuk mengurangi masalah keagenan menurut Jensen dan 

Meckling (1976) dalam Novriani R (2016) : 

a. Adanya pengawasan dari investor luar (monitoring). Mekanisme 

monitoring yang mungkin dilakukan untuk mengurangi masalah 

agensi di perusahaan adalah pengawasan oleh dewan komisaris yang 

independen dari pihak manajemen, pasar manajer baik di internal 

perusahaan maupun di pasar manajer eksternal dan pemegang saham 

besar seperti institusi keuangan. 

b. Adanya pembatasan atas tindakan-tindakan oleh majaner sendiri 

(bonding). Mekanisme bonding dapat dilakukan dengan cara 

memperkecil jumlah free cash flow. Ketika pada perusahaan terdapat 

jumlah free cash flow yang kecil maka peluang manajer untuk 

memperkaa diri juga semakin terbatas. Free cash flow dapat 

diperkecil jika perusahaan membayar sendiri dividen tunai relatif 

tinggi atau memiliki beban utang yang relatif besar sehingga harus 

membayar bunga dalam jumlah yang relatif besar. 

Sedangkan terdapat dua hipotesis yang dikemukakan oleh Pound (1998) 

dalam Novriani R (2016). Pada penjelasan pertama pada The strategic alignment 

hypothesis Pound (1998), menyatakan bahwa investor institusional mayoritas 
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memiliki kecenderungan untuk berkompromi atau berpihak kepada manajemen 

dan mengabaikan kepentingan pemegang saham minorotas. Pada hipotesis lain 

dari Pound (1998) dalam Novriani R (2016) yaitu the conflict of interst 

hypothesis. Hipotesis ini pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan The 

strategic alignment hypothesis, yaitu kecenderungan investor institusional 

mayoritas untuk mengurangi konflik dengan melakukan kompromi dan aliansi 

dengan pihak manajemen.  

Dua hipotesis yang disampaikan oleh Pound (1998) dapat terjadi pada 

perusahaan manapun baik yang berkoneksi politik maupun perusahaan yang tidak 

memiliki koneksi politik. Konflik antara manajemen dan pemegang saham 

menjadi lebih rumit ketika aliansi terjadi pada perusahaan yang terkoneksi politik 

sebab pihak yang terlibat menjadi lebih luas. Oleh karena itu, teori agensi juga 

dapat digunakan untuk menjelaskan konflik yang terjadi antara manajemen dan 

pemegang saham pada perusahaan yang terkoneksi politik. 

2. Tax 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. 

Pengertian pajak dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 yaitu setiap wajib 

pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan 

pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara. 

Fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan ini biasa dikenal sebagi fungsi budgetair 

pajak. Fungsi budgetair pajak memegang peranan sangat penting di Indonesia, 

karena sekitar 70% pengeluaran negara dibiayai oleh pajak. 

http://www.pajak.go.id/content/pajak-untuk-fasilitas-umum-dan-pemberantasan-kemiskinan
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Peran penting fungsi budgetair pajak, menjadikan pajak dapat digunakan 

sebagai alat pengatur (regulerend). Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak 

dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai 

contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani 

dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan seperti pajak impor 

atau bea masuk, atas kegiatan importasi komoditas tertentu. Contoh yang lain, 

ketika Jokowi berusaha mengatasi kemacetan di Jakarta, salah satu alternatif yang 

diusulkan adalah penerapan ERP (Electronic Road Pricing) yang merupakan salah 

satu bentuk pembuktian bahwa pajak dapat berperan sebagai pengatur. 

Selain fungsi budgetair dan fungsi regulerend, pajak juga mempunyai 

fungsi lain, yaitu sebagai alat penjaga stabilitas. Karena sifatnya yang sangat luas, 

yaitu dapat diartikan seperti stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas moneter, bahkan 

bisa juga stabilitas keamanan.Tak kalah pentingnya adalah pajak sebagai 

sarana redistribusi pendapatan. Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai 

pembangunan infrastruktur. Kebutuhan akan dana itu, salah satunya dapat 

dipenuhi melalui pajak. Pajak hanya dibebankan kepada mereka yang mempunyai 

kemampuan untuk membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang 

dibangun tadi, dapat sangat bermanfaat bagi perusahaan dengan sektor 

transportasi yang kebutuhan utama mereka yaitu akses untuk melakukan aktivitas 

bisnis guna untuk meningkatkan pendapatannya.  

Bagi perusahaan sektor transportasi, sebuah akses untuk melakukan 

aktivitas bisnis sangat tergantung pada infrastruktur sebuah negara tempat usaha 

bisnis perusahaan dilakukan. Akses yang sulit akan menghambat aktivitas 

http://www.pajak.go.id/content/article/mengenal-mekanisme-pajak-pigovian
http://www.pajak.go.id/content/article/fiscal-cliff-ppatk-dan-data-pajak
http://www.pajak.go.id/content/article/greece-detroit-dan-efektifitas-penarikan-pajak
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perusahaan dan menjadikan perusahaan menghasilkan pendapatan yang tidak 

sesuai dengan harapan perusahaan. Selain itu, tidak hanya perusahaan namun 

masyarakat luas juga sangat tergantung pada infrastruktur sebuah negara guna 

mempermudah akses dalam melakukan kegiatan sehari-hari. 

Khalayak umum dapat memanfaatkan jalan raya untuk kelancaran distribusi 

hasil pertaniannya, mereka dapat memanfaatkan sekolah untuk pendidikan anak-

anaknya. Kelancaran distribusi hasil pertanian, akan membuat harga jual produk 

agribisnisnya lebih mahal, yang akan membuat penghasilan para petan meningkat. 

Anak-anak petani dapat menikmati pendidikan sehingga ketika tiba waktunya 

mereka, anak-anak petani itu, akan mempunyai kemampuan untuk dapat 

berkompetisi dan meraih kehidupan yang layak. Intinya, saat ini tidak ada satupun 

masyarakat Indonesia yang tidak merasakan manfaat pajak. 

 

3. Tax Avoidance 

Penghindaran Pajak (tax avoidance) adalah “arrangement of a transaction 

in order to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended 

by the tax law” (Brown and Gale, 2012). Dengan kata lain penghindaran pajak(tax 

avoidance) dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah (loopholes) yang 

terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada. Hal tersebut dilakukan untuk 

menghindari pembayaran pajak atau melakukan transaksi yang tidak memiliki 

tujuan selain untuk menghindari pajak.Penghindaran pajak yang dilakukan oleh 

wajib pajak, khususnya badan dalam bentuk tax avoidance, memang 

dimungkinkan atau dalam hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang atau 

http://www.pajak.go.id/content/article/memacu-kesadaran-pajak-lewat-pendidikan
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ketentuan hukum yang berlaku, karena dianggap praktek-praktek yang 

berhubungan dengan tax avoidance lebih kepada pemanfaatan lubang atau celah-

celah atau bisa juga kekosongan dalam undang-undang perpajakan.  

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak tidak bisa berbuat apa-apa  

untuk melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktek tax avoidance ini 

akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Praktek tax avoidance 

ini sebenarnya suatu dilema bagi pemerintah, karena wajib pajak melakukan 

pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar,  tetapi dilakukan dengan tidak 

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.Umumnya dapat 

dibedakan dari penggelapan pajak (tax evasion). Sedangkan penggelapan pajak 

(tax evasion) merupakan tindakan yang terkait dengan penggunaan cara-cara yang 

melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban membayar 

pajak. 

Menurut Zain (2007) tax avoidance merupakan contoh dari tax planning 

yang dapatdilakukan melalui proses pengelolaan laba untukmengurangi 

pengenaan pajak yang tidak diinginkanperusahaan sehingga perusahaan dapat 

melakukan tax saving. Untuk menjaga tax avoidance agar tetapsesuai dengan 

peraturan yang berlaku, perusahaanmemerlukan ahli keuangan yang paham 

mengenaiaturan perpajakan secara menyeluruh sehinggamampu mencari celah 

agar terhindar dari pengenaanpajak yang lebih tinggi atau ekstremnya sama 

sekalitidak dikenakan pajak.Pengukuran tax avoidance dalam penelitian ini 

mengikuti Dyreng et al. (2008)danBudiman (2012) menggunakan CETR (Cash 

Effective Tax Rate) dengan membagi cash tax paid dengan pretax income. Dyreng 
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(2008) menyatakan tidak seperti ETR (Effective Tax Rate), CETR tidak 

terpengaruh oleh perubahan estimasi seperti valuation allowance dan tax cushion. 

Nilai cash taxpaid dapat dilihat pada laporan arus kas dari aktivitas operasi. 

Semakin besar nilai CETR mengindikasikan perusahaan tidak melakukan 

taxavoidance. 

4. Karakteristik Eksekutif

Low (2009) menyebutkan bahwa, setiap individu eksekutif pada sebuah

perusahaan  tentu memiliki salah satu dari dua karakter eksekutif yakni 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 dan Wehrung, 1990).  

Eksekutif yang memiliki karakter risk taker tidak ragu-ragu untuk 

melakukan pembiayaan dari hutang (Lewellen, 2003), hal ini dilakukan supaya 

perusahaan tumbuh lebih cepat. Eksekutif yang bersifat risk taker akan lebih 

berani mengambil resiko dalam berbisnis karena adanya paham bahwa semakin 

tinggi resiko yang diambil akan semakin tinggi keuntungan yang diperoleh. 

Banyaknya keuntungan yang ditawarkan seperti kekayaan melimpah, penghasilan 

tinggi, kenaikan jabatan dan pemberian wewenang atau kekuasaan menjadi 

motivasi tersendiri bagi para eksekutif menjadi semakin bersifat risk taker (Low, 

2009; MacCrimmon dan Wehrung, 1990).  

Berbeda dengan risk taker, eksekutif yang memiliki karakter risk averse 

adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani 
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dalam mengambil keputusan bisnis. Eksekutif risk averse jika mendapatkan 

peluang maka dia akan memilih resiko yang lebih rendah (Low, 2006). Biasanya 

eksekutif risk averse memiliki usia yang lebih tua, sudah lama memegang jabatan, 

dan memiliki ketergantungan dengan perusahaan (Maccrimon dan Wehrung, 

1990). Dibandingkan dengan risk taker, eksekutif risk averse lebih menitik 

beratkan pada keputusan-keputusan yang yang tidak mengakibatkan resiko yang 

lebih besar.  

Untuk mengetahui jenis karakter dan menilai seberapa berani eksekutif 

perusahaan mengambil resiko dapat dilakukan dengan melihat risiko perusahaan 

(corporate risk). Paligorova (2010) mengukur corporate risk menggunakan 

persamaan standar deviasi dari EBITDA (earningbefore income tax, depreciation 

and amortization) dibagi dengan total aset perusahaan. Tinggi atau rendahnya 

corporate risk akan menunjukkan kecondongan karakter eksekutif, risk taking 

atau riskaverse. Tindakan yang dapat dilakukan oleh eksekutif dengan karakter 

risk taker adalah dengan upaya menaikkan cash flow yang tinggi guna memenuhi 

tujuan pemilik perusahaan yaitu mendapatkan cash flow dari operasi perusahaan. 

Cash flow yang tinggi akan didapatkan dari aktivitas tax avoidance dengan 

memperbesar tax saving (Budiman dan Setiyono, 2012). 

5. Koneksi Politik 

Facio (2006) menjelaskan bahwa perusahaan dianggap memiliki koneksi 

politik apabila setidaknya salah satu pemegang saham besar (seseorang yang 

mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu 

pimpinan perusahaan baik itu CEO, presiden, wakil presiden maupun sekretaris 
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adalah anggota parlemen, menteri atau orang yang berkaitan dengan politikus atau 

partai politik. Selain itu, Adhikari et al., (2006) mendefinisikan koneksi politik 

dari sisi ada tidaknya kepemilikan langsung dari pemerintah pada perusahaan. 

Perusahaan yang terkoneksi politik ialah perusahaan dengan cara-cara tertentu 

memiliki ikatan secara politik atau mengusahan agar memiliki kedekatan dengan 

politisi atau pemerintah (Purwoto, 2011). Dengan demikian, koneksi politik 

dipercaya dapat memberikan manfaat lebih bagi kedua belah pihak.  

Keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan yang memiliki koneksi politik 

adalah pinjaman dapat diperoleh dengan lebih mudah. Pemeriksaan pajak yang 

rendah juga merupakan salah satu keuntungan perusahaan memiliki koneksi 

politik sehingga perusahaan tidak takut untuk melakukan perencaan pajak 

sehingga laporan keuangan perusahaan tidak transparan. Manfaat lain yang dapat 

diperoleh adalah adanya hak-hak istimewa yang diberikan kepada perusahaan 

seperti jika terjadi krisis ekonomi maka pemerintah akan memberikan dana 

talangan (Butje dan Tjondro, 2014). 

Gambar 2.1 
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C.     Perumusan Hipotesis  

1. Pengaruh Karakteristik Eksekutif Terhadap Tax Avoidance 

Upaya perusahaan dalam memaksimalkan laba yang dihasilkan dilakukan 

dengan mengurangi beban yang harus dikeluarkan perusahaan dengan melakukan 

tindakan penghindaran pajak (tax avoidance). Perusahaan melakukan tindakan tax 

avoidance dengan tanpa melanggar hukum perpajakan yang berlaku dan 

memanfaatkan celah kebijakan pemerintah (loopholes) demi memperoleh 

keuntungan yang lebih besar.  

Pelaku yang dapat melakukan tindakan tax avoidance yaitu individu paham 

pajak yang dikendalikan oleh kebijakan eksekutif  perusahaan. Anggota eksekutif 

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

eksekutif bersifat risk taker, nilai Cash ETR akan semakin rendah yang 

mengindikasikan tax avoidance makin tinggi. Dapat disimpulkan semakin 

eksekutif bersifat risk taker semakin tinggi tingkat tax avoidance (Low, 2009; 

Carolina et al. 2014). Sebaliknya semakin eksekutif yang bersifat risk averse 

semakin rendah tingkat taxavoidance. 

Tinggi atau rendahnya karaktersitik dengan eksekutif risk taker diukur 

dengan menggunakan perhitungan resiko perusahaan (corporate risk) dengan 

EBITDA dibagi total aset. Dari perhitungan EBITDA dibagi dengan total aset 

didapati standart deviasi yang mengasilkan varian yang menunjukkan seberapa 

besar manajemen (eksekutif perusahaan) melakukan penyimpangan terhadap laba 

dan berani mengambil resiko. Semakin besar varian, maka menunjukkan 

manajemen berkarakteristik risk taker sehingga lebih berpotensi untuk melakukan 
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tindakan tax avoidance. Penelitian yang dilakukan oleh Dyreng etal. (2008), 

Budiman (2012), Carolina et al. (2014), Hanafi dan Harto (2014) menyimpulkan 

karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap taxavoidance. Berdasarkan 

uraian di atas dapat dibentuk hipotesis: 

H1: karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance 

2. Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance 

Koneksi politik dipercaya dapat memberikan manfaat lebih bagi kedua 

belah pihak. Keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan yang memiliki koneksi 

politik adalah pinjaman dapat diperoleh dengan lebih mudah. Pemeriksaan pajak 

yang rendah juga merupakan salah satu keuntungan perusahaan memiliki koneksi 

politik sehingga perusahaan tidak takut untuk melakukan perencaan pajak 

sehingga laporan keuangan perusahaan tidak transparan. Manfaat lain yang dapat 

diperoleh adalah adanya hak-hak istimewa yang diberikan kepada perusahaan 

seperti jika terjadi krisis ekonomi maka pemerintah akan memberikan dana 

talangan (Butje dan Tjondro, 2014). Selain itu, perusahaan yang memiliki koneksi 

politik dengan pemerintah yang sedang berkuasa terbukti memiliki tingkat 

taxavoidance yang signifikan tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis 

yang tidak memiliki koneksi politik (Francis et al.,2012; Kim dan Zhang, 2013; 

Leuz dan Gee, 2013; Christensen et al., 2014).Berdasarkan uraian di atas dapat 

dibentuk hipotesis: 

H2: Koneksi politik berpengaruh terhadap tax avoidance. 


