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BAB II 

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Kurniasih dan Sari (2013) melakukan penelitian mengenai Tax Avoidance sebagai 

variabel dependen dan menggunakan Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, 

Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal sebagai variabel independen. 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.  

Maharani dan Suardana (2014) meneliti tentang Pengaruh Corporate Governance, 

Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. 

Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 

pengamatan 2008-2012. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode 

purposive sampling dengan sampel sebanyak 37 perusahaan selama periode pengamatan 5 

tahun berturut-turut sehingga total sampel 159. Berdasarkan hasil analisis regresi linear 

berganda, diperoleh hasil bahwa variabel yang berpengaruh negatif adalah proporsi dewan 

komisaris sebesar 0,006, kualitas audit sebesar 0,007, komite audit sebesar 0,001, dan ROA 

sebesar 0,000, sedangkan risiko perusahaan berpengaruh positif dengan menunjukkan 

koefisien regresi sebesar 0,30 terhadap tax avoidance yang dilakukan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia periode tahun pengamatan 2008-2012. 
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Swingly dan Sukartha (2015) meneliti tax avoidance sebagai variabel dependen dan 

menggunakan faktor-faktor karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage 

dan sales growth sebagai variabel independen dalam penelitiannya yang diproksikan 

melalui Cash Effective Tax Rate (CETR). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-

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

dengan cara mengakses halaman Bursa Efek Indonesia. Cara penentuan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan metode nonprobability sampling dengan teknik purposive 

sampling sehingga didapat jumlah sampel sebanyak 41 perusahaan dan jumlah pengamatan 

(observasi) sebanyak 123 kali. 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. 

Merslythalia dan Lasmana (2016) meneliti tentang Pengaruh Kompetensi Eksekutif, 

Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax 

Avoidance Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012 hingga 2014 dengan jumlah 141 perusahaan. 

Penentuan sampel yang dipilih dalam penelitian menggunakan metode purposive sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi eksekutif, ukuran perusahaan dan 

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance sedangkan kepemilikan 

institusional berpengaruh terhadap tax avoidance.  

.  

B. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Agensi 
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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, 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 Adanya hubungan tersebut dapat menimbulkan konflik yang terjadi antara agen 

dan prinsipal. 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 (Mangoning 

2014).  

2. 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 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 

selebih-lebihnya untuk kesejahteraan rakyat, dan dalam hal ini rakyat tidak menerima 

imbalan secara langsung.  
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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 

Pajak dipungut dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, seperti pengadaan 

publik dan melakukan pembangunan nasional ( Rosdiana 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 
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bidang sosial dan ekonomi, salah satu tujuannya yaitu agar masyarakat tidak konsumtif ( 

Mardiasmo 2004) 

5. Penghindaran Pajak 

Menurut Zain (2014) penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk menghindari 

pajak secara legal yang tidak melanggar perarturan perpajakan. Secara hukum perpajakan 

penghindaran pajak tidak dilarang meskipun sering sekali menjadi sorotan yang kurang baik 

dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negative. Meski pernghindaran pajak 

bersifat legal, namun pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut terjadi. 

Menurut Kurniasih and Sari (2013) penghindaran pajak merupakan pengaturan untuk 

meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak 

yang ditimbulkannya. Penghindaran Pajak bukan pelanggaran undang-undang perpajakan 

karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan 

beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. 

Menurut Mulyani, Darmanto et al. (2013) dilihat dari sisi ekonomi khususnya perspektif 

ekonomi mikro, pajak dapat diartikan sebagai sesuatu yang membebani atau sesuatu yang 

dapat mengurangi kemampuan atau daya beli masyarakat. Melihat dari sisi ini saja, pajak 

dapat dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan. Sesuatu yang tidak 

menguntungkan biasanya mendorong adanya upaya untuk melakukan penghindaran atau 

perlawanan pajak. 

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self assessment system. 

Sistem tersebut menjadikan wajib pajak berkewajiban untuk menghitung sendiri jumlah 

seluruh penghasilan yang diperoleh, jumlah pajak terutang, jumlah pajak yang telah dibayar 

atau dapat dikreditkan, pajak yang masih harus dibayar, menyetor pajak yang terutang atau 

yang masih harus dibayar serta mengisi dan melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) 

dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pajak. Self Assessment System memiliki tujuan 
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penting, yang diharapkan ada dalam diri wajib pajak yaitu tax consciousness atau kesadaran 

wajib pajak, kejujuran wajib pajak, tax mindedness wajib pajak atau hasrat untuk membayar 

pajak, serta tax discipline wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan 

Menurut Sari (2014) penghindaran pajak adalah suatu skema transaksi yang ditujukan 

untuk memini malkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loophole) 

ketentuan perpajakan suatu negara. Pengindaran pajak sebagai penghematan pajak yang 

timbul dengan memanfaatkan  ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk 

meminimalkan kewajiban pajak. . Tax Avoidance diukui dengan menggunakan model 

CETR. Hasil CETR yang meningkat menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak (tax 

avoidance) berkurang, sebaliknya jika hasil CETR menurun maka tingkat penghindaran 

pajak (tax avoidance) meningkat. Menurut Astuti dan Aryani (2016) semakin kecil nilai 

CETR berarti penghindaran pajak perusahaan semakin pula. Nilai CETR berkisar lebih dari 

0 dan kurang dari 1. CETR akan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑇𝑎𝑥 𝑅𝑎𝑡𝑒 (𝐶𝐸𝑇𝑅) =  
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑎𝑥 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

𝑃𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

Keterangan : 

a) CETR (Current Effective Tax Rate) adalah tarif pajak efektif berdasarkan jumlah pajak 

penghasilan badan yang harus dibayar pada periode berjalan. 

b) Current tax expense adalah jumlah beban pajak yang dibayar oleh perusahaan i pada 

tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan bersangkutan. 

c) Pre-tax income adalah laba sebelum pajak perusahaan i pada tahun t berdasarkan 

laporan keuangan perusahaan bersangkutan.  

Dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah salah satu cara penghindaran pajak 

yang legal untuk meminimalkan kewajiban pembayaran pajak atas penghasilan yang 

diterima. Hal ini diperbolehkan namun, pemerintah tetap tidak menginginkan penghindaran 
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pajak tersebut dilakukan. Karena pajak termasuk kontribusi paling besar yang didapatkan 

oleh negara.  

6. Profitabilitas 

Menurut Maharani and 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 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.  

Menurut Kurniasih and Sari (2013) ROA berguna untuk sejauh mana efektivitas 

perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya. ROA 

menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin 

tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan 

aktiva perusahaan. ROA juga merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari 

penggunaan aktiva. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam 

memperoleh keuntungan bersih. 

Menurut Sari (2014) Reurn On Asset (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan 

performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh 

perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA 

dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib 

Pajak Badan. Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang 

diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. ROA adalah rasio 
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keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat 

pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang negatif disebabkan laba 

perusahaan dalam kondisi negatif (rugi) pula. Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal 

yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva belum mampu menghasilkan laba. 

Perhitungan Return On Asset : 

 

ROA = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

 

7. Leverage 

Menurut Kurniasih and Sari (2013) leverage adalah menunjukan penggunaan utang 

untuk membiayai investasi . Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh 

perusahaan menggunakan utang. Leverage menggambar kan hubungan antara total assets 

dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba 

. 

Menurut Agusti (2014) leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan 

hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan. Rasio 

leverage menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio  

leverage juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Rasio leverage adalah 

mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio ini dapat melihat sejauh 

mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang 

digambarkan oleh modal.  

Financial leverage diukur dengan persentase dari laba bersih sebelum pajak terhadap 

total bunga perusahaan pada suatu  periode yang disebut juga Times Interest Earned (TIE). 

TIE mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya, untuk 
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melunasi seluruh hutangnya yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya 

apabila sekiranya perusahaan dilikuidasi. Dengan demikian pembiayaan berupa pinjaman 

yang dilakukan perusahaan menunjukkan tingginya nilai perusahaan. Banyak perusahaan 

memilih melakukan pinjaman sebagai salah satu sumber dananya, dikarenakan dengan 

adanya pinjaman maka akan menambah pos beban yang ditanggung perusahaan. Beban 

yang tinggi tentu saja mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut. 

 

Perhitungan Leverage : 

Times Interest Earned = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎
 

8. Ukuran Perusahaan  

Menurut Kurniasih and Sari (2013) ukuran perusahaan merupakan menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi 

perusahaan besar dan kecil  menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset 

perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran 

perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu large firm, medium firm, dan small 

firm. 

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 

dalam. Manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang 

menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna 

memperkecil laba yang dilaporkan. 

Menurut Rinaldi and Chelsvlyanny (2015) ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana 



15 
 

dapat diklasifi kasikan besar atau kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total 

aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain- lain. Ukuran Perusahaan (size) ditunjukkan 

melalui log total aktiva, karena ukuran ini dinilai memiliki tingkat kestabilan yang lebih 

dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan cenderung berkesinambungan antar periode 

Dapat disimpulkan bahwa perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga 

akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau 

patuh. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangan 

risiko dalam hal mengelola beban pajak. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar 

cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingakn perusahaan yang memiliki 

skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam 

perpajakan diperlukan agar dalam mengelola pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat 

maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan. 

 Perhitungan Ukuran Perusahaan =  

Size : Log (Total Aset) 

C. Perumusan Hipotesis 

1. Hubungan Return On Asset dengan Penghindaran Pajak 

Menurut Kurniasih and Sari (2013) ROA berguna untuk mengukur sejauh mana 

efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya. ROA 

menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin 

tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan 

aktiva perusahaan. ROA juga merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari 

penggunaan aktiva. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam 

memperoleh keuntungan bersih. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus 

dibayar juga semakin tinggi dengan tingginya laba yang diperoleh maka perusahaan 

mempunyai upaya untuk melakukan penghindaran pajak.  
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Dari pemaparan diatas peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut : 

H1: Return On Asset berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 

2. Hubungan Leverage dengan Penghindaran Pajak 

Menurut Agusti (2014) leverage adalah Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang 

menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset 

perusahaan. Rasio leverage menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh 

perusahaan. Rasio leverage juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Rasio 

leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio ini 

dapat melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan 

kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Menurut Kurniasih and Sari (2013) 

perusahaan yang memiliki hutang jangka panjang tentunya juga memiliki bunga jangka 

panjang yang berpengaruh terhadap besar kecilnya beban pajak nantinya. Oleh karena itu 

semakin besar tarif bunga akan semakin besar pula keuntungan yang diperoleh perusahaan 

dari penggunakan utang tesebut. Manfaat yang timbulkan dari penghematan pajak akibat 

adanya bunga akan menjadi meningkatnya penggunaan utang peruahaan. Perusahaan yang 

memiliki kewajiban pajak yang tinggi akan memilih untu berutang agar mengurangi pajak. 

Dengan sengaja perusahaan berutang untuk mengurangi beban pajak maka disebut bahwa 

perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. 

Dari pemaparan di atas peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut : 

H2: Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 

3. Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak 

Menurut Agusti (2014) ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifi 

kasikan besar atau kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, 

nilai pasar saham, dan lain- lain. Ukuran Perusahaan (size) ditunjukkan melalui log total 
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aktiva, karena ukuran ini dinilai memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan 

proksi-proksi yang lainnya dan cenderung berkesinambungan antar periode. 

Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan 

kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh. Semakin 

besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangan risiko dalam hal 

mengelola beban pajak. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung 

memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingakn perusahaan yang memiliki skala lebih 

kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam 

perpajakan diperlukan agar dalam mengelola pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat 

maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan. Dapat disebutkan bahwa perusahaan 

tersebut melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian dari Agusti (2014) membuktikan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaraan pajak. Perusahaan 

dengan ukuran besar lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dan membayar 

kewajiban dibandingkan dengan perusahaan kecil dengan total aktiva yang kecil. 

Dari pemaparan diatas peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut :  

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 

D. Kerangka Konseptual
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