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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

A. Reviu Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Metode Hasil 

Annisa (2017) Pengaruh Return 

on Asset, 

Leverage, Ukuran 

perusahaan dan 

koneksi politik 

terhadap 

penghindaran 

pajak 

Dalam 

penelitian 

tentang tax 

avoidance 

menggunakan 

metode 

pengukuran 

Debt Ratio, 

Debt to Equity 

Ratio, Debt to 

Total 

Capitalization, 

Ln (aset). 

- Return on Asset 

berpengaruh 

terhadap 

penghindaran 

pajak 

- Leverage yang 

diproksikan 

dengan Debt Ratio 

berpengaruh 

terhadap 

penghindaran 

pajak 

- Ukuran 

perusahaan tidak 

erpengaruh 

terhadap 

penghindaran 

pajak 

- Koneksi politik 

tidak berpengaruh 

terhadap 

penghindaran 

pajak 

Waluyo dan Basri 

(2014) 

Pengaruh Return 

on Asset, 

Leverage, Ukuran 

perusahaan, 

kompensasi rugi 

fiskal dan 

kepemilikan 

institusi terhadap 

penghindaran 

pajak 

Penelitian ini 

menggunanak 

metode 

Effective Tax 

Rate (ETR), 

ROA, Rasio 

utang, SIZE, 

dummy, 

kepemilikan 

institusisonal 

- ROA berpengaruh 

positif terhadap 

penghindaran 

pajak 

- Leverage 

berpengaruh 

positif terhadap 

penghindaran 

pajak 

- Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

positif terhadap 
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penghindaran 

pajak 

- Kompensasi rugi 

fiskal berpengaruh 

negatif terhadap 

penghindaran 

pajak 

- Kepemilikan 

institusional 

berpengaruh 

negatif terhadap 

penghindaran 

pajak 

Saputra (2017) Pengaruh 

profitabilitas, 

Leverage, 

Corporate 

Governance 

terhadap 

penghindaran 

pajak 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode , Cash 

Effective Taxe 

Rate (CETR), 

ROA, Debt to 

equity ratio 

(DER),  

Komisaris 

Independen 

- Profitabilitas yang 

diproksikan 

menggunakan 

ROA tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penghindaran 

pajak 

- Leverage yang 

diproksikan 

menggukan DER 

memiliki pengaruh 

terhadap 

penghindaran 

pajak 

- Corporate 

Governance yang 

diproksikan 

melalui komisaris 

independen 

memiliki pengaruh 

terhadap 

penghindaran 

pajak 

Kurniasih dan Sari 

(2013) 

Pengaruh Return 

on assets, 

Leverage, 

Corporate 

Governance, 

Ukuran 

perusahaan dan 

kompensasi rugi 

fiskal terhadap 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

pengukuran 

Casf Effective 

Tax Rates 

(CETR), 

ROA, DER, 

KOM, AUD, 

- Return on assets 

berpengaruh 

terhadap 

penghindaran 

pajak 

- Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

terhadap 
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Tax Avoidance SIZE, RFIS penghindaran 

pajak 

- Kompensasi rugi 

fiskal berpengaruh 

terhadap 

penghindaran 

pajak 

- Leverage tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penghindaran 

pajak 

- Corporate 

Governance tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penghindaran 

pajak 

Wibawa dan 

Abdillah (2016) 

Pengaruh good 

corporate 

governance 

terhadap 

penghindaran 

pajak 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

pengukuran 

Casf Effective 

Tax Rates 

(CETR), 

Presentase 

dewan 

komisaris, 

Komite audit, 

Kualitas 

auditor. 

- Presentase dewan 

komisaris 

berpengaruh 

positif terhadap 

penghindaran 

pajak 

- Komite audit 

berpengaruh 

positif  terhadap 

penghindaran 

pajak 

- Kualitas auditro 

berpengaruh 

negatif terhadap 

penghindaran 

pajak 

 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Agency Theory 

 Brigham dan Houston (2007) mengartikan teori agensi sebagai 

hubungan antara prinsipal yang menyewa agen untuk menjalankan 

kewenangan untuk membuat keputusan pada agen itu ataupun untuk 
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menjalankan sejumlah jasa. Sutedi (2011) menyatakan bahwa teori agensi 

merupakan hubungan antara pemilik perusahaan dan pengelola 

perusahaan dimana pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan 

pengelolaan perusahaan kepada tenaga yang profesional atau disebut juga 

agents yang lebih mengerti dalam menjalankan kegiatan operasional 

sehari-hari dengan tujuan agar pemilik perusahaan memperoleh 

keuntungan yang besar dengan biaya seefisien mungkin  dengan 

dikelolanya perusahaan oleh tenaga profesioanl. Adanya hubungan antara 

agen dan principal seringkali dipengaruhi oleh angka akuntansi. Hal 

inilah yang membuat para agen selalu berpikir kritis mengenai bagaimana 

angka akuntansi tersebut dapat dimaksimalkan untuk mencapai 

kepentingan mereka.  

 Agency teory dalam penelitian ini terdapat konflik kepentingan yaitu 

dari segi pemilik perusahaan (pemegang saham) dan pengelola 

perusahaan (agen). Konflik ini bisa terjadi karena agen tidak akan selalu 

memberikan kinerja yang terbaik untuk kemakmuran pemilik perusahaan 

tetapi agen memanfaatkan hubungan ini untuk kepentingan pribadi 

(Jensen dan Meckling, 1976). 

 Sutedi (2011) mengatakan untuk meyakinkan pemilik perusahaan 

bahwa pengelola perusahaan telah bekerja sungguh-sungguh untuk 

kepentingan pemegang saham, maka pemegang saham harus 

mengeluarkan biaya yang disebut agency cost yang meliputi: 



12 
 

 
 

a. Biaya akibat tidak efisiennya pengelolaan yang dilakukan seorang 

agent 

b. Biaya yang timbul diakibatkan adanya suatu kegiatan monitoring 

kinerja dan perilaku agent oleh principal (monitoring cost) 

c. Biaya yang timbul karena dilakukannya pembatasan-pembatasan 

bagi kegiatan agent oleh principal (bonding cost) 

2. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Penghindaran pajak yaitu merupakan suatu proses pengendalian 

tindakan supaya suatu perusahaan terhindar dari konsekuensi pengenaan 

pajak yang tidak dikendaki perusahaan. Penghindaran pajak merupakan 

suatu perbuatan yang legal. Dalam hal ini penghindaran pajak sama sekali 

tidak melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan dan 

perusahaan mengatur pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta 

sedemikian rupa sehinggan terhindar dari pengenaan pajak yang lebih 

besar atau sama sekali tidak kena pajak (Zain, 2007). Sedangkan 

penghindaran pajak menurut Anderson (1995) merupakan cara 

mengurangi pajak dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan 

perpajakan.  

Suandy (2011) mengemukakan beberapa faktor yang mendorong 

seorang wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara 

ilegal, yaitu: 
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a. Biaya untuk menyuap seorang fiskus. Semakian rendah biaya yang 

harus dikeluarkan untuk menyuap fiskus maka akan semakin tinggi 

kecenderungan perusahaan dalam melakukan pelanggaran. 

b. Kemungkinan dalam terdeteksi yang kecil akan lebih mendorong 

perusahaan dalam melakukan pelanggaran 

c. Jika besar sanksi yang didapat ringan maka wajib pajak akan 

cenderung untuk melakukan penghindaran pajak 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan melakukan 

penghindaran pajak yaitu diantaranya: 

a. Karakter eksekutif. Swingly dan Sukartha (2015) mengatakan bahwa 

CEO dapat mempengaruhi keputusan dilakukan penghindaran pajak 

dengan mengatur “tone at the top” yang berkaitan dengan dengan 

kegiatan pajak perusahaan 

b. Melakukan kegiatan peminjaman dana, karena menurut Brigham dan 

Houston (2007) bahwa peminjaman dana (leverage) dapat 

mengurani pajak dari timbulnya beban bunga 

c. Memberdayakan aset untuk memperoleh laba (ROA). Menurut 

Waluyo dan Basri (2014) ROA dapat mempengaruhi melakukan 

pengindaran pajak karena perusahaan mampu mengelola asetnya 

dengan baik salah satunya dengan memanfaatkan beban penyusutan 

dan amortisasi 

3. Leverage 
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 Leverage adalah penggunaan dana berupa utang dari pihak eksternal 

untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan (Puspitasari, 2015).  

Puspitasari (2015) juga mengatakan bahwa pembiayaan utang terutama 

utang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang dimana 

beban bunga tersebut akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan oleh 

perusahaan. Menurut Brigham dan Houston (2007) leverage 

menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan menggunakan pendanaan 

melalu utang (financial leverage). Brigham mengatakan ada dampak 

penting dari leverage: 

a. Bunga dapat menjadi pengurang pajak, penggunaan utang akan 

mengurangi kewajiban pajak dan menyisakan laba operasi yang lebih 

besar bagi perusahaan 

b. Jika laba operasi sebagai persentase terhadap aset melebihi tingkat 

bunga atas utang seperti yang umumnya diharapkan, maka perusahaan 

dapat menggunakan utang tersebut untuk membeli aset, membayar 

bunga atas utang, dan masih mendapatkan sisanya sebagai “bonus” 

bagi pemegang saham. 

4. Good Corporate Governance 

 Good corporate governance yaitu sebagai suatu proses atau struktur 

yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan suatu 

keberhasilan dalam usaha dan akuntabilitas perusahaaan dalam 

mewujudkan nilai pemegang saham jangka panjang dengan tetap 
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memperhatikan kepentingan stakeholder serta berlandaskan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sutedi, 2011). 

 KNKG (2006) mengemukakan bahwa terdadap lima komponen 

penting dalam penerapan prinsip good corporate governance (GCG) yaitu: 

a. Fairness (Keadilan), menjamin perlindungan hak para pemegag 

saham suatu perusahaan dan menjamin terlaksananya komimtmen 

para investor 

b. Transparancy (Transparansi), mewajibkan adanya informasi yang 

terbuka, tepat waktu dan dapat derbandingkan  yang menyangkut 

keadaan keuangan 

c. Accountability (akuntabilitas), yaitu menerangkan peran dan tangung 

jawab serta mendukung suatu usaha untuk menjamin 

penyeimbangankepentingan manajemen dan pemegang saham. 

d. Responsibility (pertanggungjawaban), memastikan telah dipatuhinya 

peraturan perundang-undanganserta ketentuan yang berlaku. 

e. Kewajaran dan kesetaraan, perusahaan harus memperhatikan 

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentinga lainnya 

berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 

5. Hubungan leverage dengan penghindaran pajak (tax avoidance) 

 Leverage adalah suatu kegiatan pendanaan yang dilakukan 

perusahaan yang dimana dari kegiatan peminjaman dana tersebut akan 

menimbulkan beban bunga dan itu akan berdampak ke laba sebelum 

pajak perusahaan mengalami penurunan (Brigham dan Houston, 2007). 
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Untuk mengukur seberapa besar pajak yang harus dibayarkan oleh 

perusahaan melihat dari laba sebelum pajak, semakin kecil laba sebelum 

pajak maka semakin kecil pajak yang harus dibayarkan. Dengan semakin 

kecilnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan itu 

menggambarkan bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak. 

6. Hubungan good corporate governance dengan penghindaran pajak (tax 

avoidance) 

 Terdapat 5 prinsip dalam good corporate governance yaitu fairness, 

transparancy, accountability, responsibility dan kewajaran. (Sutedi, 

2011). Perilaku perusahaan yang ingin menerapkan good corporate 

governance berdasarkan 5 prinsip. Akan tetapi menurut Winata (2015) 

ketika corporate governance dilakukan tidak sesuai dengan tata kelola 

dan prinsip yang seharusnya diterapkan, tidak dijalankan serta tidak 

adanya pengawasan yang memadai, maka perusahaan tersebut dapat saja 

meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, sehingga dapat terjadi 

praktik penghindaran pajak. 

C. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) 

 Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh 

mana aset perusahaan dibiayai oleh utang (Brigham dan Houston, 2007). 

Perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari penggunaan utang 

dikarenakan adanya pengurangan pajak akibat dari pembayaran biaya 



17 
 

 
 

bunga dan keuntungan yang didapat melalui penggunaan utang tidak 

sebesar beban bunga yang ditanggung perusahaan (Puspitasari, 2015). 

Semakin besar suatu utang perusahaan maka laba kena pajak akan 

semakin kecil karena insentif pajak terhadap bunga semakin besar 

(Mulyati et al., 2016).  Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh 

Waluyo dan Basri (2014) serta Saputra (2017) yang menjelaskan 

pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) dengan 

hasil penelitiannya sama-sama mengatakan bahwa leverage  berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak. Selain waluyo dan saputra, penelitian yang 

dilakukan oleh Marfu'ah (2015) juga mengatakan bahwa leverage 

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori dan 

penelitian terdahulu, maka peneliti menyimpulkan bahwa diduga leverage 

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 

H1 : Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 

2. Pengaruh good corporate governance sebagai variabel moderasi dalam 

memperlemah pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance) 

 Menurut Sutedi (2011) bahwa terdapat empat komponen penting 

dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Empat 

komponen tersebut yaitu fairness, transparancy, accountability, 

resposiiliy. Dari empat komponen tersebut maka kualitas laporan 

keuangan perusahaan akan dinilai baik dan kecil kemungkinan adanya 

praktik penghindaran pajak. Saputra (2017) telah melakukan penelitian 
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terlebih dahulu mengenai pengaruh good corporate governance terhadap 

tax avoidance yang menyatakan bahwa good corporate governance 

berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Dari teori dan penelitian 

terdahulu tersebut peneliti pada penelitian ini menyimpulkan bahwa good 

corporate governance dapat memperlemah pengaruh leverage terhadap 

penghihndaran pajak. 

H2: Good corporate governance memperlemah hubungan antara 

leverage dan penghindaran pajak 

D. Rerangka Pemikiran

Variabel Independen Variabel Moderasi Variabel dependen 

LEVERAGE (X) 
TAX AVOIDANCE 

(Y) 

GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE (Z) 


