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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Review Penelitian Terdahulu 

Menurut Darmawan dan Sukartha (2014) penelitian ini bertujuan untuk 

menentukan pengaruh good corporate governance dengan variabel tambahan 

Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran 

pajak. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam 

peringkat CGPI periode 2010-2012 yang berjumlah 55 perusahaan menjadi 

sampel dalam penelitian ini. Penghindaran pajak dapat diukur dengan selisih 

antara laba komersial dengan laba fiskal kemudian dibagi dengan total aset 

perusahaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh antara 

Corporate Governance, ROA, dan ukuran perusahaan dengan penghindaran 

pajak. Variabel leverage dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh pada 

penghindaran pajak. Leverage tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. ROA 

berpengaruh pada penghindaran pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh pada 

penghindaran pajak. Hal ini menunjukan bahwa good corporate governance 

memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan perusahaan termasuk 

dalam memenuhi kewajiban pajaknya sebagai wajib pajak. Corporate governance 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan hubungan negatif dan 

signifikan di peroleh karena penerapan corporate governance dalam perusahaan 

dapat mencegah agent melakukan usaha yang bersifat agresif dalam mengelola 

beban pajak perusahaan. Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran 
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pajak. Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak di karenakan 

perusahaan sample memiliki utang yang sebagian besar berasal dari pinjaman 

modal kepada pemegang saham dan pihak yang berelasi, sehingga beban bunga 

yang ditimbulkan tidak dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak 

perusahaan. Beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena 

pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak 

ketiga/ kreditur yang tidak memiliki hubungan dan berelasi dengan perusahaan, 

hal ini diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1a dan pasal 18 ayat 3. 

Pengaruh ROA positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan 

sampel mampu mengelola asetnya dengan baik, sehingga dapat memperoleh 

keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga 

perusahaan tersebut terlihat melakukan penghindaran pajak. Ukuran Perusahaan 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin 

besar perusahaan , maka perusahaan tersebut makin besar memiliki sumber daya 

yang dimiliki untuk dapat mengelola beban pajaknya. 

Swingly & Sukartha (2015). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan 

pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage dan sales 

growth pada tax avoidance. .Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2013. Penentuan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan metode nonprobability sampling dengan teknik 

purposivesampling sehingga didapat jumlah sampel sebanyak 41 perusahaan dan 

jumlah pengamatan (observasi) sebanyak 123 kali. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh 
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positif pada tax avoidance, sedangkan leverage berpengaruh negatif pada tax 

avoidance. Variabel komite audit dan sales growth tidak berpengaruh pada tax 

avoidance. 

Tresno Eka Jaya, et.al (2014). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan  

pengaruh good corporate governance, konservatisme akuntansi dengan tax 

avoidance. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa good 

corporate governance yang diukur dengan proksi kepemilikan saham institusional 

tidak berpengaruh terhadap praktek penghindaran pajak,ukuran dewan direksi 

tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, kualitas audit tidak 

berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Dan konservatisme akuntansi 

tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Dalam penelitian Jasmine (2017) menggunakan variabel : leverage, 

kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Dengan 

perusahaan manufaktur di BEI periode 2012-2014. Dari hasil penelitian tersebut 

menunjukan bahwa Leverage, kepemilikan institusional,  ukuran perusahaan, dan 

profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Vidiyanna & Bella, (2017) 

dalam penelitian ini mengunakan sample nonprobability sampling dengan teknik 

purpose sampling. Jumlah sampel sebanyak 34 perusahaan. Analisis data 

menggunakan teknik multiple linear analysis. menunjukkan bahwa leverage dan 

profitability memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. 

Ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan. 

Leverage dan Profitability berpengaruh negative dan signifikan terhadap tax 
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avoidance dikarenakan perusahaan-perusahaan manufaktur sub sektor konsumsi 

yang biaya operasionalnya banyak di biayai dari hutang. Ukuran perusahaan dan 

proporsi kepemilikan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 

dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan maka cash effective tax rate akan 

semakin  besar yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang semakin 

rendah. 

 

2.2 Tinjauan Teoritis 

Dalam landasan teori ini diperoleh dan dijelaskan beberapa teori-teori atau 

literatur yaitu grand theory, lalu terdapat teori-teori yang menjadi dasar dalam 

penelitian ini seperti, teori-teori yang berkaitan dengan penghindaran pajak, biaya 

hutang dan good corporate governance dengan menggunakan score cgpi serta 

teori-teori pendukung lainnya. Berikut penjelasan dari keseluruhan landasan teori: 

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Seorang pemilik perusahaan tidak dapat menjalankan dan mengawasi 

seluruh kegiatan operasional perusahaannya. Oleh sebab itu pemilik 

mempekerjakan seorang manajer yang berperan untuk menjalankan semua 

kegiatan operasi perusahaan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan 

dalam perusahaan tersebut. Scott (2003:305) menyimpulkan “Agency Theory is a 

branch of game theory that studies the design of contracts to motivate a rational 

agent to act on behalf of a principal when the agent‟s interests would otherwise 

conflict with those of the principal.” Scott (2003:305) menyimpulkan bahwa teori 

agensi adalah pengembangan dari suatu teori yang mempelajari suatu desain 
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kontrak dimana para agen bekerja/bertugas atas nama principal ketika 

keinginan/tujuan mereka bertolak belakang. 

Permasalahan yang mendasari teori keagenan ini adalah perbedaan 

kepentingan dari dua belah pihak. Perbedaan kepentingan yang terdapat pada 

pihak pemegang saham (principal) maupun manajemen (agent). Perbedaan ini 

akan menimbulkan perbedaan kebijakan yang di ambil oleh kedua belah pihak 

untuk mencapai tujuan masing-masing. Manajemen sebagai pihak yang diberikan 

wewenang terhadap kegiatan perusahaan dan juga mempunyai kewajiban untuk 

menyediakan laporan keuangan cenderung akan memberikan laporan yang 

bermanfaat untuk kepentingan pribadi manajemen. Adanya perbedaan 

kepentingan tersebut menyebabkan terjadinya konflik keagenan yang memicu 

biaya – biaya (agency cost) yang seharusnya tidak perlu terjadi apabila perusahaan 

di kelola oleh pemilik. Agency cost yang dimaksudkan oleh principal  untuk dapat 

menyelaraskan tindakan atau keputusan yang diambil oleh agent terhadap tujuan 

principal. Menurut Sutedi 2011 agency cost terdiri dari beberapa jenis yaitu : 

a. Biaya yang dikeluarkan akibat ketidakefisienan pengelolaan perusahaan yang 

dilakukan oleh agent. 

b. Biaya yang dikeluarkan akibat pilihan proyek yang tidak sesuai antara 

principal dengan agent 

c. Biaya yang dikeluarkan oleh principal untuk melakukan pengawasan dan 

pemantauan terhadap kinerja, tindakan, dan keputusan agent. 

d. Biaya yang timbul akibat adanya pembatasan yang diberlakukan oleh 

principal untuk kegiatan yang dilakukan oleh agent. 
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Teori keagenan berkaitan dengan penyelesaian dua yaitu masalah yang 

timbul ketika tujuan principal dan agent berbeda sehingga principal sulit untuk 

melakukan pengawasan terhadap agent. Selain itu masalah pembagian resiko yang 

muncul dari adanya perbedaan antara principal dan agent . Dalam hal ini 

principal dan agent akan memilih tindakan yang berbeda karena memiliki 

pandangan resiko yang berbeda. Principal dan agent memiliki kepentingan 

masing-masing. Principal sebagai pemilik modal memiliki  akses pada informasi 

internal perusahaan sedangkan agent sebagi pelaku yang menjalankan operasional 

prusahaan mempunyai informasi secara keseluruhan. Perbedaan tersebut akan 

menimbulkan pertentangan antara kedua belah pihak. 

Timbulnya penghindaran pajak dipengaruhi oleh masalah agency. Masalah 

agency yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara dkedua belah 

pihak. Pihak principal menginginkan beban pajak yang rendah tanpa 

menimbulkan resiko bagi perusahaan. Pihak agent menginginkan peningkatan 

kompensasi dari laba yang di peroleh tanpa memperhatikan resiko perusahaan dari 

tindakan penghindaran pajak yang dilakukan. 

2. CGPI (Corporate Governance Perception Index) 

 CGPI (corporate governance perception index), merupakan program riset 

dan pemeringkatan penerapan good corporate governance (GCG) pada 

perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui perancangan riset yang mendorong 

perusahaan untuk meningkatkan kualitas penerapan konsep corporate governance 

(CG) dengan melaksanakan evaluasi dan benchmarking sebagai upaya perbaikan 

yang berkesinambungan (continuous improvement). CGPI (Corporate Governance 



18 
 

Perception Index) adalah program pemeringkatan penerapan CG (Corporate 

Governance) yang diselenggarakan oleh IICG . Program ini diselenggarakan 

setiap tahun oleh IICG yang bekerjasama dengan majalah SWA sebagai program 

rutin tahunan. Program CGPI yang diadakan setiap tahunnya merupakan bentuk 

pengharhagaan bagi terhadap inisiatif dan hasil dari upaya perusahaan dalam 

mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat. Keikutsertaan CGPI bersifat 

sukarela dan melibatkan peran aktif perusahaan bersama dengan seluruh 

stakeholders dalam memenuhi tahapan pelaksanaan program CGPI,  hal tersebut 

menunjukkan komitmen bersama dalam memasyarakatkan GCG, karena program 

CGPI berupaya mendorong dan menuntut perusahaan peserta untuk melakukan 

perbaikan atau peningkatan praktik GCG di lingkungannya. 

Melalui penyelenggaraan program riset dan pemeringkatan CGPI, upaya 

partisipasi dan kontribusi IICG dalam mendorong penerapan prinsip-prinsip GCG 

di Indonesia guna menciptakan praktik dunia bisnis yang beretika, bermartabat, 

sehat dan berkelanjutan dapat terus bergulir. Melalui CGPI yang diselenggarakan, 

IICG mengajak seluruh para pemangku kepentingan yang meliputi, pelaku bisnis, 

pemerintah, masyarakat bisnis serta berbagi pihak pendukung bisnis untuk 

melakukan praktik terbaik GCG dalam dunia bisnis dan perekonomian guna 

mendorong kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu program CGPI 

berguna untuk memotivasi dunia bisnis dalam melaksanakan konsep CG dan 

menumbuhkan partisipasi masyarakat luas agar secara bersama-sama ikut aktif 

dalam mengembangkan dan menerapkan GCG.  Melalui program CGPI ini , IICG 

berupaya untuk mendorong perusahaan melakukan peninjauan terhadap 
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pelaksanaan CG yang telah dilakukannya dan membandingkannya dengan 

perusahaan lain. Hal ini merupakan wujud dari kesungguhan perusahaan- 

perusahaan di Indonesia dalam meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip 

GCG. 

 Kepesertaan program CGPI ini bersifat sukarela, selektif, dan elektif. 

Keikutsertaan perusahaan dalam program CGPI ini merupakan pilihan (elektif) 

secara sukarela (voluntary) tanpa disadari untuk memenuhi aturan (mandatory), 

serta mempertimbangkan kesiapan internal perusahaan (selektif). CGPI ini dinilai 

oleh lembaga IICG (Indonesia Institute for Corporate Governance) yang telah 

dilakukan sejak tahun 2001.  

 Terdapat 4 tahapan penilaian yang dimiliki oleh Corporate governance 

perception index yang meliputi self assessment, penilaian dokumen, penilaian 

makalah dan observasi. Berikut penjelasannya: 

1) Self assessment 

 Self assessment merupakan penilain secara mandiri yang dilakukan oleh 

seluruh organ, anggota dan para pemangku kepentingan dalam perusahaan 

mengenai kualitas pelaksanaan GCG dalam perusahaan. Pada tahapan self 

assessment ini perusahaan mengajak responden untuk mengisi kuisioner dengan 

memberikan persepsinya secara jujur dan objektif guna memberikan umpan balik 

dan evaluasi kepada perusahaan. Daftar responden yang dipersyaratkan terdiri dari 

2 kalangan yakni, responden internal dan responden external. Responden internal 

yang terdiri dari jajaran manajemen (Presiden Komisaris, Presiden Direktur/ 

Direktur Utama), Dewan Pengawas Syariah, anggota Komite dibawah Dewan 



20 
 

Komisaris dan komite eksekutif, pegawai manajerial dan pegawai non manajerial 

termasuk corporate secretary, Audit Internal dan Wakil dari Serikat Pekerja. 

Responden eksternal yang terdiri dari investor institusi dan investor minoritas, 

lembaga pembiayaan, asuransi, asosiasi industry, regulator, mitra kerja, lembaga 

pemeringkat dan berbagai instansi lainnya. 

2) Kelengkapan Dokumen 

 Kelengkapan dokumen merupakan pemenuhan persyaratan penilaian dengan 

menyerahkan seluruh dokumenyang telah dimiliki perusahaan dalam pelaksanaan 

GCG dan dokumen lain yang terkait dengan penilaian. Bagi perusahaan yang 

telah menyerahkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan pada penyelenggaraan 

CGPI sebelumnya, maka pada CGPI yang terbaru cukup hanya dengan  

memberikan pernyataan konfirmasi bahwa dokumen yang diserahkan sebelumnya 

masih berlaku. Namun, apabila terjadi perubahan dokumen yang direvisi hari 

dilampirkan. Dokumen tersebut akan dikaji dan dianalisa untuk dikelompokkan 

menjadi tujuh bagian yang mewakili governance structure, governance system, 

governance process, governance mechanism, governance output, governance 

outcome, dan governance impact. Dokumen yang perlu disampaikan meliputi 

anggaran dasar, board charter untuk Dewan Komisaris, GCG Manual, Code of 

Conduct, Annual Report, Internal Audit Charter, Prospektus, Public Expose, dan 

berbagai dokumen lainnya yang dimintakan sesuai dengan tema penilaian. 

3) Penyusunan Makalah 

 Penyusunan makalah merupakan salah satu dari pemenuhan persyaratan yang 

menjelaskan serangkaian proses penilaian CGPI dan program implementasi GCG 
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di perusahaan dan upaya manajemen terkait dengan tema penilaian. Pada uraian 

makalah menggambarkan arah dan fokus penilaian yang sesuai dengan pedoman 

sistematika penulisan yang sudah ditetapkan. Secara garis besar, penulisan 

makalah harus memenuhi kriteria teknis yakni , sesuai dengan format penulisan 

serta memenuhi sistematika penulisan yang terdiri dari cover, lembar pengesahan 

da nisi. Untuk isis makalah disusun sesuai dengan urutan sistematis yaitu, abstrak 

yang memuat urian ringkas dalam isi makalah, kemudian dilanjutkan dengan 

pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan , sasaran dan 

manfaat. Setelah bagian pendahuluan adalah bab utama yang menjelaskan rincian 

pokok permasalahan sesuai dengan tema yang telah ditentukan dalam penilaian 

CGPI. Kemudian bagian hasil yang dicapai dan ditutup dengan bagian penutup. 

4) Observasi 

Observasi merupakan tahap akhir dari penilaian sebagai salah satu bagian 

penting dari proses riset dan pemeringkatan CGPI yang berupa peninjauan 

langsung dari tim penilaian CGPI untuk memastikan bhwa proses pelaksanaan 

serangkaian program pelaksanaan GCG dan upaya manajemen terkait dengan 

tema penilaian. Pada pelaksanaan observasi dilaksanakan dalam bentuk presentasi 

dan diskusi tanya jawab dengan Dewan Komisaris dan Direksi serta pihak-pihak 

lain yang terkait dengan perusahaan. Selain itu tim penilai dapat melakukan 

verifikasi terhadap data-data dan dokumentasi yang dibutuhkan untuk kepentingan 

penilaian CGPI yang lebih akurat. 
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 Dalam penilaian penerapan pelaksanaannya terdapat beberapa cara untuk 

melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penerapan  GCG (Good Corporate 

Governance), diantaranya: 

1) Melakukan self-assessment sesuai dengan metode dan tata cara assessment 

GCG (Good Corporate Governance) yang telah diterbitkan oleh sejumlah 

regulator. 

2) Mengundang para konsultan GCG (Good Corporate Governance) untuk 

melakukan tata kelola perusahaan. 

3) Berpartisipasi dan mengikuti CGPI (Corporate Governance Perception Index) 

bekerjasama dengan majalah SWA. 

 Pada penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur dan/atau menilai 

penerapan corporate governance adalah CGPI (Corporate Governance 

Perception Index), yang bekerjasama dengan majalah SWA.  

Terdapat beberapa cara untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan 

penilain penerapan GCG (Good Corporate Governance). Salah satunya dengan 

berpartisipasi mengikuti CGPI (Corporate Governance Perception Index),yang 

merupakan score dari program riset dan pemeringkatan penerapan GCG (Good 

Corporate Governance) pada perusahaan di Indonesia melalui perancangan riset 

yang mendorongperusahaan meningkatkan kualitas penerapan konsep CG 

(Corporate Governance)melalui perbaikan yang berkesinambungan (Continous 

improvment) dengan melaksanakan evaluasi dan benchmarking (Siregar, 2015). 

Score CGPI (Corporate Governance Perception Index)di artikan dalam beberapa 

kategori, antara lain :  



23 
 

1) Sangat Terpercaya 

2) Terpercaya 

3) Cukup terpercaya bagi perusahaan tersebut 

Program CGPI ini bersifat sukarela , selektif dan elektif. Keikutsertaan 

perusahaan dalam program ini merupakan sebuah pilihan (elektif) secara sukarela 

(voluntary) tanpa disadari untuk memenuhi aturan (mandatory), serta 

mempertimbangkan kesiapan internal perusahaan (selektif). CGPI (Corporate 

Governance Perception Index) ini dinilai oleh lembaga IICG (Indonesia Institute 

for Corporate Governance). Penilaian CGPI (Corporate Governance Perception 

Index) dinyatakan dalam bentuk score. Apabila score semakin tinggi yang 

diperoleh perusahaan , maka semakin baik pula penerapan GCG (Good Corporate 

Governance) yang dilakukan oleh perusahaan tersebut (www.iicg.org).  

Rentang score CGPI (Corporate Governance Perception Index) di bagi menjadi 

tiga kategori, yaitu : 

1) Nilai antara 55.00% sampai dengan 69.99% mendapat predikat sebagai 

perusahaan “Cukup terpercaya”. 

2) Nilai antara 70.00% sampai dengan 84.99% mendapat predikat sebagai 

perusahaan “terpercaya”. 

3) Nilai antara 85% sampai dengan 100% mendapat predikat sebagai perusahaan 

“sangat terpercaya”. 

 

 

 

http://www.iicg.org/
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3. Leverage  

a. Pengertian Leverage 

Leverage merupakan penggunaan aset dan sumber dana (source of funds) 

oleh perusahaan yang memiliki beban tetap dengan tujuan untuk  meningkatkan 

keuntungan pemegang saham (Sartono, 2008). Leverage adalah tingkat 

kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan atau dana yang 

mempunyai beban tetap (hutang) dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan 

untuk memaksimalkan keuntungan para pemangku kepentingan. Menurut (Irawati 

,2016) . Leverage merupakan rasio keuangan yang menghubungkan antara hutang 

terhadap maupun aset perusahaan. Leverage merupakan kebijakan yang dilakukan 

oleh perusahaan dalam menginvestasikan dana dan memperoleh dana dengan 

melihat adanya beban atau biaya tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan. 

Dilihat dari sudut pandang pemegang saham, utang merupakan sumber pendanaan 

eksternal yang lebih disukai karena beberapa alasan, yaitu : 

1) Bunga merupakan beban yang dapat mengurangi pajak, sedangkan deviden 

tidak dapat mengurangi pajak. 

2) Bunga atas sebagian besar utang jumlahnya tidak berubah 

3) Apabila bunga lebih kecil daripada pengembalian atas aset operasi bersih, 

selisih pengembalian tersebut menjadi keuntungan bagi    para investor 

ekuitas. 

Pada umumnya perusahaan menggunakan pendanaan baik dengan ekuitas 

maupun utang. Biasanya kreditor tidak mau memberikan pendanaan tanpa 

perlindungan dari pendanaan ekuitas. Financial leverage mengacu pada jumlah 
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pendanaan utang dalam struktur modal perusahaan. Perusahaan dengan leverage 

keuangan menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan modal ekuitas sebagai 

dasar pinjaman untuk mendapatkan kelebihan pengembalian. 

Dalam melaksanakan kebijakan perusahaan untuk mendapatkan modal 

ditinjau dari bidang manajemen keuangan. Hal ini merupakan penerapan 

kebijakan financial leverage . Dlam hal ini perusahaan membiayai aktivitas 

operasionalnya dengan menggunakan hutang serta menanggung beban tetap yang 

bertujuan untuk meningkatkan laba per saham. Namun apabila perusahaan 

menggunakan utang yang terlalu tinggi dapat membahayakan perusahaan tersebut 

karena perusahaan akan masuk dalam kategori utang ekstrim (Extreme leverage ) 

yaitu apabila perusahaan terjebak dalam utang yang tinggi dan tidak dapat 

melepas beban utang tersebut. Seharusnya perusahaan dapat menganalisis atau 

mengestimasikan berapa utang yang diambil dan mengetahui darimana sumber 

dana yang bisa digunakan untuk membayar hutang dan juga beban tersebut. 

 Financial leverage merupakan penggunaan hutang oleh perusahaan dalam 

membiayai aktivitas operasi perusahaan yang dapat menimbulkan resiko 

keuangan. Penambahan biaya tetap yang lebih besar akan mengurangi keuntungan 

bagi pemegang saham. Pengurangan keuntungan bagi pemegang saham ini berarti 

resiko bagi pemegang saham.  Meskipun penggunaan financial leverage ini 

memiliki resiko cukup tinggi , namun perusahaan tetap memilih financial 

leverage karena beberapa alasan yaitu : 

1) Dengan bertambahnya pendanaan dari hutang para pemegang saham dapat 

mengontrol perusahaan dengan investasi yang lebih kecil 
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2) Apabila pengusaha menginvestasikan sebagian kecil dana yang yang 

dibutuhkan oleh perusahaan, maka resiko perusahaan ditanggung oleh 

kreditur. 

3) Apabila perusahaan mendapatkan keuntungan dari penggunaan utang yang 

dibebani bunga maka pengembalian atas modal akan meningkat. 

b. Ukuran leverage 

  Debt to equity ratio merupakan pengukuran leverage. Semakin tinggi 

rasio ini maka semakin tinggi pula resiko yang dihadapi. Selain itu investor akan 

meminta keuntungan yang tinggi. Apabila modal sendiri rendah dalam 

pembiayaan aktiva maka rasio ini tinggi. Jika kreditur mengasumsikan dalam 

perusahaan tersebut terdapat resiko yang besar maka kreditur bisa saja 

memberikan bunga yang cukup tinggi, sehingga perusahaan tersebut memiliki 

kemampuan yang terbatas untuk mendapatkan pendanaan.  

 𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑡𝑎𝑠

 

Debt to Total Assets Ratio (debt ratio - DR), adalah rasio antara total 

utang dengan total asset yang memberikan gambaran seberapa besar total asset 

dibiayai dari utang. Semakin besar rasio ini berarti semakin besar peranan utang 

dalam membiayai asset perusahaan dan sebaliknya (Sitanggang, 2014:23). 

Rumus: 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 − 𝐷𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

Untuk mengetahui tingkat leverage dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan pengukuran rasio total hutang dibagi total ekuitas perusahaan yang 
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disebut juga dengan Debt to Total Assets Ratio (DR). Rasio ini akan memberi 

gambaran total utang yang membiayai kegiatan operasional perusahaan. Semakin 

besar rasio ini maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan. 

4. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

a. Pengertian Penghindaran Pajak 

Pajak merupakan iuran wajib  rakyat kepada negara yang berdasarkan undang-

undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. 

Ketentuan pemungutan pajak di atur dalam Pasal 23A Amendemen Undang-

Undang Dasar 1945 yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat 

memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” (Waluyo, 

2010:4). Pajak itu sendiri merupakan Sumber penerimaan pendapatan Negara 

Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2003 yaitu tentang Keuangan Negara yang dituangkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber penerimaan dan pendapatan 

negara di bagi menjadi dua yaitu sumber penerimaan pendapatan negara dari 

pajak dan juga sumber penerimaan pendapatan negara bukan pajak (BNBP). Pajak 

mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan negara nonmigas. 

Pada beberapa tahun terakhir penerimaan dari sektor pajak mencapai lebih dari 

70% - 80% dari total pernenerimaan dalam APBN. Berbagai kebijakan dibuat 

oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. 

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut berdampak pada masyarakat dan 

juga dunia usaha serta pihak-pihak lain sebagai pembayar/pemotong ataupun 

pemungut pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah  sebagai tanggung jawab 
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kepada masyarakat untuk dan negara di segala sektor dalam rangka untuk 

mencapai kesejahteraan umum. Tax avoidance merupakan salah satu upaya dalam 

perencanaan pajak yang bisa dilakukan secara legal. Tujuan dari penghindaran 

pajak ini untuk meminimalisir beban pajak yang harus ditanggung oleh 

perusahaan.  

 Dyreng (2008), tax avoidance merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan 

efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan 

khusus untuk mengurangi pajak. Praktek tax avoidance biasanya memanfaatkan 

kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. 

Penghindaran pajak di lakukan oleh perusahaan untuk mengefisiensi pajak yang harus 

dibayar untuk mendapatkan laba yang optimal. 

Komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation and 

Development dalam Tresno Eka Jaya, et.al (2014) menyebutkan bahwa 

karakteristik penghindaran pajak mencakup 3 hal, yaitu : 

1) Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat 

didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak. 

2) Memanfaatkan loopholes (celah/kelemahan) dari undang-undang atau 

menerapkan ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang 

sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. 

3) Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran 

pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin. 

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan salah satu mekanisme dalam 

manajemen pajak. Dalam manajemen pajak ada beberapa cara mengurangi pajak 

(tax evasion) penyelundupan pajak, (tax avoidance) penghindaran pajak, (tax 
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saving) penghematan pajak melalui beberapa alternative. Bagi pelaku bisnis pajak 

merupakan beban investasi yang harus dibayarkan. Sehingga perusahaan berusaha 

untuk menghemat beban pajak secara efektif dengan melakukan perencanaan 

pajak (tax planning). Penghematan beban pajak dapat dilakukan dengan cara 

menghindari pajak (tax avoidance). Tax avoidance merupakan salah satu cara 

untuk menghindari pajak secara legal dengan tidak melanggar peraturan 

perpajakan. 

Penghindaran pajak diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR). Effective 

Tax Rate (ETR) merupakan jumlah beban pajak dibagi dengan laba sebelum 

pajak. Menurut Dyreng, et al. (2008) Effective Tax Rate (ETR) baik digunakan 

untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak (tax avoidance) oleh 

perusahaan karena Effective Tax Rate (ETR) tidak terpengaruh dengan adanya 

estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Effective Tax Rate 

(ETR) dilihat berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. 

 

2.3 Perumusan Hipotesis 

Hipotesis  

Corporate governance di bentuk untuk dapat mengawasi kinerja pengelola 

perusahaan. Salah satunya mengenai tentang perpajakan perusahaan. Salah satu 

karakteristik corporate governance ialah menentukan cara bagaimana sebuah 

perusahaan tersebut melakukan manajemen pajak. Masalah agency dapat 

menimbulkan penghindaran pajak dalam perusahaan. Masalah agency muncul 

dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara principal dan agent. Di satu 
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sisi principal menginginkan beban pajak  yang di tanggung perusahaan rendah 

tanpa mengesampingkan resiko yang akan timbul bagi kelangsungan hidup 

perusahaan di masa depan, sedangkan di sisi lain agent menginginkan 

peningkatan laba dan kompensasi dari peningkatan laba yang di peroleh 

perusahaan dengan mengesampingkan resiko jangka panjang yang akan timbul dri 

tindakan penghindaran pajak yang dilakukan. 

Hipotesis merupakan kesimpulan atau jawaban sementara dari permasalan 

ataupun pertanyaan peneliti dan masih memerlukan pengujian. Berdasarkan 

perumurusan masalah maka dibuat hipotesis sebagai berikut : 

1. Good Corporate Governance terhadap penghindaran pajak 

Di bentuknya corporate governance adalah untuk dapat mengawasi mekanisme 

atau sistem tata kelola perusahaan salah satunya menyangkut tentang perpajakan 

perusahaan. Penerapan corporate governance bertujuan untuk meminimumkan 

konflik keagenan yang muncul apabila tujuan yang ingin dicapai oleh manajemen 

perusahaan tidak sejalan dengan pemegang saham dimana para pemegang saham 

mengharapkan memperoleh pendapatan berupa deviden semaksimal mungkin atas 

dana yang telah diinvestasikan , sedangkan pihak manajemen lebih mementingkan 

aktivitas operasi dengan tidak membagikan deviden dan mengalokasikannya 

sebagai laba ditahan. Perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak yaitu antara 

kepentingan manajemen dan pemegang saham akan menentukan kebijakan pajak 

perusahaan yang akan digunakan. 

Penghindaran pajak ini muncul karena dipengaruhi oleh masalah agency. Masalah 

agency muncul karena adanya  penghindaran pajak yang disebabkan oleh 
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perbedaan kepentingan. Di satu sisi agent menginginkan peningkatan kompensasi 

dari laba yang diperoleh dengan mengesampingkan resiko jangka panjang 

perusahaan dari tindakan penghindaran pajak yang dilakukan, sedangkan di sisi 

lain principal menginginkan beban pajak yang rendah tanpa menimbulkan resiko 

bagi perusahaan. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) 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. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dirumuskan 

sebagai berikut: 

H1 : Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap tax avoidance 

 

2. Leverage terhadap penghindaran pajak 

Leverage merupakan penggunaan aset dan sumber dana (source of funds) oleh perusahaan 

yang memiliki beban tetap dengan tujuan untuk  meningkatkan keuntungan pemegang 

saham (Sartono, 2008). Leverage adalah tingkat kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan aktiva dan atau dana yang mempunyai beban tetap (hutang dan atau saham 

istimewa) dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan 

keuntungan para pemangku kepentingan. Dalam hal ini teori agency dapat menunjukan 

konflik yang terjadi antara principal dan agent. Dimana system pendanaan melalui 

hutang dapat memicu terjadinya konflik tersebut. Leverage diukur dengan Debt to 

Asset Ratio (DR) yaitu untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan 

utang untuk memodali kegiatan operasi perusahaan. Semakin besar tingkat modal 
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perusahaan maka akan semakin tinggi pula resiko yang akan dihadapi perusahaan 

seperti kebangkrutan dan biaya keagenan yang tinggi. Namun dengan adanya 

hutang atau leverage pada perusahaan akan menimbulkan beban tetap yaitu 

adanya bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Pada peraturan perpajakan 

pasal 6 ayat 1 huruf a UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman 

merupakan biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense) terhadap 

penghasilan kena pajak sehingga akan mengakibatkan laba kena pajak perusahaan 

berkurang. Berkurangnya laba kena pajak dapat mengurangi jumlah pajak yang 

harus dibayar perusahaan. 

 Semakin tinggi nilai rasio leverage perusahaan, menunjukkan semakin 

tinggi jumlah pendanaan perusahaan melalui hutang. Semakin tinggi beban hutang 

yang ditanggung perusahaan dapat mengurangi jumlah laba yang diterima 

perusahaan, sehingga dapat mengurangi kompensasi yang diterima oleh manajer 

(agent). Selain itu, beban hutang juga menimbulkan beban bunga. Beban bunga 

yang tingi akan mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan karena 

adanya insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, sehingga memberikan 

keuntungan kepada para pemilik/pemegang saham (principal). Dengan adanya 

kebijakan yang diberikan oleh pemerintah seperti tersebut akan mendorong 

perusahaan untuk menggunakan utang dalam mendanai kegiatan operasi 

perusahaan dengan tujuan melakukan penghindaran pajak (tax avoidance). 

Rachmithasari (2015) menyatakan bahwa  leverage berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak (tax avoidance). 

H2 : Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

 Dari yang telah diuraikan diatas, maka disusun hipotesis yang merupakan alur 

pikiran dari penelitian ini, kemudian digambarkan dalam kerangka teoritis yang 

disusun sebagai berikut : 

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran teoritis 
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