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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Berdasarkan penelitian Ferdiawan dan Firmansyah (2017) variabel 

dependennya adalah tax avoidance, sedangkan untuk variabel independen dalam 

penelitian ini adalah political connection, foreign activity, dan real earnings 

management. Pengamatan dalam penelitian ini menggunakan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015. Data sampel yang digunakan 

adalah metode purposive sampling. Metode yang digunakan dalam pengujian 

penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan data panel. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa real earnings management tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara, political connection dan 

foreign activity memiliki dampak positif yang signifikan terhadap penghindaran 

pajak. 

Windaswari dan Merkusiwati (2018) melakukan penelitian dengan variabel 

dependennya adalah agresivitas pajak dan untuk variabel indepedennya adalah 

koneksi politik, capital intensity, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. 

Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI 

tahun 2012-2016. Data sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. 

Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil 

analisis menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif pada agresivitas 

pajak. Variabel koneksi politik, capital intensity, leverage, dan ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.
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Purwanti dan Sugiyarti (2017) melakukan penelitian dengan tax avoidance 

sebagai variabel dependen dan variabel independennya adalah intensitas aset tetap, 

pertumbuhan penjualan, dan koneksi politik. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan objek 

perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linear berganda, uji statistik t dan uji statistik F. Hasil penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa variabel intensitas aset tetap berpengaruh secara signifikan 

terhadap tax avoidance, variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh secara 

signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan variabel koneksi politik tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Secara simultan intensitas aset 

tetap, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik berpengaruh secara signifikan 

terhadap tax avoidance. 

Berdasarkan penelitian Sari dan Tjen (2016) menggunakan objek penelitian 

pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012. Untuk 

variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak, sedangkan 

variabel independennya adalah pengungkapan CSR dan kinerja lingkungan. 

Analisis data dilakukan dengan metode regresi linier berganda. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan CSR perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga membuktikan bahwa kinerja 

lingkungan yang bagus akan memperkuat pengaruh negatif tingkat pengungkapan 

CSR perusahaan terhadap penghindaran pajak. 
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Pada penelitian Maraya dan Yendrawati (2016), penghindaran pajak 

merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Proporsi komisaris independen, 

kualitas audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan 

pengungkapan tanggungjawab sosial adalah variabel independen pada penelitian 

ini. Sampel penelitian ini adalah 13 perusahaan tambang dan perusahaan kelapa 

sawit yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. Sampel dipilih dengan menggunakan 

metode purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dan 

pengujian hipotesis dengan metode regresi linier berganda. Penelitian ini 

menunjukkan hasil bahwa kualitas audit dan kepemilikan institusional berpengaruh 

negatif signifikan. Sementara itu, pengungkapan tanggungjawab sosial 

berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian yang 

sebelumnya dilakukan oleh Ferdiawan dan Firmansyah (2017), Purwanti dan 

Sugiyarti (2017), dan Maraya dan Yendrawati (2016). Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah terletak pada judul 

penelitian yang menggabungkan judul dari penelitian sebelumnya, yaitu koneksi 

politik, capital intensity, dan pengungkapan CSR karena penelitian sebelumnya 

belum melakukan penelitian mengenai koneksi politik, capital intensity, dan 

pengungkapan CSR secara bersama-sama. Selain itu, perbedaan dalam penelitian 

ini adalah pengamatan tahun data. Untuk tahun data yang diambil, peneliti 

mengambil tahun data tahun 2016-2017, karena penelitian sebelumnya melakukan 

pengamatan pada tahun 2010-2015 dalam penelitian Ferdiawan dan Firmansyah, 
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tahun 2012-2016 pada penelitian Purwanti dan Sugiyarti, dan tahun 2010-2014 

pada penelitian Maraya dan Yendrawati. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Agensi 

Dalam teori agensi menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling 

bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Prinsip utama dari teori agensi ini adalah 

memaparkan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang 

(prinsipal) dengan pihak yang menerima wewenang (agen). Jika prinsipal dan agen 

memiliki tujuan yang sama, maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua 

yang diperintahkan oleh prinsipal. Akan tetapi, apabila prinsipal dan agen tidak 

memiliki tujuan yang sama, maka akan terjadi pertentangan di mana memunculkan 

adanya kepentingan kedua belah pihak (Pamungkas, 2013).  

Investor yang bertindak sebagai prinsipal memberikan wewenang kepada 

manajemen perusahaan untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak sebab 

nantinya akan memengaruhi citra perusahaan itu sendiri. Akan tetapi, hal yang 

terjadi adalah manajemen perusahaan yang berperan sebagai agen lebih 

mementingkan kepentingannya sendiri guna mengoptimalkan laba dengan cara 

meminimalisir beban termasuk beban pajak sehingga mengindikasikan adanya 

praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Dengan 

adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen inilah yang memunculkan 

adanya asimetri informasi. Di mana manajemen perusahaan lebih mengetahui 

keadaan sesungguhnya di dalam perusahaan, sedangkan investor kurang memiliki 

informasi atas kinerja apa yang telah dilakukan oleh manajemen perusahaan.  
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Teori agensi akan memacu para manajemen perusahaan untuk 

meningkatkan laba perusahaan. Agen dalam teori agensi akan berusaha mengelola 

beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agen sebagai akibat dari 

berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak (Dewinta, 2015). Padahal tindakan 

manajemen perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak tidak selamanya 

merupakan tindakan yang tepat, karena investor dapat menilai tindakan tersebut 

sebagai bentuk manipulasi untuk memperkaya diri manajemen perusahaan dengan 

kata lain mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan investor.  

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dapat menurunkan nilai 

perusahaan di mata investor. Sesuai dengan penelitian Rego et al., (2017) yang 

menggambarkan bahwa investor menanamkan lebih sedikit saham pada perusahaan 

yang melakukan penghindaran pajak. Investor dihadapkan pada kompleksitas 

strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang berdampak pada 

meningkatnya risk tolerance dari investasi yang dilakukan pada saham perusahaan 

tersebut. 

2. Pajak 

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh 

pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya digunakan 

untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tujuan memakmurkan 

rakyat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 

1 menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 
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dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum 

(Soemitro, 2007). Pengertian pajak tersebut kemudian direvisi menjadi pajak adalah 

peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai 

pengeluaran rutin dan kelebihannya digunakan sebagai public saving, yang 

merupakan sumber utama untuk membiayai public interest. Pengertian pajak yang 

lain ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh yang 

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan 

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas 

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Adriani, 2005). 

Menurut Fidel (2010) pajak memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. pajak dipungut oleh pemerintah daerah maupun pusat berdasarkan undang-

undang, 

2. adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak) ke sektor negara, 

3. pajak digunakan untuk membiayai keperluan pembiayaan umum pemerintah baik 

rutin maupun pembangunan, 

4. tidak adanya imbalan atau kontraprestasi secara langsung, dan 

5. bersifat memaksa. 
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3. Penghindaran Pajak 

 Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-

hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan 

berkurangnya penerimaan kas negara (Fadhilah, 2014). Penghindaran pajak yang 

dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang 

perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan penghindaran pajak 

ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut 

yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999). 

Menurut Hutami (2010) tax avoidance merupakan salah satu skema 

transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan 

memanfaatkan berbagai aspek kelemahan-kelemahan yang ada dalam ketentuan 

perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan bahwa hal tersebut legal 

karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Di sisi lain, OECD mendeskripsikan 

bahwa penghindaran pajak adalah usaha wajib pajak mengurangi pajak terutang, 

meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum (the letter of the law), namun 

sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan 

perpajakan (the spirit of the law). 

Dalam menentukan penghindaran pajak, komite urusan fiskal OECD  

(Organization for Economic Cooperation and Development) menyebutkan ada tiga 

karakter penghindaran pajak, yaitu 1) adanya unsur artifisial, di mana berbagai 

pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan 

karena ketiadaan faktor pajak, 2) skema semacam ini sering memanfaatkan 

loopholes (celah) undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal 
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untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh 

pembuat undang-undang, dan 3) kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini, di 

mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan 

penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.  

Palan (2002) menyebutkan suatu transaksi diindikasikan sebagai 

penghindaran pajak apabila melakukan salah satu tindakan berikut, yaitu 1) wajib 

pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya 

terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak, 2) wajib pajak 

berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang dilaporkan dan bukan atas 

keuntungan yang sebenarnya diperoleh, dan 3) wajib pajak mengusahakan 

penundaan pembayaran pajak. Penghindaran pajak memang menjadi ancaman bagi 

pemerintah, bagaimana tidak penghindaran pajak ini bisa menyebabkan 

pertumbuhan ekonomi menjadi tersendat, selain itu dengan adanya penghindaran 

pajak menjadi penghambat pemerintah dalam menyusun RAPBN, dan bisa menjadi 

hilangnya suatu penerimaan kas Negara. Sehingga, pada umumnya tax avoidance 

membuat negara kehilangan potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat 

digunakan untuk mengurangi beban anggaran negara (dalam konteks perusahaan, 

dilakukan guna memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus 

dilakukan dan sekaligus meningkatkan cash flow perusahaan). 

Menurut Arnold dan McIntyre (1995) ada tiga cara perusahaan untuk 

melakukan penghindaran pajak. Pertama, menahan diri. Menahan diri di sini artinya 

wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Kedua, pindah lokasi. 

Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke 
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loksi yang tarif pajaknya rendah. Ketiga, penghindaran pajak secara yuridis. 

Perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang 

dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan 

kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Suatu transaksi disebut sebagai 

acceptable tax avoidance apabila memenuhi karakteristik: memiliki tujuan bisnis 

yang baik (bonafide business purpose), bukan semata-mata untuk menghindari 

pajak, sesuai dengan maksud dari pembuat undang-undang (spirit and intension of 

parliament), dan tidak melakukan transaksi yang direkayasa (Rohatgi, 2002).  

4. Koneksi Politik 

Leuz dan Gee (2006) menyatakan perusahaan harus mampu menemukan 

dan memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan bisnisnya agar dapat menyusun 

strategi bersaing yang baik. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah 

melalui koneksi politik. Koneksi politik merupakan suatu kondisi di mana terjalin 

suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan 

dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat 

menguntungkan kedua belah pihak.  

Perusahaan yang melakukan koneksi politik adalah perusahaan yang 

mempunyai hubungan istimewa dengan pemerintah. Hubungan istimewa dengan 

pemerintah dapat diartikan sebagai perusahaan milik pemerintah, bisa dalam 

berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD). Hubungan istimewa antara pemilik perusahaan dengan 

pemerintah tentunya pemilik perusahaan adalah tokoh politik yang terkemuka yang 

di mana merupakan anggota dewan, baik itu di pemerintahaan pusat maupun daerah 
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ataupun sebagai anggota partai politik (Gomez, 2009). Perusahaan yang memiliki 

koneksi politik cenderung membayar pajak lebih rendah (tax discount).  

Perusahaan yang melakukan koneksi politik, pada umumnya seringkali 

melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal tersebut dilakukan perusahaan tersebut 

agar memiliki risiko deteksi yang lebih rendah karena politisi juga memberikan 

perlindungan terhadap perusahan yang terhubung denganya agar risiko 

penghindaran pajaknya bisa lebih rendah. Kemudian perusahaan dapat memiliki 

informasi yang lebih baik mengenai perubahan peraturan perpajakan di masa yang 

akan datang. Dampak yang dirasakan pula adalah rendahnya tekanan dari pasar 

modal untuk melakukan transparansi serta berpotensi menurunkan biaya politik 

terkait kegiatan perencanaan pajak melalui agresivitas pajak. Koneksi politik juga 

bermanfaat bagi perusahaan untuk mendapatkan akses ke pemerintah pusat (Kim 

dan Zhang, 2016). 

Koneksi politik yang dijalin oleh perusahaan akan membuat perusahaan 

memeroleh berbagai keuntungan. 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 perencanaan 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). 
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5. Capital Intensity 

Capital intensity dapat diartikan sebagai perusahaan yang menginvestasikan 

asetnya pada aset tetap dan persediaan. Rodriguez dan Arias (2012) menyebutkan 

bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk 

memotong pajak akibat penyusutan dari aset tetap setiap tahunnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi memiliki 

beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset 

tetap yang rendah. Aset tetap yang dimaksud di sini adalah aset tetap yang dimiliki 

dan dikuasai oleh perusahaan, bukan aset tetap dari aktivitas leasing.  

Hampir semua aset tetap akan mengalami penyusutan dan biaya penyusutan 

dapat memengaruhi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Semakin banyak aset 

tetap yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah pajak yang dibayarkan, begitu 

pula sebaliknya. Secara akuntansi fiskal, metode penyusutan yang diperbolehkan 

dalam peraturan perpajakan hanya garis lurus dan saldo menurun. Apabila yang 

menjadi dasar perbandingan dalam pemilihan metode penyusutan adalah faktor 

komersial, maka baik metode garis lurus maupun saldo menurun akan berbeda jika 

dinilai dari future value di mana saldo menurun akan lebih menghemat PPh terutang 

(Muljono, 2009). 

Pemilihan investasi dalam bentuk aset ataupun modal terkait perpajakan 

adalah dalam hal depresiasi. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi 

dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang 

dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat deductible expense. Biaya 

penyusutan yang bersifat deductible menyebabkan laba kena pajak perusahaan 
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menjadi berkurang yang pada akhirnya mengurangi jumlah pajak yang harus 

dibayar perusahaan (Mulyani et al., 2014). 

6. Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu media yang digunakan 

oleh perusahaan sebagai bukti bahwa perusahaan tidak hanya mementingkan 

entitasnya tetapi juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas lingkungan 

dan sosialnya sebagai tanda komitmen berkelanjutan dari perusahaan (Nuha, 2014). 

Perusahaan yang terbukti melakukan penghindaran pajak mengakibatkan 

perusahaan tersebut akan kehilangan legitimasinya di mata stakeholder. Pajak dan 

CSR memiliki kemiripan dalam hal keduanya memberikan kontribusi sosial kepada 

masyarakat. Jika perusahaan semakin menyadari pentingnya CSR, maka 

perusahaan akan semakin menyadari pentingnya kontribusi perusahaan dalam 

membayar pajak bagi masyarakat umum (Yoehana, 2013). 

Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selalu 

berupaya untuk mendapatkan legitimasi atau pengakuan baik dari pemerintah, 

kreditor, investor, konsumen, maupun masyarakat sekitar (Hidayati dan Murni, 

2009). Corporate social responsibility adalah tindakan sosial sebagai bentuk 

tanggung jawab sebuah perusahaan terhadap semua stakeholder-nya dan sebagai 

bentuk cara mendapatkan legitimasi dari masyarakat, semakin tinggi tingkat 

pengungkapan corporate social responsibility suatu perusahaan maka akan 

semakin tinggi pula reputasi perusahaan di mata masyarakat. Apabila perusahaan 

berusaha untuk melakukan penghindaran pajak, maka akan berakibat pada citra 
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perusahaan itu sendiri yang nantinya dinilai oleh para stakeholder bahwa 

perusahaan tersebut tidak bertanggung jawab secara sosial. 

7. Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

Menurut Deegan (2002) menyatakan bahwa pengungkapan CSR dipandang 

sebagai sarana yang digunakan oleh menajemen perusahaan dalam berinteraksi 

dengan masyarakat yang lebih luas untuk memengaruhi persepsi. Pengungkapan 

CSR terdapat dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan, laporan sumber 

daya manusia, dan laporan kesehatan dan keselamatan kerja. CSR disclosure atau 

pengungkapan CSR adalah sebuah bentuk pengkomunikasian CSR yang sudah 

dilakukan oleh sebuah perusahaan mengenai dampak sosial yang terjadi akibat 

kegiatan ekonomi perusahaan. Pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan 

proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan informasi berkaitan 

dengan kegiatan perusahaan juga pengaruhnya terhadap kondisi sosial dan 

lingkungan (Ghozali dan Chariri, 2007). Oleh karena itu, pengungkapan sosial atau 

pengungkapan CSR memiliki peran yang penting bagi perusahaan karena 

perusahaan hidup di lingkungan masyarakat. 

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan baik 

dalam annual report maupun sustainibility report. Berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2012 pengungkapan pertanggungjawaban sosial wajib dimuat dalam annual 

report yang dilaporkan tersedia untuk publik pada bagian Tanggung Jawab Sosial 

dan Lingkungan (TJSL). Kaitan pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak 

terletak pada tujuan utama perusahaan untuk memeroleh profit maximum tanpa 
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menghilangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga semakin besar 

laba yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula penghasilan kena pajak. 

Ketika perusahaan melakukan agresivitas pajak, maka dianggap tidak membayar 

beban pajak sesungguhnya untuk pembangunan negara. 

C. Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak 

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak di mana satu atau lebih orang 

(prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama 

prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik 

bagi prinsipal (Pamungkas, 2013). Pertentangan terjadi apabila agen tidak 

menjalankan perintah prinsipal demi kepentingannya sendiri. Investor yang 

bertindak sebagai prinsipal memerintahkan kepada manajemen perusahaan untuk 

tidak melakukan praktik penghindaran pajak sebab nantinya akan berdampak buruk 

bagi investor lain sehingga memengaruhi citra perusahaan itu sendiri. Akan tetapi, 

manajemen perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak untuk 

mementingkan kepentingan pribadi guna mencapai kompensasi kinerja yang 

diharapkan melalui koneksi politik sehingga pajak yang dibayarkan lebih kecil 

daripada pajak yang harus dibayarkan sesungguhnya. 

Dalam koneksi politik beberapa literatur menunjukan bahwa koneksi politik 

memberikan nilai tambah, misalnya seperti adanya perlindungan terhadap aturan, 

preferensi akses untuk kredit, adanya akses terhadap legislasi, dan kurangnya 

tekanan pasar untuk transparansi publik (Kroszner dan Stratmann, 1998; Johnson 

dan Mitton, 2003; Kim dan Zhang, 2016). Menurut pandangan Faccio (2007) 
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perusahaan yang terkoneksi secara politik menikmati pajak yang lebih rendah. 

Dengan kata lain, perusahaan yang berkoneksi politik dapat melakukan lobbying 

melalui akses legislasi sehingga mempermudah perusahaan melakukan 

penghindaran pajak. Caranya bisa dengan memanfaatkan kedudukan seseorang di 

pemerintahan atau di dalam partai politik yang bekerjasama dengan pihak direktorat 

jenderal pajak, sehingga perusahaan dapat melakukan pengindaran pajak lebih 

leluasa.  

Wahab et al., (2016) dalam penelitiannya menemukan hubungan yang 

positif dan signifikan antara koneksi politik dengan agresivitas pajak perusahaan. 

Hasil dalam penelitian Ferdiawan dan Firmansyah (2017) menunjukkan bahwa 

koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Untuk 

itu, hipotesis yang pertama untuk penelitian ini ialah: 

H1: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 

2. Pengaruh Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak 

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas 

kepentingan mereka sendiri karena perbedaan kepentingan ini masing-masing 

pihak berusaha memperbesar keuntungan yang bersifat secara pribadi. Manajemen 

akan melakukan investasi aset tetap dengan cara menggunakan dana menganggur 

perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya penyusutan yang berguna 

sebagai pengurang pajak (Darmadi dan Zulaikha, 2013). Untuk itu manajemen 

perusahaan dapat memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk menekan beban pajak 

perusahaan. Hal ini akan membuat manajemen dapat memeroleh kompensasi atau 

bonus yang diharapkan karena telah meningkatkan kinerja perusahaan. 
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Capital intensity menggambarkan seberapa besar perusahaan 

menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Intensitas modal 

mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

pendapatan. Menurut House dan Shapiro (2008) yang didasarkan pada peraturan 

Job Creation and Worker Assistance Act (JCWAA) yang disahkan oleh Presiden 

Bush pada tahun 2002 menyatakan bahwa adanya ketentuan keringanan 

pembayaran pajak guna meningkatkan minat investor untuk berinvestasi pada 

perusahaan. Ketentuan ini berasal dari peningkatan penyusutan pada jenis bisnis 

investasi tertentu.  

Peraturan JCWAA memberikan istilah yaitu bonus penyusutan di mana 

memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya investasi sebesar 30 persen 

dari penghasilan kena pajak pada tahun pertama saat periode pengembalian. Untuk 

70 persen ini disusutkan selama periode pengembalian pada ketentuan yang sesuai 

dengan Modified Accelerated Cost Recovery System (MACRS). Akan tetapi, untuk 

mendapatkan bonus penyusutan ini syaratnya adalah barang investasi harus dengan 

periode pengembalian pajak kurang dari atau sama dengan 20 tahun. 

Aset tetap perusahaan memiliki umur ekonomis yang berbeda-beda apabila 

dilihat dari perpajakan Indonesia. Masing-masing memiliki umur ekonomis dan 

biaya penyusutan yang berbeda. Perusahaan tidak mampu memanfaatkan biaya 

penyusutan untuk mengurangi laba bersih dengan tingginya aset tetap yang dimiliki 

perusahaan. Penyimpanan aset tetap yang tinggi yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan bukan untuk menghindari pajak melainkan hal tersebut dilakukan oleh 

perusahaan dengan tujuan untuk menjalankan operasional perusahaan. 
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Pada penelitian Muzakki (2015) menunjukkan hasil bahwa capital intensity 

berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Begitu pula 

pada penelitian Dharma dan Ardiana (2016) menunjukkan bahwa capital intensity 

berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Sesuai dengan pemaparan di atas, 

maka hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:  

H2: Capital intensity berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 

3. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap 

Penghindaran Pajak 

Dalam sebuah perusahaan, teori agensi terimplementasi dalam hubungan 

antara investor dengan manajemen perusahaan. Pada hubungan agensi tersebut, 

terdapat tiga faktor yang memengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan yaitu biaya pengawasan (monitoring costs), biaya kontrak (contracting 

costs), dan visibilitas politis. Perusahaan yang melakukan pengungkapan informasi 

tanggung jawab sosial bertujuan untuk membangun image pada perusahaan dan 

mendapatkan perhatian dari para stakeholder. Perusahaan memerlukan biaya dalam 

rangka untuk memberikan informasi pertanggungjawaban sosial, sehingga laba 

yang dilaporkan dalam tahun berjalan menjadi lebih rendah.  

Perusahaan yang menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang 

rendah cenderung akan melaporkan laba bersih rendah atau dengan kata lain akan 

mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan manajemen (salah satunya biaya 

yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata para stakeholder). Bentuk 

wujud pertanggungjawabannya adalah manajemen perusahaan sebagai agen akan 
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berusaha memenuhi seluruh keinginan pihak prinsipal dalam hal ini adalah 

pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial perusahaan.  

Di Indonesia undang-undang mengenai pengungkapan CSR telah diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial 

dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan 

yang mempunyai peringkat rendah dalam CSR dianggap sebagai perusahaan yang 

tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak 

dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Oleh karena itu, apabila pengungkapan 

CSR tinggi maka manajer perusahaan meningkatkan pengawasan terhadap 

perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR yang tinggi 

akan menghasilkan laporan tahunan yang lebih transparan dan konsisten yang 

diperlukan untuk memberikan informasi yang berguna dan dapat dipercaya para 

stakeholder.  

Maraya dan Yendrawati (2016) menemukan bukti bahwa pengungkapan 

corporate social responsibility berpengaruh positif signifikan terhadap 

penghindaran pajak. Penelitian Kiesewetter dan Manthey (2017) juga menyatakan 

dalam penelitiannya bahwa corporate social responsibility berpengaruh positif 

terhadap penghindaran pajak. Begitu juga dengan penelitian Zeng (2018) 

menunjukkan hasil corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis ketiga 

sebagai berikut: 

H3: Semakin tinggi pengungkapan corporate social responsibility, semakin 

rendah penghindaran pajak. 
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D. Rerangka Pemikiran 

 Rerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan dalam penelitian 

dalam gambar di bawah ini: 

Gambar 2.1 

Rerangka Pemikiran 
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