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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Putri dan Putra (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh leverage, 

profitabilitas, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional terhadap 

tax avoidance dengan populasi penelitian meliputi perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2015. Teknik 

pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini sebanyak 34 perusahaan. Alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap tax 

avoidance. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan. Semakin besar 

ukuran perusahaan maka cash effective tax rate perusahaan akan semakin besar 

yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah. 

Siregar (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh karakteristik 

perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI 

dengan populasi penelitian meliputi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

pada tahun 2008-2010. teknik pemilihan sampel menggunakan purposive 

sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 33 perusahaan. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Size berpengaruh
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signifikan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan, perusahaan-

perusahaan tersebut menghadapi political power theory karena mempunyai 

sumber daya yang mencukupi untuk memanfaatkan proses politik yang dapat 

menguntungkan mereka dan melakukan aktivitas perencanaan pajak yang agresif 

dengan tujuan mendapatkan penghematan pajak yang optimal. Variabel capital 

intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak 

perusahaan. 

Dharma dan  Ardiana (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh 

leverage, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan koneksi politik terhadap 

tax avoidance. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014. Jumlah pengamatan 

sebanyak 144 sampel penelitian yang diperoleh dengan metode nonprobability 

sampling yaitu teknik purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa leverage dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap tax 

avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi leverage dan intensitas 

aset tetap akan menyebabkan menurunnya tingkat tax avoidance. Ukuran 

Perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hal ini berarti bahwa 

semakin tinggi ukuran perusahaan maka tindakan tax avoidance akan tinggi. 

Sementara koneksi politik tidak berpengaruh terhadap tindakan tax avoidance. 

Wijayanti dkk (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh Karakteristik  

Perusahaan, Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility 

terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 
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perbankan yang listing di BEI tahun 2012-2014. Pengambilan sampel 

menggunakan metode purposive sampling sebanyak 21 perusahaan perbankan 

tahun 2012-2014. Variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan, leverage, 

intensitas modal, komisaris independen, komite audit  dan Corporate Social 

Responsibility sebagai variabel independen, sedangkan  penghindaran  pajak  

perusahaan  sebagai  variabel dependen. Alat  analisis  yang  digunakan  adalah  

analisis  regresi  berganda  untuk  menguji pengaruh  variabel  independen  

terhadap  variabel  dependen. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa leverage, 

komisaris independen, komite audit dan Corporate Social Responsibility tidak 

berpengaruh  terhadap penghindaran  pajak, hanya  ukuran  perusahaan  dan  

intensitas  modal yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

2.2.2 Teori dan Kajian Pustaka 

2.2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

 Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, seringkali terjadi 

pemisahan antara pengelola perusahaan (pihak manajemen disebut juga sebagai 

agen) dengan pemilik perusahaan (pemegang saham, disebut juga sebagai 

principal). Disamping itu, untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas 

(PT), tanggung jawab pemilik hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Artinya, 

apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, maka modal sendiri (ekuitas) yang 

telah disetorkan oleh para pemilik perusahaan mungkin sekali akan hilang, tetapi 

kekayaan pribadi pemilik tidak akan diikutsertakan untuk menutup kerugian 

tersebut. Dengan demikian memungkinkan munculnya masalah-masalah keagenan 

(Nurfadilah, 2015) 
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 Problem keagenan (agency problem) antara pemegang saham (pemilik 

perusahaan) dengan manajer potensial terjadi bila manajemen tidak memiliki 

saham mayoritas perusahaan. Pemegang saham tertentu menginginkan manajer 

bekerja dengan tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. 

Sebaliknya, manajer perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk memaksimumkan 

kemakmuran pemegang saham, tetapi memaksimumkan kemakmuran mereka 

sendiri. Terjadilah conflict of interest. Untuk meyakinkan bahwa manajer bekerja 

sungguh-sungguh untuk kepentingan pemegang saham, pemegang saham harus 

mengeluarkan biaya yang disebut agency cost yang meliputi antara lain: 

pengeluaran untuk memonitor kegiatan-kegiatan manajer, pengeluaran untuk 

membuat suatu struktur organisasi yang meminimalkan tindakan-tindakan 

manajer yang tidak diinginkan, serta opportunity cost yang timbul akibat kondisi 

dimana manajer tidak dapat segera mengambil keputusan tanpa persetujuan 

pemegang saham (Atmaja, 2008 dalam Nurfadilah, 2015). 

 Hubungan dari adanya teori keagenan dengan perilaku penghindaran pajak 

yaitu pada teori keagenan terdapat manajer yang mengelola perusahaan dimana 

seorang manajer disini menginginkan laba yang tinggi namun pembayaran pajak 

lebih rendah, sedangkan pemegang saham menghindari perilaku penghindaran 

pajak karena perilaku ini dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan. 

2.2.2 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

 Penghindaran pajak adalah pengaturan untuk meminimumkan atau 

menghilangkan laba dengan mempertimbangkan akibat pajak yang 

ditimbulkannya. Tax avoidance bukan merupakan pelanggaran undang-undang 
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perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, 

meminimumkan, dan meringankan beban pajak dilakukan dengan cara 

dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak (Kurniasih dan Sari, 2013). 

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan suatu strategi pajak yang agresif 

yang dilakukan perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak, sehingga 

kegiatan ini memunculkan resiko yaitu buruknya reputasi perusahaan dimata 

publik (Annisa dan Lulus, 2012). 

 Menurut komite urusan fiskal dari Organization for Economic Co-operation 

and Development (OECD) dalam Suandy (2008:7) menyebutkan bahwa 

karakteristik dari penghindaran pajak mencakup tiga hal, yaitu :  

1. Adanya unsur artifisial, maksudnya adalah berbagai pengaturan seolah-olah 

terdapat di dalamnya padahal tidak, hal ini dilakukan karena tidak adanya faktor 

pajak.  

2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau 

menerapkan ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan hal tersebut 

yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.  

3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para 

konsultan menunjukkan alat atau cara yang dilakukan untuk aktivitas 

penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga rahasia sebaik mungkin 

(Council of Executive Secretaries of Tax Organizations, 1991).   

 Penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan 2 model yaitu:  

1. Tarif pajak efektif, digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan 

perpajakan atas beban pajak perusahaan. Hanum (2013) mendefinisikan effective 
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tax rate (ETR) sebagai rasio (dalam presentase) dari pajak yang dibayarkan 

perusahaan berdasarkan total pendapatan sebelum pajak penghasilan akuntansi 

sehingga dapat mengetahui seberapa besar presentase perubahan membayar pajak 

sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh perusahaan.  

2. Cash Effectictive Tax Rate (CETR), Untuk mengestimasi Cash ETR, digunakan 

jumlah pajak satu tahun dikurangi pajak tangguhan sebagai pembilang dan 

sebagai penyebut digunakan pendapatan sebelum pajak selama satu tahun. CETR 

digunakan karena diharapkan dapat mengidentifikasi keagresifan perencanaan 

pajak suatu perusahaan. Perencanaan pajak yang dimaksud baik menggunakan 

beda tetap maupun beda waktu. 

2.2.3 Ukuran Perusahaan  

 Ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan 

dalam hampir setiap studi untuk alasan yang berbeda yaitu: “Pertama ukuran 

perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana 

dari pasar modal. Perusahaan kecil umunya kekurangan akses ke pasar modal 

yang terorganisir, baik untuk obligasi maupun saham. Meskipun mereka memiliki 

akses, biaya peluncuran dari penjualan sejumlah kecil sekuritas dapat menjadi 

penghambat. Jika penerbitan sekuritas dapat dilakukan, sekuritas perusahaan kecil 

mungkin kurang dapat dipasarkan sehingga membutuhkan penentuan harga 

sedemikian rupa agar investor mendapatkan hasil yang memberikan return lebih 

tinggi secara signifikan. Kedua, ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar 

menawar dalam kontrak keuangan. Perusahaan besar biasanya dapat memilih 

pendanaan dari berbagai bentuk hutang, termasuk penawaran istimewa yang lebih 
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menguntungkan dibandingkan yang ditawarkan perusahaan kecil, semakin besar 

kemungkinan kemungkinan pembuatan kontrak kontrak standar hutang. Ketiga, 

ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return membuat perusahaan 

yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba. Pada akhirnya,ukuran 

perusahaan diikuti oleh karakteristik lain yang mempengaruhi struktur keuangan. 

Karakteristik lain tersebut seperti perusahaan sering tidak mempunyai staf khusus, 

tidak menggunakan rencana keuangan, dan tidak mengembangkan sistem 

akuntansi mereka menjadi suatu sistem manajemen (Agnes Sawir (2004:101-102) 

 Di Indonesia perusahaan diklasifikasikan sebagai perusahaan besar atau 

kecil diatur dalam Pasal 1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor 

KEP-11/PM/1997:  

a. Perusahaan besar adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia yang: 

Memiliki jumlah kekayaan (total aset) tidak lebih dari Rp.100.000.000.000,00 

(seratus miliar rupiah). 

b. Perusahaan Menengah atau Kecil adalah badan hukum yang didirikan di 

Indonesia yang: Memiliki jumlah kekayaan (total aset) tidak lebih dari 

Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) (Maretha, 2016). Berdasarkan 

uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan dikategorikan sebagai 

perusahaan besar dan perusahaan kecil.  

2.2.4 Profitabilitas 

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009),   indikator   kinerja   

perusahaan terutama   profitabilias   diperlukan   untuk menilai perubahan 

potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. 
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Prospek yang bagus akan menarik minat investor untuk berinvestasi dalam suatu 

perusahaan sehingga diperlukan pengungkapan yang lebih luas pada laporan 

tahunan  perusahaan.  Rasio  profitabilitas menjadi bentuk penilaian terhadap 

kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahan yang ditunjukkan oleh 

laba yang dihasilkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa rasio profitabilitas 

merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 

menggunakan aset maupun modal perusahan.  

 Rasio profitabilitas ini akan memberikan gambaran tentang tingkat 

efektifitas pengelolaan perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas berarti semakin 

baik, karena kemakmuran pemilik perusahaan meningkat dengan semakin 

tingginya profitabilitas. Salah satu rasio yang dapat mengukur profitabilitas suatu 

perusahaan adalah Return on Asset (ROA). Rasio Return on Asset (ROA) adalah 

salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen 

perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Rasio 

profitabilitas ini sekaligus menggambarkan efisiensi kinerja perusahaan yang 

bersangkutan. Return on Asset (ROA) sangat penting, karena rasio ini 

mengutamakan nilai profitabilitas suatu perusahaan yang diukur dengan aset 

produktif yang dananya sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK). 

 Semakin besar Return on Asset (ROA) suatu perusahaan maka semakin 

besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan tersebut, dan semakin baik 

pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset. Tujuan analisis 

profitabilitas sebuah perusahaan adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha 

dan profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. ROA 
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menunjukkan kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola aktiva yang 

tersedia untuk mendapatkan net income. Semakin tinggi return semakin baik, 

berarti dividen yang dibagikan atau ditanamkan kembali sebagai retained earning 

juga semakin besar (Kuncoro, 2002).  

 Rasio profitabilitas dapat diukur dari dua pendekatan yakni pendekatan 

penjualan dan pendekatan investasi. Ukuran yang banyak digunakan adalah return 

on asset (ROA) dan return on equity (ROE), rasio profitabilitas yang diukur dari 

ROA dan ROE mencerminkan daya tarik bisnis (bussines attractive). Return on 

asset (ROA) merupakan pengukuran kemampuan perusahaaan secara keseluruhan 

di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang 

tersedia di dalam perusahaan. ROA digunakan untuk melihat tingkat efisiensi 

operasi perusahaan secara keseluruhan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik  

suatu perusahaan. Salah satu ukuran rasio profitabilitas yang sering juga 

digunakan adalah return on equity (ROE) yang merupakan tolak ukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dengan total modal sendiri yang digunakan. 

Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi investasi yang nampak pada efektivitas 

pengelolaan modal sendiri. 

2.2.5 Intensitas Aset Tetap 

         Aset adalah kekayaan yang mempunyai manfaat ekonomi berupa benda 

berwujud maupun benda tidak berwujud yang dapat dikuasai oleh yang berhak 

akibat transaksi (Nafarin, 2017). Aset juga dapat menggambarkan ukuran 

perusahaan karena jumlah aset yang dimiliki perusahaan sebanding lurus dengan 

ukuran perusahaan. Aset pada perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi dua 
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yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang memiliki 

manfaat dalam kurun waktu singkat atau sama dengan satu tahun. Contohnya 

seperti kas, piutang usaha, persediaan, surat berharga, perlengkapan, sewa dibayar 

dimuka. Sedangkan aset tidak lancar adalah aset yang dimiliki perusahaan yang 

dapat dilihat dan diukur dengan jelas dan mempunyai umur ekonomis lebih dari 

satu tahun.  

 Aset tetap dalam akuntansi adalah aset berwujud yang dimiliki untuk 

digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan 

kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk 

digunakan selama lebih dari satu periode. Jenis aset tidak lancar ini biasanya 

dibeli untuk operasi dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Contoh aset 

tetap antara lain adalah properti, bangunan, pabrik, alat-alat produksi, mesin, 

kendaraan bermotor, furnitur, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain. Aset 

tetap biasanya memperoleh keringanan dalam perlakuan pajak. Kecuali tanah atau 

lahan, aset tetap merupakan subjek dari depresiasi atau penyusutan.  

 Intensitas aset tetap dapat mempengaruhi pembayarana pajak perusahaan. 

Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan 

terhadap aset tetap perusahaan. Pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap 

mengenai perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Beban depresiasi yang melekat 

pada kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini 

dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Laba kena 

pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang 

perusahaan (mulyani, 2014).  
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2.3 Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak 

 Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai yang dapat 

mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil 

berdasarkan total aset dan sebagainya. Semakin besar total aset mengindikasikan 

semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan 

(size), maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu 

memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk 

melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi (Hormati, 2009 

dalam Marfu’ah, 2015). Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Siregar 

dan Widyawati (2016), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap praktik penghindatan pajak perusahaan. Dari penjelasan 

tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:  

X1: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 

2.3.2 Pengaruh ROA Terhadap Penghindaran Pajak 

 ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa 

besar perusahaan menggunakan aset. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi 

keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. 

Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh 

perusahaan. Teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba 

perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak 

penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga 

kecenderungan untuk melakukan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan 
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akan meningkat. Penelitian terkait dengan profitabilitas dari Kurniasih dan Maria 

(2013), Maharani (2014) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap 

tax avoidance. Penelitian terkait juga dilakukan oleh penelitian Nugroho (2011), 

Fatharani (2012), dan Darmawan (2014) yang menunjukkan ROA berpengaruh 

positif terhadap tax avoidance. 

X2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 

2.3.3 Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak 

 Intensitas kepemilikan aset tetap dapat mempengaruhi pembayaran pajak 

perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi 

perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Pemilihan investasi dalam aset tetap 

mengenai perpajakan adalah dalam hal depresiasi dan metode penyusutan yang 

digunakan. beban depresiasi yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan 

mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan 

bertindak sebagai pengurang pajak sedangkan rata-rata metode penyusutan yang 

digunakan adalah saldo menurun karena dengan metode tersebut dapat 

menguntungkan perusahaan karena beban penyusutan yang ditanggung 

perusahaan tinggi sehingga dapat menekan beban pajak perusahaan. Laba kena 

pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang 

perusahaan (Mulyani, 2014). Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ajeng (2014), Dharma dan Ardiana (2016) yang menyatakan bahwa 

intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dari 

penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:  

X3: Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 
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2.4 Kerangka Pemikiran 
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