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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi 

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan 

agen. Prinsipal sebagai pihak pemberi kerja akan memberikan haknya kepada 

orang lain yaitu manajemen (agen) untuk menjalankan haknya. Kedua belah pihak 

diikat oleh kontrak yang menyatakan hak dan kewajiban masing-masing (Harianto 

et all, 1998). 

Menurut teori agensi, pihak prinsipal (pemilik) merupakan pihak yang 

menyediakan dana serta fasilitas untuk menjalankan perusahaan, sedangkan 

manajemen (agen) merupakan pihak yang memiliki kewajiban untuk mengelola 

dana pemilik yang diinvestasikan. Pemilik menginvestasikan dananya di 

perusahaan dengan tujuan memperoleh dividen atau pembagian laba, pemilik 

sangat mengharapkan return return yang tinggi atas investasinya. Pihak 

manajemen akan memperoleh gaji dan kompensasi atas kinerja yang telah 

dilakukan untuk mengelola perusahaan. Pihak manajemen wajib memberikan 

laporan keuangan secara periodik pada pihak pemilik tentang usaha yang 

dijalankannya (Harianto et all, 1998). 

Hubungan keagenan antara pemilik dan manajemen dapat menimbulkan 

risiko keagenan disuatu perusahaan. Harapan pemilik kepada manajer yaitu dapat 

melakukan dan mengambil kebijakan yang sesuai dengan keinginan pemilik 

perusahaan. Pada kenyataannya manajer bisa saja mengambil kebijakan yang 
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tidak sesuai dengan keinginan pemilik, hal tersebut dapat terjadi karena manajer 

terdorong oleh keinginan-keinginan tertentu seperti keinginan untuk 

memakmurkan dirinya sendiri (Gumanti, 2011). 

Pada dasarnya pihak manajer harus mengelola perusahaan dengan sebaik 

mungkin sehingga nilai perusahaan dapat meningkat, serta dapat menciptakan 

kesejahteraan bagi pemilik perusahaan yang dikelola. Kewenangan yang diterima 

manajer dari pemilik perusahaan untuk mengelola dan menjalankan perusahaan 

membawa konsekuensi logis yang harus dijalankan manajer dan pemilik 

perusahaan. Manajer mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan 

pemilik namun disisi lain manajer juga memiliki keinginan untuk memaksimalkan 

kesejahteraannya. Pemilik juga memiliki kewajiban untuk memberikan 

kompensasi atas kinerja yang telah dilakukan manajer, terlebih ketika manajer 

telah berhasil mencapai apa yang diinginkan pemilik. Pada kenyataannya setiap 

pihak hanya berupaya memaksimalkan kesejahteraannya dengan mengorbankan 

kesejahteraan orang lain. Pemilik selalu memberikan tekanan kepada manajer 

untuk bekerja lebih keras agar nilai perusahaannya dapat meningkat lebih cepat 

dan besar. Sedangkan manajer bersedia melakukan hal itu bukan untuk 

memaksimalkan kesejahteraan pemilik namun untuk memaksimalkan 

kesejahteraannya (Sulistyanto, 2018). 

Manajer terdorong untuk melakukan tindakan oportunistik yaitu tindakan 

untuk mementingkan dirinya sendiri. Manajer akan melakukan perekayasaan laba 

sehingga labanya dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah sesuai dengan 

keinginan yang mendasari tindakan tersebut. Jika dilihat dari perspektif 
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perpajakan, tindakan tersebut dilakukan agar perusahaan dapat mengatur jumlah 

pajak yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah. Tujuan mengatur jumlah 

pajak adalah perusahaan bisa saja hanya ingin menunda pembayaran pajak yang 

sesungguhnya atau perusahaan menginginkan pajak yang dibayarkannya benar-

benar lebih rendah dibandingkan kewajibannya dan pajak tersebut tidak akan 

dibayarkan pada periode-periode mendatang (Sulistyanto, 2018).  

2.1.2 Teori Akuntansi Positif 

Teori akuntansi positif merupakan teori yang dikembangkan oleh Watts dan 

Zimmerman (1986) menjelaskan tentang kebijakan akuntansi serta praktiknya 

dalam perusahaan. Teori akuntansi positif dapat memprediksi kebijakan yang 

dapat dipilih manajer dalam menghadapi kondisi-kondisi tertentu dimasa yang 

akan datang. Perusahaan perlu menentukan kebijakan akuntansi serta praktik yang 

tepat dalam hal penyusunan laporan keuangan (Ariawan dan Setiawan, 2017). 

Menurut Sulistyanto (2018) terdapat tiga hipotesis dalam teori akuntansi 

positif menurut Watts dan Zimmerman (1986) yaitu: 

a) Hipotesis rencana bonus (bonus plan hypothesis) 

Bonus plan hypothesis menyatakan bahwa manajer perusahaan 

dengan rencana bonus akan lebih menyukai untuk menggunakan  

metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba tahun berjalan yang 

dilaporkan. Perncanaan bonus memberikan dorongan kepada manajer 

untuk meningkatkan laba, pemilik perusahaan berjanji bahwa manajer 

akan menerima sejumlah bonus jika kinerja perusahaan mencapai 

jumlah tertentu. Janji bonus ini yang merupakan alasan bagi manajer 
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untuk mengelola dan mengatur labanya pada tingkat tertentu sesuai 

dengan yang disyaratkan agar dapat menerima bonus (Sulistyanto, 

2018). 

Bonus plan hypothesis membahas bahwa bonus yang dijanjikan 

pemilik kepada manajer perusahaan tidak hanya memotivasi manajer 

untuk bekerja lebih baik tetapi juga memotivasi manajer untuk 

melakukan kecurangan manajerial. Manajer melakukan hal tersebut 

agar selalu bisa mencapai tingkat kinerja yang memberikan bonus, 

manajer melakukan penghindaran pajak sehingga laba yang dilaporkan 

dapat maksimal. 

b) Hipotesis perjanjian liabilitas (debt convenant hypothesis) 

Debt covernant hypothesis menyatakan bahwa semakin besar rasio 

hutang terhadap modal perusahaan, maka manajer akan lebih 

menyukai menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan 

laba. Dalam konteks perjanjian hutang, manajer akan mengelola dan 

mengatur labanya agar kewajban hutangnya yang seharusnya 

diselesaikan pada tahun tertentu dapat ditunda untuk tahun berikutnya. 

Hal ini merupakan upaya manajer untuk mengelola dan mengatur 

jumlah laba yang merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam 

menyelesaikan kewajiban hutangnya. Manajer akan melakukan 

pengelolaan dan pengaturan jumlah laba untuk menunda bebannya 

pada periode bersangkutan dan akan diselesaikannya pada periode-

periode mendatang (Sulistyanto, 2018).  
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Kreditur menginginkan perusahaan dapat mempertahaankan rasio-

rasio terkait utang, sehingga kreditur akan merasa yakin bahwa 

perusahaan dapat membayar kewajiban utangnya dimasa yang akan 

datang. Perusahaan dengan proporsi utang yang tinggi maka 

keuntungan/laba yang diperoleh juga harus tinggi agar perusahaan 

terhindar dari permasalahan keuangan yang menyebabkan perusahaan 

tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. Salah satu cara manajemen untuk 

memaksimalkan laba yaitu dengan melakukan penghindaran pajak. 

c) Hipotesis biaya politik (political cost hypothesis) 

Political cost hypothesis menyatakan bahwa perusahaan cenderung 

memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat 

memperkecil atau memperbesar laba yang dilaporkannya. Konsep ini 

membahas bahwa manajer perusahaan cenderung melanggar regulasi 

pemerintah, seperti undang-undang perpajakan, apabila ada manfaat 

dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya (Sulistyanto, 2018). 

Perusahaan besar lebih menjadi pusat perhatian pemerintah 

dibandingkan perusahaan kecil sehingga perusahaan besar akan ditarik 

pajak yang lebih besar pula. Manajer dapat mengatur labanya agar 

lebih rendah sehingga pajak yang ditarik oleh pemerintah dapat lebih 

kecil. Pada saat pergantian peraturan perundang-undangan yang 

menetapkan tarif pajak yang lebih rendah dimasa depan perusahaan 

perlu memainkan labanya untuk menghemat pajak, perusahaan 
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menunda pengakuan laba pada tahun berjalan lalu akan diakui pada 

saat peraturan baru telah diberlakukan secara efektif (Sulistyanto, 

2018). 

2.1.3 Pajak 

Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Resmi, 2016). 

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan 

negara dari sektor non migas, khususnya pajak yang kini jadi primadona 

penerimaan negara. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 

yang berbunyi, “Segala pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa 

digunakan untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.” (Pohan, 2016).  

Pajak memiliki fungsi yang signifikan dalam kegiatan keuangan pemerintah, 

yaitu: 

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin 

maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah 

berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya 

tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intesifikasi pemungutan 

pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak 
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Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan 

sebagainya (Resmi, 2016). 

2. Fungsi Regularend (Pengatur) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan 

(Resmi, 2016). 

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor 

privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan 

mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat. Agar tidak 

terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan 

kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik (Suandy, 2008). 

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun 

pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban 

yang akan mengurangi laba bersih. Keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi 

oleh pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang 

baik jika berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang 

baik, begitu juga sebaliknya (Suandy, 2008). 

Pemerintah menginginkan penerimaan pajak terus meningkat karena pajak 

merupakan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Wajib pajak 

sebagai pihak yang membayar pajak justru menginginkan pembayaran pajaknya 
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dapat ditekan serendah mungkin, karena beban pajak dapat mengurangi 

kemampuan ekonomis wajib pajak. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, mulai dari yang tetap berada dalam aturan perpajakan yang 

berlaku sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (Suandy, 2008).  

2.1.4 Penghindaran Pajak 

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban 

pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai 

peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari 

pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut (Sumarsan, 2015). 

Menurut Suandy (2018), tujuan penghindaran pajak yaitu merekayasa agar 

beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan 

yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, sehingga 

penghasilan setelah pajak dapat dimaksimalkan. 

Penghindaran pajak ini dilakukan dengan metode dan teknik yang 

cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam 

undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang 

terutang. Salah satu upaya untuk mengefisiensikan beban pajak yaitu menghindari 

pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak 

(Pohan, 2016). Tax avoidance bukan pelanggar undang-undang perpajakan karena 

usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan dan 

meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh 

Undang-Undang Pajak (Kurniasih dan Sari, 2013).  
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Penghindaran pajak dilakukan dengan meminimalkan laba fiskal yang akan 

dilaporkan kepada otorisasi pajak sehingga beban pajaknya akan lebih rendah, 

cara meminimalkan laba fiskal perusahaan  yaitu menggunakan strategi-strategi 

yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Sehingga, meskipun laba 

komersial yang dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan 

jumlahnya tinggi namun jika laba fiskalnya rendah maka beban pajaknya akan 

lebih rendah.  

Menurut Suandy (2008), strategi yang dapat digunakan dalam 

mengefisiensikan atau mengurangi beban PPh badan adalah sebagai berikut: 

1. Pemilihan alternatif dasar pembukuan, basis kas atau basis akrual. 

2. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan 

kepada karyawan. 

3. Pemilihan metode penilaian persediaan. 

4. Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aset tetap. 

5. Pemilihan metode penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak 

berwujud. 

6. Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar. 

7. Permohonan penurunan pembayaran angsuran masa (PPh Pasal 25 

bulanan).   

Praktik penghindaran pajak timbul sejak sistem perpajakan diberlakukan 

disuatu negara. Model maupun skema penghindaran pajak dari tahun ke tahun 

semakin canggih dan sulit terdeteksi oleh Otorisasi Pajak suatu negara. Kenyataan 

bahwa tidak ada satupun sistem perpajakan yang sempurna merupakan faktor 
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pendorong semakin maraknya praktik penghindaran pajak. Selain itu terdapat 

faktor-faktor lainnya yaitu kesempatan (opportunities), lemahnya penegakan 

hukum (law enforcement), manfaat dan biaya (cost & benefits), kecil 

kemungkinan perbuatannya terungkap (level of detections), pengenaan sanksi 

pajak tidak berat (level of penalti), dan bila terungkap masalahnya dapat 

diselesaikan (negotiated settlements) (Hutagaol dan Tobing, 2007).  

Terdapat beberapa cara untuk menghitung penghindaran pajak yaitu: 

a) Book Tax Differences (BTD) 

Book-Tax Difference (BTD) merupakan perbedaan antara laba 

komersial (menggunakan prinsip akuntansi) dengan laba fiskal 

(menggunakan prinsip perpajakan). Semakin besar perbedaan laba 

yang dihitung berdasarkan akuntansi dibandingkan laba pajak maka 

semakin agresif perusahaan tersebut dalam menghindari pajak. BTD 

dihitung dengan cara yaitu laba akuntansi dikurangi dengan laba kena 

pajak dibagi total aset (Darmawan dan Sukartha, 2014).  

b) Effective Tax Rate (ETR)  

Effective tax rate (ETR) merupakan ukuran beban pajak 

perusahaan karena mengungkapkan tingkat pajak yang dibayarkan 

terhadap laba perusahaan. ETR bertujuan untuk melihat beban pajak 

yang dibayarkan dalam tahun berjalan. ETR dihitung dengan membagi 

beban pajak dan laba sebelum pajak. Semakin besar beban pajak 

perusahaan yang diungkapkan, maka semakin besar angka ETR yang 

diperoleh, jika semakin besar angka ETR maka semakin besar juga 



 

 

20 

 

kemungkinan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. 

Beban pajak dapat dilihat dalam laporan laba rugi yang ada 

diperusahaan (Idzni dan Purwanto, 2017).  

c) Cash Effective Tax Rate (CETR)  

CETR diperoleh dari jumlah pajak yang dibayar perusahaan dibagi 

dengan laba sebelum pajak. CETR dihitung berdasarkan pembayaran 

pajak yang sesungguhnya dibayarkan oleh perusahaan. CETR 

mencerminkan tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib 

pajak yang dilihat berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan. Semakin 

tinggi tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin rendah 

tingkat tax avoidance perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat 

presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat tax 

avoidance perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016).  

2.1.5 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, 

institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana 

perwalian serta insitusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang 

untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen (Ngadiman dan 

Puspitasari, 2014).  

Dalam melakukan investasi, investor harus memperhatikan kondisi 

lingkungan investasi. Lingkungan disini adalah faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi atau yang seringkali dijadikan sebagai pertimbangan untuk suatu 

pengambilan keputusan investasi. Faktor-faktor yang dimaksud berupa faktor 
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makro (kondisi ekonomi, politik, atau keamanan), industri (misalnya 

perkembangan sektor industri dan kerentanan terhadap gejolak perekonomian 

makro), atau faktor mikro (kondisi internal perusahaan yang tercermin dalam 

laporan keuangan atau kebijakan-kebijakan khusus manajemen)  (Gumanti, 2011). 

Investor (investor individu atau institusi) perlu menetapkan kebijakan 

investasinya dimana kebijakan yang dimaksud akan lebih baik bilamana dapat 

dijabarkan dalam bentuk tertulis, yang menggambarkan secara rinci tujuan dan 

batasan-batasan investasi. Investor harus dapat mengoptimalkan tujuan dengan 

cara seksama serta memperhatikan kendala yang ada. Hal ini perlu dilakukan 

untuk menghindari ketidakseimbangan antara tujuan dan kendala, jangan sampai 

kendala yang ada dapat menggagalkan tercapainnya tujuan yang diharapkan 

sebelumnya (Gumanti, 2011).  

Investor harus selalu melakukan evaluasi secara periodik atas investasinya. 

Hal ini perlu dilakukan karena adanya perubahan yang terus menerus di pasar 

uang, perpajakan, atau kejadian (peristiwa) lain yang dapat mempengaruhi tujuan. 

Ada banyak kemungkinan bahwa perubahan-perubahan yang ada atau diyakini 

akan muncul akan dapat mempengaruhi tingkat kemakmuran dan sekaligus 

jumlah akhir dari investasi. Setiap investor harus secara rutin mengkaji dan 

bertanya apakah strategi yang telah ditetapkan merupakan strategi terbaik, yaitu 

menghasilkan return sesuai dengan harapan awalnya. Seorang investor yang baik 

adalah yang mampu secara terus menerus melakukan monitoring atas investasinya 

(Gumanti, 2011).  
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2.1.6 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aset maupun total ekuitas. Investor akan 

sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas misalnya bagi pemegang 

saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk 

dividen (Sartono, 2001).  

Laba merupakan ukuran yang menunjukkan berapa banyak keuntungan atau 

kerugian yang didapat perusahaan setelah dikurangi biaya-biaya. Sebagai 

perusahaan publik, kewajiban untuk membuat laporan keuangan yang 

dipublikasikan merupakan sesuatu yang biasa dengan mengacu pada peraturan 

yang berlaku baik laporan keuangan interim maupun tahunan. Laba menjadi 

penting dan menjadi pusat perhatian investor, karena laba memberikan indikasi 

tentang dividen harapan dan potensi pertumbuhan dan apresiasi modal. Analisis 

keuntungan atau profitabilitas biasanya didasarkan pada informasi yang terdapat 

di dalam laporan laba rugi. Walaupun demikian, ada beberapa rasio keuntungan 

yang menggunakan data atau informasi dari laporan posisi keuangan. Pada 

prinsipnya, rasio ini menunjukkan seberapa mampu perusahaan dalam 

menghasilkan laba, baik dari penjualan yang ada maupun dari total aset yang 

dimiliki (Gumanti, 2011).  

Rasio profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba, profitabilitas merupakan rasio yang paling dilihat oleh pihak 

investor. Semakin tinggi rasio profitabilitas, berarti perusahaan telah dikelola 

dengan baik karena semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan.  Laba yang 
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meningkat maka pembayaran pajak perusahaan akan semakin meningkat, 

sedangkan manajer tidak menginginkan beban pajak tersebut mengurangi laba 

perusahaan. Manajer akan berusaha meminimalkan beban pajak perusahaan agar 

pembayaran pajaknya menjadi rendah dan laba bersih perusahaan tahun berjalan 

akan maksimal. 

Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan rasio return on asset 

(ROA). ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset 

yang digunakan (Sartono, 2001). ROA merupakan rasio yang paling disoroti 

dalam analisis laporan keuangan karena menunjukkan keberhasilan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. Semakin 

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

(Dewinta dan Setiawan, 2016).  

Terdapat beberapa proksi untuk mengukur profitabilitas yang dapat 

digunakan, antara lain: 

a) Gross Profit Margin 

Gross profit margin memperlihatkan hubungan antara penjualan 

dan beban pokok penjualan. Semakin tinggi gross profit margin 

menunjukkan semakin baik kegiatan operasional perusahaan. Gross 

profit margin sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan, artinya 

apabila harga pokok penjualan meningkat maka gross profit margin 

akan menurun begitu pula sebaliknya (Sartono, 2001). Rumus 

perhitungan gross profit margin adalah sebagai berikut: 
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Gross Profit Margin = Penjualan – Harga pokok penjualan/Penjualan 

b) Net Profit Margin 

Net profit margin merupakan rasio pendapatan terhadap penjualan. 

Net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio 

profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah 

dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan 

(Sartono, 2001). Rumus perhitungan net profit margin adalah sebagai 

berikut: 

Net Profit Margin = Laba Bersih Setelah Pajak/Penjualan 

c) Return On Assets (ROA) 

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

dari aset yang digunakan. Rasio ini melihat sejauh mana sumber daya 

yang telah digunakan mampu memberikan pengembalian keuntungan 

sesuai dengan yang diharapkan (Sartono, 2001). Rumus perhitungan 

return on assets (ROA) adalah sebagai berikut: 

Return On Assets = Laba Setelah Pajak/Total Aset 

d) Return On Equity (ROE)  

Return on equity (ROE) mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. 

ROE dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan, apabila 

proporsi utang makin besar maka rasio ini akan semakin besar 

(Sartono, 2001). Rumus perhitungan return on equity (ROE) adalah 

sebagai berikut: 
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Return On Equity = Laba Bersih Setelah Pajak/Ekuitas 

e) Earning Per Share (EPS) 

Earning Per Share atau pendapatan per lembar saham adalah 

bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang 

saham dari setiap lembar saham yang dimiliki. Rumus perhitungan 

earning per share (EPS) adalah sebagai berikut: 

Earning Per Share = Laba Setelah Pajak/Jumlah saham yang beredar 

2.1.7 Leverage  

Leverage adalah rasio yang menunjukkan proporsi atas penggunaan utang 

untuk membiayai investasinya. Rasio leverage menunjukkan kapasitas perusahaan 

untuk memenuhi kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang 

(Sartono, 2001). Leverage merupakan perbandingan antara dana yang berasal dari 

pemilik dana dengan dana yang berasal dari kreditur. Rasio ini sangat penting 

bagi kreditur atau calon kreditur. Pada umumnya kreditur atau calon kreditur 

memerlukan informasi berapa dana pemegang saham sebagai dasar menentukan 

tingkat keamanan kreditur. Semakin besar dana dari kreditur maka semakin besar 

peranan kreditur dalam mengendalikan perusahaan (Harianto et all, 1998).   

Rasio leverage memberikan gambaran tentang tingkat kecukupan utang 

perusahaan. Artinya, seberapa besar porsi utang yang ada di perusahaan jika 

dibandingkan dengan modal atau aset yang ada. Rasio utang adalah jenis rasio 

yang seringkali dijadikan dasar dalam mengevaluasi risiko, sehingga dapat 

ditentukan seberapa beresiko suatu perusahaan. Dari beberapa model rasio utang, 

suatu perusahaan dikatakan sensitif terhadap kebangkrutan jika rasio ini 
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menunjukkan angka yang tinggi. Artinya, semakin tinggi rasio kecukupan utang, 

semakin tinggi risiko yang dihadapi perusahaan. Jika rasio kecukupan utang suatu 

perusahaan tinggi, berarti beban utang perusahaan juga tinggi, sehingga 

kemampuan perusahaan dalam membayar kembali kewajibannya jika dikaitkan 

dengan harta atau aset atau modal perusahaan menjadi berat atau sulit. Oleh 

karena itu perusahaan harus mempu menjaga agar rasio kecukupan utangnya 

berada dalam batas-batas yang dapat diterima, khususnya oleh pihak pemberi 

dana (Gumanti, 2011).   

Keuntungan dari utang dalam hal pajak badan adalah bahwa pembayaran 

bunga utang merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan kena 

pajak. Akan tetapi, dividen yang dibayar tidak dapat dijadikan pengurang pajak 

bagi perusahaan yang membayar dividen. Akibatnya, jumlah total dana yang 

tersedia untuk membayar para pemilik utang dan pemegang saham akan lebih 

besar jika perusahaan menggunakan utang (Van Horne dan Machowicz, 2014). 

Namun perlu diingat bahwa perusahaan dengan leverage tinggi memiliki risiko 

yang tinggi pula, perusahaan dengan leverage tinggi berarti perusahaan harus 

mampu membayar kewajiban-kewajibannya tepat waktu agar terhindar dari risiko 

kebangkrutan. Kreditur secara umum akan lebih suka jika rasio leverage rendah. 

Semakin rendah rasio leverage, semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan 

yang disediakan oleh pemegang saham, dan semakin besar perlindungan bagi 

kreditur jika terjadi penyusutan nilai aset atau kerugian besar.  

Terdapat beberapa proksi yang dapat digunakan untuk mengukur leverage 

antara lain: 
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a) Debt to Total Assets Ratio (DAR)  

Rasio ini merupakan rasio yang melihat perbandingan antara total 

seluruh utang perusahaan dengan total aset perusahaan. Semakin 

rendah DAR maka semakin baik atau semakin solvable, karena 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya semakin 

tinggi dan semakin aman bagi kreditor saat likuidasi (Fahmi, 2018). 

Rumus debt to total assets ratio adalah sebagai berikut: 

DAR = Total Liabilitas/Total Aset 

b) Debt to Total Equity Ratio (DER) 

DER merupakan rasio perbandingan antara total utang dengan total 

ekuitas perusahaan. Rasio ini merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Rasio DER 

yang tinggi menunjukkan proporsi modal sendiri yang rendah untuk 

membiayai aset (Sartono, 2001).  

Rumus debt to total equity ratio adalah sebagai berikut: 

DER = Total Liabilitas/ Total Ekuitas 

c) Times Interest Earned 

Times Interest Earned, adalah rasio antara laba sebelum bunga dan 

pajak (EBIT) dengan bunga. Rasio ini mengukur kemampuan 

perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga, atau mengukur 

seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami 

kesulitan keuangan karena tidak mampu membayar bunga (Sartono, 

2001).  
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Rumus time interest earned adalah sebagai berikut: 

Time Interest Earned = Laba Sebelum Bunga dan Pajak/Beban Bunga 

2.1.8 Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menggambarkan besar 

kecilnya suatu perusahaan yang antara lain ditunjukkan oleh total aset, total 

penjualan, rata-rata total aset, dan rata-rata total penjualan. Pada umumnya 

perusahaan dibagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan 

sedang, dan perusahaan kecil (Puspita dan Febirianti, 2017). 

Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan 

untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan 

maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan 

kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (compliances) 

atau agresif dalam perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013). 

Menurut Dharma dan Ardiana (2016), semakin besar ukuran perusahaan 

maka semakin besar aset yang dimiliki perusahaan. Besar kecilnya aset juga 

mempengaruhi jumlah produktifitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan 

oleh perusahaan yang memiliki aset besar akan mempengaruhi tingkat 

pembayaran pajak perusahaan.  

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan 

Log Natural Total Assets (LnTA). Aset di log natural agar tidak terdapat data 

yang bernilai ekstrim dalam penelitian. Jumlah aset perusahaan nilainya ratusan 

miliar bahkan triliun menjadi lebih disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari 

jumlah aset sesungguhnya.  
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2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Di Indonesia sudah banyak peneliti yang telah melakukan penelitian 

mengenai penghindaran pajak. Beberapa diantara penelitian penghindaran pajak 

hasilnya sama namun beberapa juga memiliki hasil yang berbeda. Berikut 

beberapa penelitian terdahulu yang telah disajikan pada tabel 2.1 berikut ini: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 

Variabel 

Independen 

Alat 

Analisis 
Hasil Penelitian 

1.  

 

Darmawan 

dan 

Sukartha 

(2014) 

− Corporate 

governance 

− Leverage 

− Return on 

assets 

− Ukuran 

perusahaan 

Regresi 

linear 

berganda 

Corporate governance 

secara parsial berpengaruh 

negatif terhadap 

penghindaran pajak, 

ROA dan ukuran 

perusahaan secara parsial 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak, 

Leverage tidak memiliki 

pengaruh terhadap 

penghindaran pajak.  

2. Ngadiman 

dan 

Puspitasari 

(2014) 

- Leverage 

- Kepemilikan 

institusional 

- Ukuran 

perusahaan 

Regresi 

linear 

berganda 

Leverage tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran 

pajak, 

Kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak, 

Ukuran perusahaan  

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak.  
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Tabel 2.1 (Lanjutan) 

No 
Nama 

Peneliti 

Variabel 

Independen 

Alat 

Analisis 
Hasil Penelitian 

3. Dharma dan 

Ardiana 

(2016) 

- Leverage 

- Intensitas aset 

tetap  

- Ukuran 

perusahaan 

- Koneksi politik 

Regresi 

linear 

berganda 

Leverage dan intensitas aset 

tetap secara parsial 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap tax 

avoidance  

Ukuran perusahaan secara 

parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap tax 

avidance  

Koneksi politik secara 

parsial tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran 

pajak 

4. Dewinta 

dan 

Setiawan 

(2016) 

- Ukuran 

perusahaan 

- Umur 

perusahaan 

- Profitabilitas 

- Leverage 

- Pertumbuhan 

penjualan 

Regresi 

linear 

berganda 

Ukuran perusahaan, umur 

perusahaan, profitabilitas, 

dan pertumbuhan penjualan 

secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap penghindaran 

pajak 

Leverage secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak  

5. Ariawan 

dan 

Setiawan 

(2017) 

- Dewan 

komisaris 

independen 

- Kepemilikan 

institusional 

- Profitabilitas 

- Leverage 

Regresi 

linear 

berganda 

Dewan komisaris 

independen dan 

profitabilitas secara parsial 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap tax 

avoidance  

Kepemilikan institusional 

dan leverage secara parsial 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tax 

avoidance 
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Tabel 2.1 (Lanjutan) 

No 
Nama 

Peneliti 

Variabel 

Independen 

Alat 

Analisis 
Hasil Penelitian 

6. Idzni dan 

Purwanto 

(2017) 

- Ketertarikan 

investor asing 

- Kepemilikan 

institusional 

Regresi 

linear 

berganda 

Kepemilikan asing secara 

parsial tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran 

pajak 

Kepemilikan institusional 

secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap penghindaran 

pajak  

7.` Dewi dan 

Noviari 

(2017) 

- Ukuran 

perusahaan 

- Leverage 

- Profitabilitas 

- Corporate 

social 

responsibility 

Regresi 

linear 

berganda 

Ukuran perusahaan, 

leverage, dan  corporate  

social responsibility secara 

parsial berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

penghindaran pajak 

Profitabilitas secara parsial 

berpengaruh positif dan 

signifikan pada 

penghindaran pajak  

8. Puspita dan 

Febrianti 

(2017) 

- Ukuran 

perusahaan 

- Return on assets 

- Leverage 

- Intensitas modal  

- Sales growth 

- Komposisi 

komisaris 

independen 

Regresi 

linear 

berganda 

Ukuran perusahaan secara 

parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

penghindaran pajak  

Return on assets dan sales 

growth secara parsial 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak  

Leverage, intensitas modal, 

dan komposisi dewan 

komisaris  independen 

secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak 
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Tabel 2.1 (Lanjutan) 

No 
Nama 

Peneliti 

Variabel 

Independen 

Alat 

Analisis 
Hasil Penelitian 

9. Putra dan 

Putri (2017) 

- Leverage 

- Profitability 

- Ukuran 

perusahaan 

- Proporsi 

kepemilikan 

institusional 

Regresi 

linear 

berganda 

Leverage dan profitabilitas 

secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap penghindaran pajak  

Ukuran perusahaan dan 

kepemilikan institusional 

secara parsial berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap penghindaran pajak 

  

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh 

institusi selain orang pribadi. Investor institusional dapat berasal dari badan 

hukum Indonesia maupun badan hukum asing. Dalam melakukan investasi, 

investor harus memiliki kebijakan-kebijakan yang menggambarkan secara rinci 

tujuan dan batasan-batasan investasi. Investor harus dapat mengoptimalkan 

tujuannya dengan cara seksama memperhatikan kendala-kendala yang ada serta  

melakukan evaluasi secara periodik atas investasinya. Hal tersebut perlu 

dilakukan karena adanya perubahan terus menerus di pasar uang dan perpajakan, 

dimana faktor-faktor atau kejadian-kejadian tersebut dapat mempengaruhi tujuan. 

Terdapat banyak kemungkinan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dapat 

mempengaruhi tingkat kemakmuran dan sekaligus jumlah investasi. Investor 
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harus secara rutin mengkaji dan bertanya kepada pihak manajemen apakah 

kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan. Seorang investor yang baik adalah yang mampu secara terus-menerus 

melakukan monitoring atas investasinya (Gumanti, 2011). 

Berdasarkan teori agensi, seorang manajer mengelola laba untuk 

menciptakan kesejahteraan bagi pemilik atau pemegang saham perusahaan yang 

dikelolanya. Manajer memiliki kewajiban untuk meningkatkan nilai perusahaan 

dan kesejahteraan pemilik, serta manajer memiliki hak untuk menerima 

penghargaan atas apa yang telah dilakukannya. Kenyataannya setiap pihak hanya 

berupaya memaksimalkan kesejahteraannya dengan mengorbankan kesejahteraan 

orang lain. Pemilik selalu mendorong dan mendesak manajer untuk bekerja lebih 

keras agar nilai perusahaannya dapat meningkat (Sulistyanto, 2018). Semakin 

tinggi kepemilikan saham oleh pihak institusional maka semakin besar tekanan 

kepada pihak manajemen untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, pihak 

investor institusional akan menetapkan kebijakan dan strategi yang dapat 

meningkatkan keuntungan seperti kebijakan-kebijakan yang dapat meminimalkan 

pembayaran pajak, karena pajak merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam 

kaitannya mencapai keuntungan perusahaan. Ariawan dan Setiawan (2017) 

menyatakan, keberadaan investor institusional memberi tekanan kepada manajer 

untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif dalam memperoleh laba yang 

maksimal, sehingga semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin besar 

penghindaran pajak yang dilakukan  
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Uraian diatas didukung oleh bukti empiris berupa hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ariawan dan Setiawan (2017) dan Idzni dan Purwanto (2017) yang 

menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak, artinya semakin tinggi kepemilikan institusional maka 

penghindaran pajaknya akan semakin meningkat, karena pembayaran pajak 

perusahaan semakin rendah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai 

berikut.  

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran 

pajak 

2.3.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak 

Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kemapuan 

perusahaan dalam memperoleh laba, baik dari penjualan maupun dari total aset 

yang dimiliki. Laba merupakan suatu hal yang penting dan menjadi pusat 

perhatian investor, karena laba memberikan indikasi tentang dividen harapan dan 

potensi pertumbuhan serta laba merupakan apresiasi atas modal yang ditanamkan 

investor (Gumanti, 2011). 

Berdasarkan hipotesis rencana bonus dalam teori akuntansi positif 

menyatakan bahwa, manajer perusahaan dengan rencana bonus akan lebih 

menyukai untuk menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba 

tahun berjalan yang dilaporkan. Perjanjian bisnis antara manajer dengan 

pemegang saham merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

manajemen laba yang dilakukan di perusahaan. Pemilik perusahaan berjanji 
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bahwa manajer akan menerima sejumlah bonus jika kinerja perusahaan mencapai 

jumlah yang diinginkan pemilik perusahaan. Janji bonus ini merupakan alasan 

bagi manajer untuk mengelola dan mengatur labanya pada tingkat yang telah 

disyaratkan agar manajer dapat menerima bonus (Sulistyanto, 2018). Manajer 

akan berusaha meningkatkan laba sesuai yang diharapkan pemilik, jika laba 

maksimal maka manajer akan mendapatkan bonus atas pencapaian laba yang 

tinggi. Laba yang tinggi mengakibatkan pembayaran pajaknya akan semakin 

tinggi, manajer akan melakukan perencanaan pajak yang optimal sehingga laba 

yang diperoleh sesuai dengan keinginan pemilik atau labanya dapat maksimal. 

Semakin tinggi profitabilitas maka penghindaran pajaknya semakin tinggi.  

Uraian diatas didukung oleh bukti empiris berupa hasil penelitian terdahulu 

yang dilakukan Dewinta dan Setiawan (2016), Darmawan dan Sukartha (2014), 

Dewi dan Noviari (2017), dan Putra dan Putri (2017), yang menunjukkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, artinya semakin 

tinggi nilai profitabilitas maka penghindaran pajaknya semakin tinggi.  

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 

H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak  

2.3.3 Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak 

Leverage merupakan perbandingan antara dana yang berasal dari pemilik 

dana dengan dana yang berasal dari kreditur. Rasio ini sangat penting bagi 

kreditur atau calon kreditur. Pada umumnya kreditur atau calon kreditur 

memerlukan informasi berapa dana pemegang saham sebagai dasar menentukan 
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tingkat keamanan kreditur. Semakin besar dana dari kreditur maka semakin besar 

peranan kreditur dalam mengendalikan perusahaan (Harianto et all, 1998).   

Rasio leverage adalah jenis rasio yang seringkali dijadikan dasar dalam 

mengevaluasi risiko, sehingga dapat ditentukan seberapa beresiko suatu 

perusahaan. Dari beberapa model rasio utang, suatu perusahaan dikatakan sensitif 

terhadap kebangkrutan jika rasio ini menunjukkan angka yang tinggi. Artinya, 

semakin tinggi rasio utang, semakin tinggi risiko yang dihadapi perusahaan. Jika 

rasio utang suatu perusahaan tinggi, berarti beban utang perusahaan juga tinggi, 

sehingga kemampuan perusahaan dalam membayar kembali kewajibannya jika 

dikaitkan dengan harta, aset, atau modal perusahaan menjadi berat atau sulit. Oleh 

karena itu perusahaan harus mempu menjaga agar rasio kecukupan utangnya 

berada dalam batas-batas yang dapat diterima, khususnya oleh pihak pemberi 

dana (Gumanti, 2011). 

Berdasarkan hipotesis perjanjian liabilitas dalam teori akuntansi positif 

menyatakan bahwa, semakin besar rasio hutang terhadap modal perusahaan, maka 

manajer akan lebih menyukai menggunakan metode akuntansi yang dapat 

meningkatkan laba (Sulistyanto, 2018). Kreditur menginginkan perusahaan dapat 

mempertahaankan rasio-rasio terkait utang, sehingga kreditur akan merasa yakin 

bahwa perusahaan dapat membayar kewajiban utangnya dimasa yang akan 

datang. Perusahaan dengan proporsi utang yang tinggi maka keuntungan/laba 

yang diperoleh juga harus tinggi agar perusahaan terhindar dari permasalahan 

keuangan yang menyebabkan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban-

kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu cara 
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manajemen untuk memaksimalkan laba yaitu dengan melakukan penghindaran 

pajak. Semakin tinggi rasio leverage semakin tinggi laba yang harus diperoleh 

perusahaan, maka semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan 

perusahaan.  

Keuntungan dari hutang dalam hal pajak badan adalah bahwa pembayaran 

bunga utang merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan kena 

pajak. Akan tetapi, dividen yang dibayar tidak dapat dijadikan pengurang pajak 

bagi perusahaan yang membayar dividen. Akibatnya, jumlah total dana yang 

tersedia untuk membayar para pemilik utang dan pemegang saham akan lebih 

besar jika perusahaan menggunakan utang (Van Horne dan Machowicz, 2014). 

Perusahaan yang memiliki leverage tinggi diindikasi bahwa perusahaan tersebut 

berusaha memperkecil beban pajaknya dengan memaksimalkan pembiayaan 

modalnya dengan utang dibandingkan dengan menerbitkan saham, karena bunga 

atas hutang dapat memberi manfaat mengurangi laba kena pajak sehingga beban 

pajak perusahaan akan lebih rendah. Jadi, semakin tinggi leverage menandakan 

semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.  

Uraian diatas didukung oleh bukti empiris berupa hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ariawan dan Setiawan (2017) dan Putra dan Putri (2017) yang 

menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, 

artinya semakin tinggi leverage maka semakin tinggi penghindaran pajaknya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai 

berikut.  

H3 : Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 
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2.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak 

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menggambarkan besar 

kecilnya suatu perusahaan yang antara lain ditunjukkan oleh total aset, total 

penjualan, rata-rata total aset, dan rata-rata total penjualan. Pada umumnya 

perusahaan dibagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan 

sedang, dan perusahaan kecil (Puspita dan Febrianti, 2017). 

Berdasarkan hipotesis biaya politik dalam teori akuntansi positif 

menyatakan bahwa, perusahaan cenderung memilih dan menggunakan metode-

metode akuntansi yang dapat memperkecil atau memperbesar laba yang 

dilaporkannya. Konsep ini membahas bahwa manajer perusahaan cenderung 

melanggar regulasi pemerintah, seperti undang-undang perpajakan, apabila ada 

manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya. Perusahaan besar lebih 

menjadi pusat perhatian pemerintah dibandingkan perusahaan kecil sehingga 

perusahaan besar akan ditarik pajak yang lebih besar pula. Manajer dapat 

mengatur labanya agar lebih rendah sehingga pajak yang ditarik oleh pemerintah 

dapat lebih kecil. Pada saat pergantian peraturan perundang-undangan yang 

menetapkan tarif pajak yang lebih rendah dimasa depan perusahaan perlu 

memainkan labanya untuk menghemat pajak, perusahaan menunda pengakuan 

laba pada tahun berjalan lalu akan diakui pada saat peraturan baru telah 

diberlakukan secara efektif (Sulistyanto, 2018). 

Menurut Dewinta dan Setiawan (2016), perusahaan besar cenderung lebih 

stabil dalam menghasilkan laba berdasarkan sumber daya yang dimilikinya 

dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan besar besar memiliki 
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sumberdaya manusia yang ahli di bidang perpajakan, sehingga perusahaan besar 

lebih mampu melakukan perencanaan pajak yang optimal untuk menghindari 

pembayaran pajak yang tinggi.   

Uraian diatas didukung oleh bukti empiris berupa hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014), Darmawan dan Sukartha 

(2014), Dewinta dan Setiawan (2016), Dharma dan Adriana (2016), dan Puspita 

dan Febrianti (2017) yang menunjukkan hasil ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan maka 

penghindaran pajaknya akan semakin tinggi.  

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 

H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 

2.4 Kerangka Penelitian 

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis yang telah 

dirumuskan, maka kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Model Penelitian 
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