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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.2. Literature Review 

Menurut Hutagoal (2007), penghindaran pajak (tax avoidance) adalah salah satu 

cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan 

yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak 

terutangnya dengan mencari kelemahan peraturan (loopholes). Tax avoidance yang 

dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

tentang perpajakan, karena dianggap praktik yang berhubungan dengan tax avoidance 

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

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

Tetapi hal itu tentunya kurang sesuai dengan pemikiran pemerintah yang ingin 

mengoptimalkan pendapatan pajaknya. Praktik tax avoidance yang dilakukan oleh 

manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak 

yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengurangi 

beban pajaknya. Namun menurut Dewi dan Jati (2014), praktik tax avoidance ini tidak 

selalu dapat dilaksanakan, karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua 

unsur atau fakta yang dikenakan. 

Menurut Merks (2007) dalam Kurniasih dan Sari (2013), cara meminimalkan 

kewajiban pajak adalah: 
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a) Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang 

memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (tax haven 

country) atas suatu jenis penghasilan (substantive tax planning), 

b) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi 

dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak 

yang paling rendah (Formal tax planning), 

c) Ketentuan Anti Avoidance atas transaksi transfer pricing, thin 

capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation 

(Specific Anti Avoidance Rule); serta transaksi yang tidak mempunyai 

substansi bisnis (General Anti Avoidance Rule). 

 

Dijelaskan dalam penelitian Saputra, Rifa, dan Rahmawati (2015), penghindaran 

pajak diproksikan dengan menggunakan rumus Tarif Pajak Efektif (ETR). Karena Tarif 

Pajak Efektif dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perbedaan laba 

buku dan laba fiskal.  

Terkait dengan penghindaran pajak, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang 

membahas mengenai penghindaran pajak sebagai variabel terkait. Di Indonesia 

penelitian sejenis dilakukan oleh Utari dan Supadmi (2017), Saputra, Rifa, dan 

Rahmawati (2015), Sandy dan Lukviarman (2015), Praditasari dan Setiawan (2017), 

Lestari dan Putri (2017), Darmawan dan Sukartha (2014), Kurniasih dan Sari (2013), 

Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016), Putri dan Putra (2017). Sementara penelitian 

dari luar Indonesia dilakukan oleh Armstrong et al., (2015), Jamei (2017), Sunarsih dan 
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Oktaviani (2016), Annuar, Salihu, dan Obid (2017), Cobham dan Jansky (2018), 

Hanlon dan Heitzman (2010), Irianto, Sudibyo, dan Wafirli (2017), Bao dan Romeo 

(2013). Secara umum, penelitian tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu corporate governance, profitabilitas, 

koneksi politik, karakteristik eksekutif, ukuran perusahaan, kepemilikan keluarga, 

corporate social responsibility, likuiditas, dan leverage. 

Dalam Daniri (2005) dijelaskan bahwa corporate governance adalah suatu pola 

hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan 

Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara 

berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan 

stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. 

Menurut Johnson dkk (2000) dalam Darmawati dkk (2004), corporate governance 

(CG) didefinisikan sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimumkan 

konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah 

dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham minoritas. Perusahaan yang telah 

menerapkan corporate governance (CG) diharapkan mempunyai kinerja yang baik. 

Corporate governance (CG) memiliki andil dalam proses pengambilan keputusan 

termasuk keputusan perpajakan, tetapi disisi lain perencanaan pajak bergantung pada 

dinamika corporate governance (CG) dalam suatu perusahaan (Winata 2014). Ketika 

dinamika corporate governance (CG) tidak sesuai dengan tata kelola dan prinsip, serta 

tidak adanya pengawasan yang memadai, maka perusahaan tersebut dapat saja 

meminimalkan beban pajak yang harus dibayar (Diantari dan Ulupui 2016). Variabel 
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corporate governance pada penelitian Darmawan dan Sukartha (2014) dikatakan 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Hunger dan Wallen (2000) dalam Forum for Corporate Governance in Indonesia 

(FCGI) (2003), mendefinisikan korporasi sebagai mekanisme yang dibangun agar 

berbagai pihak dapat memberikan kontribusi berupa modal, keahlian, dan tenaga demi 

manfaat bersama. Prinsip CG di Indonesia dengan KepMen BUMN No. Kep-117/M-

MBU/2002 tentang penerapan praktik good corporate pada BUMN pada Bab II pasal 

3 meliputi lima prinsip yaitu Transparansi (transparency), Kemandirian 

(independency), Akuntabilitas (accountability), Pertanggungjawaban (responsibility), 

Kewajaran (fairness). 

Telah dirangkum dari beberapa jurnal yang saya kumpulkan, terdapat 5 (lima) 

proksi dalam corporate governance yaitu proporsi dewan komisaris independen, 

kepemilikan institusional, kualitas audit, komite audit, dan kepemilikan manajemen 

(Sandy dan Lukviarman 2015).  

 Proporsi Dewan Komisaris Independen 

Dijelaskan dalam (Pohan 2009), bahwa proporsi dewan komisaris independen 

didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang 

saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan direksi atau dewan 

komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan terkait dengan 

perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris 

independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham 
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yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris 

independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota 

komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan 

peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan 

merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). 

Dalam penelitian Maria dan Kurniasih (2013), dijelaskan bahwa komisaris 

independen memiliki fungsi pengawasan untuk membuat laporan keuangan lebih 

objektif dan mendukung pengelolaan perusahaan yang baik. Kecurangan yang 

mungkin terjadi dari pelaporan pihak manajemen perusahaan yang dilaporkan, 

dipercaya akan berkurang dengan adanya komisaris independen. Komisaris 

independen memiliki tanggung jawab kepentingan pemegang saham, sehingga 

komisaris independen harus memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan agar dapat 

mencegah praktik tax avoidance (Harto dan Puspita, 2014). 

Menurut Siallagan dan Machfoedz (2006) dalam Mayangsari (2003), pengukuran 

variabel proporsi komisaris independen dapat dilakukan dengan cara perbandingan 

jumlah komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris. 

 Kepemilikan Institusional 

Tarjo (2008), menjelaskan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan 

saham yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan 

kepemilikan institusi lain. Kepemilikan saham instiusional adalah prosentase saham 
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yang dimiliki institusi dan kepemilikan blockholder, yaitu kepemilikan individu atau 

atas nama perorangan diatas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan 

kepemilikan insider atau manajerial. Terdapat beberapa kelebihan Kepemilikan 

institusional antara lain: (1) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi 

sehingga dapat menguji keandalan informasi. (2) Memiliki motivasi yang kuat untuk 

melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan 

(Sandy dan Lukviarman 2015). Menurut Wiranata dan Nugrahanti (2013), di Indonesia 

kepemilikan institusional cenderung lebih besar daripada kepemilikan manajerial. 

Proksi kepemilikan institusional lebih sesuai dengan kondisi di Indonesia daripada 

kepemilikan manajerial (Ongkowidjojo, 2015). 

Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi 

perusahaan lain maupun pemerintah, maka kinerja dari manajemen perusahaan untuk 

dapat memperoleh laba sesuai dengan yang diinginkan akan cenderung di awasi oleh 

investor institusi tersebut. Hal tersebut mendorong manajemen untuk dapat 

meminimalkan nilai pajak yang terutang oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan 

oleh Shafer dan Simmons (2006), menemukan bahwa Kepemilikan Institusional 

memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi 

manajer dalam manajemen pajak. Argumentasi di atas didukung oleh penelitian 

Khurana dan Moser (2009), yang menemukan besar atau kecilnya konsentrasi 

Kepemilikan Institusional akan mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak oleh 

perusahaan, dimana apabila semakin besarnya konsentrasi kepemilikan saham jangka 

pendek (short-term Shareholder) institusional, maka akan meningkatkan penghindaran 
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pajak, tetapi apabila semakin besar konsentrasi kepemilikan saham jangka panjang 

(longterm shareholder) maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan 

penghindaran pajak. 

Khurana dan Moser (2009) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) mengungkapkan 

bahwa kepemilikan institusional dapat diukur dengan cara jumlah kepemilikan saham 

oleh investor institusi terhadap total jumlah saham yang beredar. Investor institusi yang 

dimaksud adalah perusahaan lain yang memiliki saham pada korporasi tertentu dimana 

indikatornya adalah persentase saham yang dimiliki investor institusi tersebut 

dibandingkan dengan jumlah saham korporasi yang beredar (Sandy dan Lukviarman, 

2015). 

Kualitas Audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor 

mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang 

terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Maharani dan Suardana, 

2014). Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP The Big Four menurut 

beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan 

yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big 

Four memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan 

yang diaudit oleh KAP non The Big Four (Annisa dan Kurniasih, 2012). 

Dalam implementasi CG, Kualitas Audit dengan pengungkapkan yang 

transparan (transparancy) menjadi salah satu elemen yang penting. Transparansi 

terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan 

pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi 
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dalam hal pajak kepada pemegang saham semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 

2010). 

Auditor yang memiliki kemampuan dan kualitas kerja yang tinggi akan 

mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang tinggi pula. 

Perusahaan yang memilih menggunakan jasa auditor yang berkualitas dapat menjamin 

informasi keuangan yang dilaporkan kepada investor. Konsekuensinya investor akan 

lebih percaya atas informasi tersebut (Tuanakotta, 2007) dan tentunya akan dapat 

mencegah perilaku penghindaran pajak. 

Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Four 

biasanya menghasilkan kualitas audit yang semakin baik, dan akan semakin sulit 

melakukan kebijakan penghindaran pajak. Dengan demikian, apabila semakin 

berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak 

melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan (Chai dan Liu, 2009). 

Dalam penelitian Setiana dan Setyowati (2014), kualitas audit dapat diukur 

dengan menggunakan proksi ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), apakah KAP 

tersebut masuk dalam KAP The Big Four atau tidak. Variabel ini diukur dengan 

variable dummy, angka satu untuk perusahaan yang diaudit dengan KAP Big Four dan 

angka nol untuk perusahaan yang diaudit dengan KAP non The Big Four. 
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 Komite Audit 

Winata (2014), menyebutkan komite audit adalah sekumpulan orang yang dipilih 

dari anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses 

pelaporan keuangan dan pengungkapan (disclosure). Komite Audit seharusnya 

memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-

prinsip pengawasan internal. Kualifikasi terpenting dari anggota Komite Audit terletak 

pada common sense, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen. Tujuan 

pembentukan Komite Audit adalah: (1) Memastikan laporan keuangan yang 

dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku 

umum; (2) Memastikan bahwa control internalnya memadai; (3) Tindak lanjut terhadap 

dugaan adanya penyimpangan yang material dibidang keuangan dan implikasi 

hukumnya; (4) Merekomendasikan seleksi auditor eksternal (Sandy dan Lukviarman, 

2015). 

Komite audit melakukan pengawasan pada pihak manajemen dalam menyusun 

laporan keuangan perusahaan untuk meminimalisir kecenderungan penekanan pada 

biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh manajer terutama biaya yang dikeluarkan 

untuk melakukan kewajiban perpajakan. Komite audit dengan wewenang yang 

dimilikinya akan mencegah perusahaan melakukan praktik tax avoidance. 

Komite Audit dapat diukur dengan menggunakan jumlah Komite Audit dalam 

suatu perusahaan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang 

pelaksanaan good corporate govenance jumlah anggota komite audit minimal 3 orang. 
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 Kepemilikan Manajemen 

Susiana dan Herawaty (2007) dalam Guna dan Herawaty (2010), menyebutkan 

kepemilikan manajemen merupakan saham yang dimiliki oleh manajemen secara 

pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan 

beserta afiliasinya. Kepemilikan manajemen diukur menggunakan skala rasio melalui 

persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham 

perusahaan beredar. 

 

Profitabilitas adalah salah satu ukuran kinerja dalam menggambarkan 

kemampuan menghasilkan laba selama periode tertentu dalam suatu perusahaan 

(Maharani dan Suardana, 2014). Anderson dan Reeb (2003) menyatakan, suatu 

perusahaan dengan profitabilitas yang baik, terlihat mempunyai nilai effective tax rates 

yang lebih tinggi. Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah 

Return OnAsset (ROA). ROA berkaitan erat dengan laba bersih perusahaan serta pajak 

penghasilan yang dikenakan terhadap perusahaan. ROA juga memperhitungkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Putri 

dan Putra (2017), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa semakin tinggi rasio ini, 

semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba 

bersih.  

Penelitian terdahulu terkait adanya hubungan profitabilitas dengan penghindaran 

pajak adalah penelitian yang dilakukan oleh Utari dan Supadmi (2017), yang 
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menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif pada tax avoidance, Saputra, 

Rifa, dan Rahmawati (2015), berpendapat bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance.  Hal ini menunjukkan kemampuan modal yang diinvestasikan 

secara keseluruhan aktiva mampu menghasilkan laba dan mengatur pendapatan dan 

pembayaran pajak, sedangkan menurut Praditasari dan Setiawan (2017), profitabilitas 

berpengaruh positif pada tax avoidance. 

Perusahaan yang memiliki cara-cara tertentu untuk terhubung secara politik dan 

menjalin hubungan dengan politisi atau pemerintah dapat dikatakan perusahaan yang 

terkoneksi politik (Purwoto, 2011). The Business Times mengemukakan bahwa 

perusahaan memiliki hubungan politik saat stockholder yang memiliki jumlah saham 

besar atau salah satu pimpinan perusahaan merupakan anggota parlemen, seorang 

menteri, kepala negara atau pejabat negara (www.pelita.or.id). Koneksi politik 

diharapkan mampu memberikan manfaat yang sama bagi kedua belah pihak. Koneksi 

politik yang dijalin oleh perusahaan akan membuat perusahaan memperoleh 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 perencaan 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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Menurut Utari dan Supadmi (2017), variabel dummy digunakan untuk 

pengukuran koneksi politik, diberi nilai 1 untuk perusahaan yang  memenuhi salah satu 

kriteria koneksi politik dan bernilai 0 jika tidak. Kriteria koneksi politik penelitian, 

yaitu: 1) Dewan direksi dan/atau dewan komisaris merangkap politisi; 2) Dewan 

direksi dan/atau dewan komisaris merangkap pejabat pemerintahan; 3) Dewan direksi 

dan/atau dewan komisaris merangkap pejabat militer; 4) Pemilik perusahaan atau 

pemegang saham merupakan politisi/ pejabat pemerintah/ pejabat militer/ mantan 

pejabat pemerintah mantan pejabat militer. 

Dalam penelitian Utari dan Supadmi (2017), koneksi politik yang menggunakan 

proksi variabel dummy berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Berbeda dengan 

penelitian Lestari dan Putri (2017) yang mengemukakan bahwa koneksi politik tidak 

berpengaruh pada penghindaran pajak. 

Menurut Low (2009), dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan 

perusahaan, eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai risk taker dan risk averse. 

Eksekutif yang memiliki karakter risk taker adalah eksekutif yang lebih berani dalam 

mengambil keputusan bisnis walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi dan biasanya 

memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan 

kewenangan yang lebih tinggi. Eksekutif yang memiliki karakter risk taker tidak ragu-

ragu untuk melakukan pembiayaan hutang untuk pertumbuhan perusahaan yang lebih 

cepat (Lewellen, 2006). Untuk mengukur resiko perusahaan ini dihitung melalui 

deviasi standar dari EBITDA (Earning Before Income Tax, Depreciation, and 

Amortization) dibagi dengan total asset perusahaan. Berbeda dengan risk taker, 
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eksekutif yang memiliki karakter risk averse adalah eksekutif yang cenderung tidak 

menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Eksekutif 

risk averse jika mendapatkan peluang maka dia akan memilih resiko yang lebih rendah 

(Low, 2006). Maccrimon dan Wehrung (1990), mengungkapkan biasanya eksekutif 

risk averse memiliki usia yang lebih tua, sudah lama memegang jabatan, dan memiliki 

ketergantungan dengan perusahaan. Dibandingkan dengan risk taker, eksekutif risk 

averse lebih menitik beratkan pada keputusan-keputusan yang yang tidak 

mengakibatkan resiko yang lebih besar. Penelitian yang dilakukan oleh Dyreng, 

Hanlon, dan Maydew (2010), menyebutkan bahwa pimpinan perusahaan (executive) 

secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak 

perusahaan. Budiman dan Setiyono (2012), dalam penelitiannya berhasil 

membuktikkan bahwa semakin eksekutif bersifat risk taker maka akan semakin tinggi 

tingkat penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa risiko perusahaan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Sependapat dengan Maharani dan 

Suardana (2014) dan Dewi dan Jati (2014), eksekutif yang semakin bersifat risk taker 

kemungkinan akan lebih besar melakukan tindakan tax avoidance. Tingkat risiko 

perusahaan yang besar mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat risk 

taker yang lebih berani mengambil risiko. Penelitian terdahulu terkait hubungan antara 

karakteristik eksekutif dengan penghindaran pajak adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Saputra, Rifa, dan Rahmawati (2015), yang menyimpulkan bahwa karakteristik 

eksekutif berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini disebabkan karena 
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karakteristik eksekutif bersifat risk taker maka praktik tingkat penghindaran pajak yang 

terjadi semakin tinggi. 

Karakteristik perusahaan merupakan sifat atau ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh 

suatu perusahaan. Karakteristik perusahaan ini dapat diamati berdasarkan ukuran 

perusahaan, struktur utang, dan tingkat profitabilitas (Surbakti, 2012). Ukuran 

perusahaan umunya dibagi menjadi 3 kategori yaitu large firm, medium firm and small 

firm. Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016), mengungkapkan bahwa tahap kedewasaan 

perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukan 

bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. 

Indriani (2005) dalam Rachmawati dan Triatmoko (2007), menjelaskan bahwa hal ini 

juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam 

menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil. Watts dan 

Zimmerman (1986) dalam Achmad et al. (2007), menyatakan bahwa manajer 

perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang 

menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna 

memperkecil laba yang dilaporkan. Ukuran perusahaan diproksikan dengan Price Book 

Values (PBV). Pengertian Price Book Values (PBV) menurut Brighamand dan Huoston 

(2006), PBV adalah menggambarkan rasio atas harga pasar saham terhadap nilai 

bukunya. Selain menggunakan proksi Price Book Values (PBV), ukuran perusahaan 

juga dapat diukur menggunakan proksi total aktiva. Dalam penelitian Sudarmadji dan 

Sularto (2007), diungkapkan alasan total aset dipilih sebagai proksi dari variabel 

ukuran perusahaan dikarenakan total aset lebih stabil dan representatif dalam 
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menunjukkan ukuran perusahaan. Menurut Santoso dan Salim (2012), ukuran 

perusahaan juga dapat dihitung menggunakan market capitalization. Selain ketiga 

pengukuran diatas, ukuran perusahaan juga dapat diukur melalui jumlah karyawan. 

Ukuran perusahaan dapat digunakan sebagai penggolongan perusahaan menjadi 

ukuran yang besar atau kecil berdasarkan penjualan bersih yang dihasilkan perusahaan 

atau total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan (Bujaki dan Richardson, 1997). Ukuran 

perusahaan yang semakin besar ini dapat memberikan kecenderungan kepada para 

manajer perusahaan untuk melaksanakan kebijakan secara patuh khususnya dalam 

bidang perpajakan karena semakin besar perusahaan maka fokus perhatian yang 

diberikan oleh pemerintah juga semakin besar (Kurniasih dan Sari, 2013). Penelitian 

terdahulu terkait hubungan antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Praditasari dan Setiawan (2017), yang 

menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada tax avoidance. 

Leverage merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya utang 

yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas 

operasinya. Semakin besar penggunaan utang oleh perusahaan, maka semakin banyak 

jumlah beban bunga yang diderita oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi laba 

sebelum kena pajak perusahaan yang selanjutnya akan dapat mengurangi besaran pajak 

yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan (Surbakti, 2012). Hal inilah yang 

menjadi alasan bagi perusahaan untuk memilih penggunaan utang sebagai sumber 

dananya. Tingkat utang yang tinggi mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran 

pajak yang tinggi pada perusahaan. Hal ini karena adanya utang akan memperkecil 
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biaya pajak dengan tujuan agar biaya yang seharusnya untuk membayar pajak dapat 

dimanfaatkan untuk hal lainnya. Biaya tersebut dapat dimanfaatkan untuk membayar 

utang yang dimiliki tersebut dan digunakan untuk membiayai pengeluaran lain. Dept 

to Total Asset Ratio (DAR) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk 

mengukur tingkat solvabilitas perusahaan dimana rasio ini digunakan untuk mengukur 

seberapa besar jumlah aset perusahaan dibiayai dengan total utang (Dewinta dan 

Setiawan, 2016). Selain menggunakan pengukuran dengan rasio DAR, Leverage juga 

dapat diukur menggunakan rasio debt to equity ratio (DER). Menurut Praditasari dan 

Setiawan (2017), rasio ini menggambarkan perbandingan kewajiban dan ekuitas dalam 

pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan 

tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio lain yang dapat digunakan 

untuk menghitung leverage adalah Long term debt to equity ratio. Long term debt to 

equity ratio merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. 

Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang 

dijadikan jaminan utang jangka panjang. Penelitian terdahulu terkait adanya hubungan 

antara leverage dengan penghindaran pajak adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Praditasari dan Setiawan (2017) dan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Putri 

(2017), yang menyimpulkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap tax 

avoidance. Dimana hutang yang tinggi menunjukkan tingkat praktik penghindaran 

pajak yang tinggi. 

Dari enam variabel terkait dengan penghindaran pajak di atas, terdapat hasil yang 

konsisten dan tidak konsisten. Hasil yang telah konsisten adalah variabel karakteristik 
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eksekutif, dan leverage pada penelitian Saputra, Rifa, dan Rahmawati(2015), 

Praditasari dan Setiawan (2017), dan Lestari dan Putri (2017). Sedangkan hasil yang 

tidak konsisten adalah variabel corporate governance, profitabilitas, ukuran 

perusahaan, koneksi politik pada penelitian Utari dan Supadmi (2017), Saputra, Rifa, 

dan Rahmawati(2015), Praditasari dan Setiawan (2017), Sandi dan Lukviarman (2015), 

Lestari dan Putri (2017), Sunarsih dan Oktaviani(2016), Cahyono, Andini, dan Raharjo 

(2016), Kurniasih dan Sari (2013), Irianto, Sudibyo, dan Wafirli (2017), Bao dan 

Romeo (2013). 

Saputra, Rifa, dan Rahmawati (2015), menyarankan untuk menambah proksi 

pada variabel corporate governance karena dalam penelitiannya baru menggunakan 3 

(tiga) proksi, yaitu proporsi komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit. 

Selain itu menurut Utari dan Supadmi (2017), dapat mengkaji faktor-faktor lain selain 

corporate governance, profitabilitas, dan koneksi politik yang mempengaruhi tingkat 

praktik penghindaran pajak, serta menambah rentang waktu tahun penelitian agar dapat 

melihat lebih jelas mengenai kebijakan penghindaran pajak dan mendapatkan hasil 

yang lebih akurat (Praditasari dan Setiawan, 2017). 

Selain saran diatas, peneliti Darmawan dan Sukartha (2014), juga menyarankan 

agar peneliti selanjutnya menggunakan sampel jenis industri agar dapat melihat 

aktivitas penghindaran pajak pada masing-masing jenis industri di Indonesia. 

Berdasar dari saran peneliti terdahulu, penelitian yang akan saya lakukan 

menggunakan variabel corporate governance, leverage, profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan penghindaran pajak. 



27 
 

Sesuai dengan saran Saputra, Rifa, dan Rahmawati (2015) yang menyebutkan 

untuk menambah proksi pada variabel corporate governance maka dalam penelitian 

ini akan digunakan lima proksi yaitu proporsi komisaris independen, komite audit, 

kualitas audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajemen. Selain itu, 

mengikuti saran Utari dan Supadmi (2017) maka dalam penelitian ini akan mengkaji 

variabel leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Variabel leverage dalam 

penelitian ini menggunakan proksi Debt to total Asset Ratio (DAR), Debt to total 

Equity Ratio (DER), dan Long term debt to equity ratio (LDTE). Variabel profitabilitas 

menggunakan rasio Return On Asset (ROA). Variabel ukuran perusahaan diproksikan 

dengan Price Book Values, size, Market Capitalization dan Jumlah Karyawan. Empat 

variabel tersebut merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Sedangkan, 

variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diproksikan 

dengan menggunakan rumus Effective Tax Rate (ETR). Tarif Pajak Efektif digunakan 

sebagai pengukuran karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara 

perbedaan laba buku dan laba fiskal (Saputra, Rifa, dan Rahmawati, 2015). 

Penelitian ini juga menggunakan alat ukur tunggal sebagai alternatif pengukuran 

variabel independen dan dependen dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian 

mengenai pengaruh corporate governance, leverage, profitabilitas, dan ukuran 

perusahaan terhadap penghindaran pajak sudah banyak dilakukan, namun masih ada 

ambiguitas mengenai variabel yang di teliti oleh karena itu perlu adanya ukuran 

tunggal. Dalam penelitian ini pengukuran tunggal terhadap pengukuran variabel 

corporate governance, leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan dan penghindaran 
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pajak dengan menggunakan analisis faktor. Metode analisis faktor menggunakan CFA 

(Confirmatory FactorAnalysis) yang dianalisis menggunakan software SPSS for 

windows versi 20. Uji CFA pada penelitian ini melihat nilai KMO-MSA (Kaiser-

Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy). Analisis faktor dapat dilakukan apabila 

memiliki nilai KMO-MSA (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) > 

0,5. 

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori agensi menjelaskan penyebab timbulnya asimetri informasi antara agen dan 

(manajer) dan prinsipal (pemegang saham). Konflik antara principal dan agent dapat 

ditimbulkan akibat terjadinya berbagai masalah yang nantinya dapat menyebabkan 

perusahaan terkena dampak buruk. Konflik antara principal dan agent ini biasa dikenal 

dengan nama agency problem. Gitman (2007:20) mengemukakan bahwa agency 

problem merupakan permasalahan yang dapat terjadi akibat adanya aktivitas manajer 

yang lebih mengutamakan dalam hal pemenuhan tujuan pribadinya jika dibandingkan 

dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Agency problem dapat diatasi 

dengan dua cara sebagai berikut yaitu dengan market forces dan agency cost.  

Market forces merupakan suatu langkah atau upaya yang dapat mengurangi 

terjadinya agency problem dengan adanya pemegang saham mayoritas, seperti 

kepemilikan institusional yang dapat terdiri dari perusahaan reksadana, perusahaan 
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dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Agency cost merupakan seluruh biaya yang 

dapat dikeluarkan oleh perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya agency 

problem serta untuk pemenuhan kesejahteraan pemegang saham, seperti penerapan 

good corporate governance oleh perusahaan.   

2.2.2. Teori Biaya Politik 

Teori biaya politik menyatakan tingkat visibilitas perusahaan yang tinggi dari 

perusahaan sukses atau perusahaan yang besar membuat perusahaan tersebut menjadi 

korban transfer kekayaan dan korban peraturan, sehingga perusahaan besar akan 

berusaha untuk mematuhi segala peraturan seperti peraturan perpajakan yang berlaku 

yang menandakan bahwa perusahaan besar akan menghindari untuk melakukan 

tindakan tax avoidance (Zimmerman, 1983).  

2.2.3. Trade-off Theory 

Trade-off theory menjelaskan bahwa penetapan struktur modal yang dikatakan 

optimal dapat terwujud saat terjadinya kesetaraan antara pengeluaran yang terjadi 

dengan manfaat yang diterima atas keputusan penggunaan utang oleh perusahaan. 

Penggunaan utang sebagai pendanaan perusahaan dapat memberikan manfaat berupa 

tax shield (Rita dan Mutamimah, 2009). 
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2.3. Hipotesis Penelitian 

2.3.1. Hubungan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak (Tax 

Avoidance) 

Dalam Daniri (2005) dijelaskan bahwa corporate governance adalah suatu pola 

hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan 

Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara 

berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan 

stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. 

Menurut Johnson dkk (2000) dalam Darmawati dkk (2004), corporate governance 

(CG) didefinisikan sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimumkan 

konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah 

dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham minoritas. 

Teori agensi menyatakan good corporate governance merupakan penjamin 

dilindunginya hak-hak principal. Perusahaan yang menerapkan good corporate 

governance akan lebih patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku sehingga akan 

mengurangi adanya tindakan penghindaran pajak (Praditasari dan Setiawan 2017). 

Terdapat 5 (lima) proksi dalam corporate governance yaitu proporsi dewan 

komisaris independen, kepemilikan institusional, kualitas audit, komite audit (Sandy 

dan Lukviarman 2015), dan kepemilikan manajemen (Guna dan Herawaty, 2010). 

Dalam penelitian Maria dan Kurniasih (2013), dijelaskan bahwa komisaris independen 

memiliki fungsi pengawasan untuk membuat laporan keuangan lebih objektif dan 
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mendukung pengelolaan perusahaan yang baik. Komisaris independen dapat 

melakukan pengawasan kepada manajemen dalam melakukan perumusan strategi 

termasuk dalam strategi yang berhubungan dengan pajak. Mekanisme pengawasan tata 

kelola perusahaan memungkinan membatasi tindakan penghindaran pajak oleh 

perusahaan (Taylor dan Richardson, 2013). Hal yang serupa diungkapkan oleh 

Richardson, et al (2013) bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang lebih 

independen dapat mengurangi agresivitas pajak perusahaan. Hal ini juga sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan Hayu dan Supriyadi (2015) yang menunjukkan bahwa 

komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 

Penelitian yang dilakukan oleh Shafer dan Simmons (2006), menemukan bahwa 

Kepemilikan Institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan 

dan mempengaruhi manajer dalam manajemen pajak. Argumentasi di atas didukung 

oleh penelitian Khurana dan Moser (2009), yang menemukan besar atau kecilnya 

konsentrasi Kepemilikan Institusional akan mempengaruhi kebijakan penghindaran 

pajak oleh perusahaan, dimana apabila semakin besarnya konsentrasi kepemilikan 

saham jangka pendek (short-term Shareholder) institusional, maka akan meningkatkan 

penghindaran pajak, tetapi apabila semakin besar konsentrasi kepemilikan saham 

jangka panjang (longterm shareholder) maka akan semakin mengurangi tindakan 

kebijakan penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sandy dan Lukviarman (2015) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. 
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Auditor yang memiliki kemampuan dan kualitas kerja yang tinggi akan 

mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang tinggi pula. 

Perusahaan yang memilih menggunakan jasa auditor yang berkualitas dapat menjamin 

informasi keuangan yang dilaporkan kepada investor. Konsekuensinya investor akan 

lebih percaya atas informasi tersebut (Tuanakotta, 2007) dan tentunya akan dapat 

mencegah perilaku penghindaran pajak.Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan 

Publik (KAP) The Big Four biasanya menghasilkan kualitas audit yang semakin baik, 

dan akan semakin sulit melakukan kebijakan penghindaran pajak. Dengan demikian, 

apabila semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut 

cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan (Chai dan 

Liu, 2009). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan 

Lukviarman (2015) yang menunjukkan bahwa kualitas auditor berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Winata (2014), menyebutkan komite audit adalah sekumpulan orang yang 

dipilih dari anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses 

pelaporan keuangan dan pengungkapan (disclosure). Komite Audit seharusnya 

memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-

prinsip pengawasan internal. Kualifikasi terpenting dari anggota Komite Audit terletak 

pada common sense, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen. Tujuan 

pembentukan Komite Audit adalah: (1) Memastikan laporan keuangan yang 

dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku 

umum; (2) Memastikan bahwa control internalnya memadai; (3) Tindak lanjut terhadap 
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dugaan adanya penyimpangan yang material dibidang keuangan dan implikasi 

hukumnya; (4) Merekomendasikan seleksi auditor eksternal (Sandy dan Lukviarman, 

2015).Komite audit melakukan pengawasan pada pihak manajemen dalam menyusun 

laporan keuangan perusahaan untuk meminimalisir kecenderungan penekanan pada 

biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh manajer terutama biaya yang dikeluarkan 

untuk melakukan kewajiban perpajakan. Komite audit dengan wewenang yang 

dimilikinya akan mencegah perusahaan melakukan praktik tax avoidance. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Gusti Ayu dan Ketut  (2016) yaitu 

komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 

Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham yang dimiliki dari pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Pujiati 

dan Widanar, 2009). Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu 

keputusan karena akan berdampak langsung pada dirinya selaku pemegang saham. 

Sehingga dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat 

menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, 

begitupun sebaliknya. Penyebabnya adalah kepemilikan saham oleh manajer akan 

cenderung membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya 

sehingga manajer tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan 

perpajakan (Pramudito, 2015). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nuraeni (2010) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif 

terhadap penghindaran pajak. 
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Hipotesis yang dapat dibentuk atau dirumuskan berdasarkan penjelasan teori 

diatas serta hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut. 

H1: Corporate Governance berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 

2.3.2. Hubungan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

 

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Menurut Surbakti (2012), profitabilitas perusahaan dengan 

penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin 

melakukan penghindaran pajak maka harus efisien dari segi beban sehingga tidak perlu 

membayar pajak dalam jumlah besar. Anderson dan Reeb (2003) menyatakan, suatu 

perusahaan dengan profitabilitas yang baik, terlihat mempunyai nilai effective tax rates 

yang lebih tinggi. Karena laba yang dihasilkan perusahaan merupakan dasar pengenaan 

pajak penghasilan sehingga perusahaan akan berusaha menghindari kenaikan pajak 

dengan melakukan praktik penghindaran pajak. 

Teori agensi menjelaskan hal yang dapat memacu para agent untuk meningkatkan 

laba perusahaan. Profitabilitas dapat didefinisikan sebagai cerminan tingkat 

pertumbuhan keuangan perusahaan terkait dengan pemerolehan laba. Dijelaskan dalam 

teori agensi tentang bonus plan hypothesis, yang mana menyatakan bahwa manajer 

dengan rencana bonus akan berusaha untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan, 

karena profitabilitas yang semakin tinggi akan meningkatkan bonus yang diterimanya 

(Hettihewa, 2003). Perusahaan yang  memiliki profitabilitas tinggi memiliki 
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kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax planning yang mengurangi jumlah 

beban kewajiban perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013). 

Penelitian terdahulu terkait adanya hubungan profitabilitas dengan penghindaran 

pajak adalah penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi dan Cheisvianny (2015) yang 

menemukan adanya hubungan positif antara profitabilitas dengan penghindaran pajak. 

Penelitian Maharani dan Suardana (2014) juga menemukan adanya hubungan positif 

antara profitabilitas dengan penghindaran pajak. Hipotesis yang dapat dibentuk atau 

dirumuskan berdasarkan penjelasan teori serta hasil penelitian terdahulu adalah sebagai 

berikut. 

H2: Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak 

2.3.3. Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax 

Avoidance) 

 

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki suatu perusahaan. 

Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan 

tersebut, sehingga perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar. Dengan 

demikian, perusahaan akan membayar pajak dalam jumlah besar. Perusahaan dapat 

melakukan penghindaran pajak dengan membebankan biaya penyusutan atas aset yang 

dimiliki perusahaan. Semakin besar perusahaan tersebut maka akan semakin banyak 

aset yang dimiliki sehingga biaya penyusutan menjadi besar dan perusahaan membayar 

pajak dengan jumlah kecil. Jika dilihat dari kacamata pemerintah, perusahaan dengan 

ukuran besar tentunya akan menjadi sorotan utama bagi petugas pajak karena dianggap 
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memiliki potensi besar sebagai penunjang penerimaan negara. Dalam hal penghindaran 

pajak, suatu perusahaan dalam kategori peursahaan besar dinilai lebih mampu 

membiayai setiap kegiatan perusahaan. Seperti mempekerjakan tenaga ahli manajer 

yang baik pada perusahaan tersebut untuk dapat mengakali bagaimana caranya agar 

beban pajak yang akan dibayar dapat diminimalisir (Zahirah dan Rusli, 2017). 

Teori biaya politik menyatakan bahwa perusahaan besar atau sukses yang 

memiliki tingkat visibilitas yang tinggi dapat menjadikan perusahaan tersebut sebagai 

korban transfer kekayaan serta sebagai korban peraturan, sehingga perusahaan besar 

akan berusaha untuk mematuhi segala peraturan seperti peraturan perpajakan yang 

berlaku karena perusahaan yang besar akan menjadi fokus perhatian dari media, 

konsumen, dan pemerintah (Zimmerman, 1983 dalam Praditasari dan Setiawan, 2017). 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Praditasari dan Setiawan (2017) 

yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak. Hipotesis yang dapat dibentuk atau dirumuskan berdasarkan 

penjelasan teori serta hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut. 

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 

2.3.4. Hubungan Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

 

Leverage merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya utang 

yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas 

operasinya. Semakin besar penggunaan utang oleh perusahaan, maka semakin banyak 

jumlah beban bunga yang diderita oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi laba 
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sebelum kena pajak perusahaan yang selanjutnya akan dapat mengurangi besaran pajak 

yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan (Surbakti, 2012). Hal inilah yang 

menjadi alasan bagi perusahaan untuk memilih penggunaan utang sebagai sumber 

dananya. 

Tingkat utang yang tinggi mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak 

yang tinggi pada perusahaan. Hal ini karena adanya utang akan memperkecil biaya 

pajak dengan tujuan agar biaya yang seharusnya untuk membayar pajak dapat 

dimanfaatkan untuk hal lainnya. Biaya tersebut dapat dimanfaatkan untuk membayar 

utang yang dimiliki tersebut dan digunakan untuk membiayai pengeluaran lain. 

Teori trade off menyatakan bahwa pendanaan keuangan oleh perusahaan yang 

berasal dari penggunaan utang dapat memberi manfaat sebagai pengurang beban pajak 

karena penggunaan utang dapat menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi 

penghasilan kena pajak perusahaan. Kebijakan keputusan pendanaan yang ditetapkan 

oleh perusahaan dapat digambarkan melalui rasio leverage yang dimiliki perusahaan. 

Penelitian terkait leverage pernah dilakukan oleh Rachmithasari (2015) yang 

menemukan adanya hubungan positif antara leverage dengan tindakan tax avoidance. 

Hipotesis yang dapat dibentuk atau dirumuskan berdasarkan penjelasan teori serta hasil 

penelitian terdahulu adalah sebagai berikut. 

H4: Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 
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2.4. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 
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