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2.1  Agresivitas Pajak 

Indonesia dalam kegiatan pemungutan pajak menggunakan sistem self 

assessment. Dalam koordinasi ini, wajib pajak diberikan wewenang untuk 

menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak yang terhutang (Astuti dan 

Aryani, 2016). Sistem ini seperti memberikan oportunitas kepada wajib pajak untuk 

dapat memperkecil besaran pajak terhutang dengan cara meminimalkan biaya, yang 

di dalamnya termasuk beban pajak.  

Menurut Mahestyanti, Juanda, dan Anggraeni (2018), kepatuhan pajak 

dapat diukur dari jumlah unit yang dilaporkan oleh wajib pajak, jumlah nilai yang 

ditunjukkan oleh wajib pajak, dan partisipasi dari pembayar pajak. Umumnya pajak 

merupakan bagian dari biaya yang cukup berarti bagi entitas dan pemegang saham, 

sehingga hal ini menimbulkan kecenderungan untuk memperkecil beban pajak yang 

harus dibayar. Menurut Brian dan Martani (2014), terdapat dua cara untuk 

meminimalkan jumlah pajak terhutang yaitu meminimalkan dengan tetap 

mengikuti peraturan pajak (agresivitas pajak) atau meminimalkan pajak dengan 

melakukan penggelapan pajak. 

Pengertian agresivitas pajak pada dasarnya tidak memiliki pengertian 

secara umum atau universal karena setiap orang memiliki pengertian yang berbeda-

beda (Hanlon et al., 2010). Agresivitas pajak merupakan masalah yang telah ada 

sejak peraturan perpajakan dibuat dan sudah biasa terjadi dalam setiap lapisan 

masyarakat dimana pajak dipungut. Balakrishnan, Blouin, dan Guay (2011) 

menyatakan bahwa agresivitas pajak digunakan untuk merendahkan kewajiban 

pajak sebuah entitas dan ketika perusahaan melakukan hal tersebut, maka 

transparansi sebuah perusahaan semakin rendah. 

Menurut Chen, Chen, Cheng, dan Shevlin (2010), agresivitas pajak (tax 

aggressiveness) merupakan suatu tindakan pengurangan laba kena pajak dengan 

melakukan perencanaan pajak (tax planning). Penelitian Chen et al., (2010) 

mengatakan bahwa istilah agresivitas pajak dapat dipakai bersilih pada istilah 

penghindaran pajak (tax avoidance), karena dalam praktiknya tax planning tidak 

melanggar ketentuan perpajakan. Boussaidi dan Hamed (2015) melihat agresivitas 
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pajak sebagai pemicu dalam kegiatan manajemen perpajakan, ketika perusahaan 

melakukan perencanaan pajak maka akan ada masa dimana perusahaan mendapat 

celah untuk melakukan penggelapan pajak. Pengelolaan pajak yang agresif belum 

tentu terhubung dengan perilaku yang tidak etis atau illegal, karena kode pajak 

memiliki banyak sekali ketetapan yang memungkinkan terdapat titik kelemahan 

peraturan perpajakan dan dapat digunakan perusahaan sebagai kesempatan yang 

legal dalam melakukan pengurangan pajak (Minnick dan Noga, 2010). 

Kegiatan ini berfokus kepada aktivitas untuk menurunkan atau 

meminimkan kewajiban pajak suatu perusahaan yang masih dalam batas peraturan 

undang-undang perpajakan dan bersifat legal karena hanya memanfaatkan 

kelemahan-kelemahan peraturan perpajakan yang diikuti dengan pengungkapan 

informasi penuh kepada otoritas perpajakan. Beberapa metode digunakan 

perusahaan untuk menjalankan penghindaran pajak. Metode penghindaran yang 

paling sering dilakukan adalah metode akuntansi (Cullis, Jones dan Savoia, 2012). 

Perusahaan juga menggunakan estimasi untuk meningkatkan pengeluaran dan 

tunjangan untuk mengurangi pendapatan. (Pratama dan Padjadjaran, 2017). 

Kondisi diatas jauh berbeda dengan Tax Evasion yang dalam praktik nya 

melanggar ketentuan atau peraturan perpajakan guna meminimkan kewajiban pajak 

yang harus dibayar. Walaupun memiliki tujuan meminimalkan pajak, namun tax 

evasion dianggap illegal karena pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan 

pajak dan dapat dikenakan denda atau sanksi. (Pranoto dan Widagdo, 2013). 

 

2.2  Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian terhadap agresivitas pajak banyak dilakukan oleh peneliti-

peneliti lebih dahulu dengan menggunakan variabel pengukuran yang berbeda dan 

beragam. Hasil penelitian pada agresivitas pajak menghasilkan hasil penelitian 

yang berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh bedanya data serta sampel yang 

dilakukan pada setiap penelitian.   

Oyenike dan Olayinka (2016) mengamati imbas direksi perempuan 

terhadap agresivitas pajak dengan menggunakan sampel data dari 15 lembaga 

perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Nigeria, dikarenakan 15 lembaga ini 

berada dibawah pengawasan dan peraturan yang ketat. Penelitian selanjutnya 
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dilakukan oleh Zemzem dan Ftouhi (2013) yang meneliti efek dari karakteristik 

dewan pada agresivitas pajak. Penelitian ini berdasar pada analisis terhadap 73 

entitas di Perancis yang tercatat di Bursa Efek Perancis periode 2006-2010. Hasil 

pengamatan ini menerangkan ukuran dewan dan persentase dewan perempuan 

mempengaruhi tindakan dalam agresivitas pajak. Pengembalian aset dan ukuran 

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan. 

Gaaya, Lakhal dan Lakhal (2017) meneliti imbas yang dapat terjadi antara 

kepemilikan keluarga dan kualitas audit terhadap agresivitas pajak dengan 

menggunakan sampel dari 55 entitas di Tunisia yang terdaftar tahun 2008-2013. 

Hasil penelitian ini mempertunjukkan adanya dampak signifikan terhadap 

pengurangan pajak terhutang yang dikukuhkan oleh perusahaan dengan 

kepemilikan keluarga dibandingkan dengan perusahaan tanpa kepemilikan 

keluarga. Sebuah hal menarik yang terjadi di Tunisia adalah hak para investor 

lemah dilindungi dan market tidak berkembang dengan baik, sehingga dua argumen 

tersebut menyebabkan perusahaan keluarga menggunakan aktivitas penghematan 

pajak untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan pemegang saham 

minoritas. 

Mafrolla dan D’Amico (2016) dan Sánchez-Marín, Portillo-Navarro, dan 

Clavel (2016) meneliti pengaruh keterlibatan keluarga dalam sebuah perusahaan 

terhadap agresivitas pajak dibandingkan dengan perusahaan tanpa keterlibatan 

keluarga. Penelitian ini mengungkapkan adanya sistematika positif pengaruh 

keterlibatan keluarga terhadap tarif pajak efektif dibandingkan dengan perusahaan 

tanpa keterlibatan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa dengan besarnya pengaruh 

terhadap tarif pajak efektif mengakibatkan agresivitas pajak yang lebih kurang. Hal 

ini berbeda dengan Martinez dan Ramalho (2014) yang mendapatkan hasil bahwa 

dari sekitar 23% perusahaan keluarga di Brazil, terbukti makin agresif dalam 

perencanaan pajak dari pada perusahaan yang tidak memiliki peran serta keluarga. 

Menurut Davis, Guenther, Krull dan Williams (2004), CSR Index 

perusahaan berdampak negatif akan tarif pajak efektif dan positif atas agresivitas 

pajak. Penelitian ini dilakukan tahun 2013 sambil memakai data tahun 2006-2011 

untuk menguji apakah CSR mengalami pengaruh akan agresivitas pajak. Sari dan 

Tjen (2016) meneliti pengaruh tingkat wajib pajak perusahaan terhadap CSR dan 
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kinerja lingkungan akan agresivitas pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa 

tingkat penyingkapan CSR oleh wajib pajak perusahaan berpengaruh negatif 

signifikan terhadap agresivitas pajak. Ini berarti ketika pengungkapan CSR tinggi, 

maka agresivitas dalam sebuah perusahan kan menjadi rendah. Penelitian ini juga 

membuktikan bahwa kinerja lingkungan yang baik akan memperkuat efek negatif 

dari pengungkapan CSR pada agresivitas pajak. 

Chircop, Fabrizi, Ipino dan Parbonetti (2018) melakukan penelitian untuk 

menyelidiki tingkat modal sosial dalam wilayah tempat kantor berpusat untuk 

mengetahui adanya pengaruh aktivitas terhadap penghindaran pajak. Sampel yang 

berasal dari 52.962 observasi perusahaan selama periode 1990-2004 untuk 

menyelidiki secara empiris hubungan antara modal sosial dengan penghindaran 

pajak. Penelitian ini menghasilkan efek negatif dan signifikan modal sosial terhadap 

agresivitas pajak. Modal sosial yang berisikan rasa saling percaya masyarakat 

menunjukkan bahwa entitas yang berpusat pada modal sosial yang tinggi akan 

memiliki CSR yang lebih tinggi. Selain itu, para pemangku juga menyatakan bahwa 

tindakan untuk melakukan penghindaran pajak adalah tidak sah dan dapat 

merugikan kesejahteraan sosial. Dampak negatif ini juga terjadi karena adanya 

kehadiran faktor religiositas yang tinggi, performas perusahaan yang tinggi, dan 

sensivitas yang lebih rendah dari kompensasi CEO terhadap volatilitas saham. 

Penelitian Richardson, Taylor dan Lanis (2015) membahas mengenai 

pengaruh kesulitan keuangan (financial distress) atas agresivitas pajak. Richardson 

et al., (2015) mempergunakan data dari 203 entitas terbuka yang tercatat di Bursa 

Efek Australia tahun 2006-2010. Penelitian ini mengambil variabel kesulitan 

keuangan, umur perusahaan (firm age), ukuran perusahaan, leverage (LEV), 

intensitas modal dan intensitas R&D (RDINT). Hasil pengamatan menyatakan 

bahwa kesulitan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap agresivitas 

pajak. Adanya kesulitan keuangan ini membuat entitas menjadi menggebu karena 

mereka dirancang secara aktif untuk mengurangi pendapatan kena pajak dengan 

mengeksploitasi ketidakpastian dalam hukum pajak. Pada dasarnya, saat adanya 

kesulitan keuangan membuat strategi yang sebelumnya dipandang berisiko dan 

mahal untuk dilakukan oleh perusahaan dapat menjadi menarik karena adanya 

potensi dari peningkatan penghindaran pajak.  
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Gambar 2.1 Model penelitian analisis penghindaran pajak perusahaan: Bukti 

empiris dari Australia 

 

 Efek eksekutif terhadap agresivitas pajak diteliti oleh Dyreng, Hanlon dan 

Maydew (2010) dengan menggunakan sampel semua eksekutif terekam dalam 

ExecuComp database tahun 1992 sampai 2006. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa masing-masing eksekutif memiliki peranan penting dalam menentukan 

tingkat agresivitas pajak. Allen, Francis, Wu dan Zhao (2016) memeriksa dampak 

cakupan analisis terhadap agresivitas pajak. Melalui uji cross-sectional 

menunjukkan bahwa pengaruh yang menjadi penghambat pada agresivitas pajak 

lebih menonjol pada perusahaan dengan investor yang lebih rendah dan perusahaan 

dengan lingkungan informasi yang lebih buram. Hasil dari penelitian ini memiliki 

gagasan bahwa cakupan analis yang lebih tinggi meningkatkan visibilitas perilaku 

perencanaan pajak yang agresif serta meningkatkan permintaan analis untuk 

informasi yang lebih transparan dan pada akhirnya mengurangi agresivitas pajak. 

Kim, Li dan Zhang (2011) meneliti pengaruh antara risiko jatuhnya harga 

saham atas agresivitas pajak dan menghasilkan pengaruh yang positif. Penelitian 

ini menggunakan informasi yang ada pada catatan atas laporan keuangan entitas 

yang terekam di China untuk membentuk sebuah pengukuran baru terhadap 

agresivitas pajak. Kim et al., (2011) mengatakan pengaruh positif antara agresivitas 
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pajak dengan risiko jatuhnya harga saham dapat melemah ketika perusahaan 

memiliki mekanisme penjagaan eksternal yang kuat layaknya kepemilikan 

institusional yang tinggi, dan ancaman pengambilalihan yang lebih besar dari 

pengendalian pasar perusahaan.  

Efek kepemilikan dan pengendalian terpisah terhadap agresivitas pajak 

diteliti oleh Badertscher, Katz dan Rego (2013) yang mengambil sampel dari 

perusahaan swasta yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh direktur perusahaan itu 

sendiri dan perusahaan swasta yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan lain. Studi 

ini berusaha memahami karakteristik fundamental perusahaan yang mempengaruhi 

penghindaran pajak dengan mengandalkan teori agensi. Akhir dari penelitian ini 

memberikan hasil bahwa pemisahan kepemilikan dan pengendalian mempengaruhi 

praktik pajak perusahaan. 

Astuti, Titisari dan Nurlaela (2018) meneliti pengaruh kinerja perusahaan 

terhadap agresivitas pajak. Astuti et al., (2018) menggunakan kepemilikan 

institusional, direktur independen, komite audit, profitabilitas (ROA) dan leverage 

sebagai variabel penelitian. Data entitas yang bergerak dalam bidang makanan serta 

minuman yang terinci pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2015 digunakan 

pada pengamatan ini dan hasilnya memperlihatkan bahwa variabel kepemilikan 

institusional, direktur independen dan komite audit tidak berpengaruh pada 

agresivitas pajak. 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Model penelitian analisis agresivitas pajak: Bukti empiris dari 

perusahaan makanan dan minuman di Indonesia 
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Penelitian Kraft (2014) menggunakan data longitudinal untuk menguji 

apakah karakteristik spesifik perusahaan yang terdaftar di Jerman terkait dengan 

tarif pajak efektif yang mencakup reformasi pajak Jerman tahun 2008. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa entitas yang tergolong besar menggunakan tarif 

pajak efektif yang lebih rendah. Pengamatan ini juga mengindikasikan bahwa 

perusahaan multinasional memiliki lebih banyak kemungkinan dalam mengurangi 

beban pajak, yang berakibat negatif asosiasi dengan ETR. 

Pengaruh antara ukuran perusahaan dan keuntungan terhadap agresivitas 

pajak diteliti oleh Ariffin (2013) mengambil data perusahaan yang tercatat di Bursa 

Malaysia (sebelumnya dikenal sebagai Bursa Efek Kuala Lumpur) dari tahun 2001 

hingga 2005. Data mulai diambil tahun 2001 dikarenakan perusahaan di Malaysia 

mulai menerapkan sistem self assessment pada tahun tersebut. Data ini 

dikumpulkan dari laporan tahunan dalam Thomson Analitik database yang 

menghasilkan 5.000 observasi. Hasil penelitian menunjukkan hubungan negatif 

antara laba dan ETR memperlihatkan entitas yang sumber daya lebih besar 

memiliki stimulus dan kemampuan untuk terlibat dalam perencanaan pajak. 

Hasil penelitian Ariffin (2013) membuktikan bahwa profitabilitas 

berpengaruh signifikan negatif atas tarif pajak efektif. Hubungan negatif yang 

terjadi di antara pendapatan dengan tarif pajak efektif konsisten dengan prediksi 

bahwa entitas dengan laba yang banyak memiliki memiliki stimulus dan sumber 

daya sehingga tercemplung pada penghindaran pajak untuk menurunkan tarif pajak 

efektif.  Penelitian selanjutnya dibuat oleh Rashid, Noor, Mastuki dan Bardai 

(2015) yang menganalisis beban pajak perusahaan dan rasio keuangan dalam 

perencanan pajak perusahaan. Penelitian ini menggunakan data perusahaan publik 

Bursa Malaysia dari tahun 2001-2012. Minnick dan Noga (2010) meneliti dampak 

karakteristik dan tata kelola perusahaan terhadap manajemen pajak tahun 1996 

sampai tahun 2005. Penelitian ini menggunakan ukuran dewan, independensi 

dewan, dualitas CEO, umur CEO, leverage, biaya periklanan, capital expenditure 

dan pengembalian asset sebagai variabel pengukuran terhadap agresivitas pajak.  

Hasil pengkajian Khurana dan Moser (2009) menyatakan bahwa tingginya 

jenjang kepemilikan institusional pada sebuah entitas akan menghasilkan tingginya 

agresivitas pajak yang akan terjadi. Khurana et al., (2009) mengevaluasi penelitian 
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ini dengan membagi total kepemilikan institusional menjadi kepemilikan 

institusional jangka panjang dan jangka pendek dan menemukan bahwa kategori 

kepemilikan jangka pendek yang relatif lebih tinggi umumnya lebih agresif 

terhadap pajak. Sebaliknya, entitas dengan kategori tingkat kepemilikan 

institusional jangka panjang umumnya kurang agresif terhadap pajak. Penelitian 

lainnya di teliti oleh Khan, Srinivasan dan Tan (2017), dengan menggunakan 

perusahaan pada batas 1000 dan 2000 untuk mengidentifikasi secara tajam. Hasil 

dari penelitian yang telah dilakukan pada akhirnya membuktikan bahwa 

kepemilikan institusional memiliki keterkaitan ataupun hubungan yang positif atas 

agresivitas pajak. 

Suyono (2018) dan Kanagaretnam, Lee, Lim, dan Lobo (2016) 

menjalankan penelitian yang memiliki tujuan untuk mendeteksi apakah kualitas 

auditor mempengaruhi agresivitas pajak. Hasil penelitian mengunjukkan bahwa 

kualitas auditor berpengaruh secara negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil 

pengamatan yang telah dibuat oleh Kanagaretnam et al., (2016) memberikan 

sebuah pengungkapan bahwa hubungan negatif terhadap agresivitas pajak ini lebih 

jelas di negara-negara dimana perlindungan investor, risiko litigasi auditor, 

lingkungan audit yang baik dan tekanan pasar modal lebih tinggi atau lebih kuat. 

Penelitian Sunaryo (2016) mempelajari efek dari kepemilikan keluarga, 

pengembalian aset, leverage, property dan peralatan terhadap agresivitas pajak. 

Data sekunder yang dikumpulkan secara purposive sampling dijadikan sebagai cara 

yang digunakan dalam pengamatan. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan 

keluarga, pengembalian aset, leverage, properti dan peralatan telah mempengaruhi 

agresivitas pajak secara simultan dan signifikan. Penelitian lainnya diteliti oleh 

Hashim, Ariff dan Amrah (2016) yang menguji hubungan antara kejadian 

penyimpangan akuntansi dan pelaporan pajak yang agresif. Mengukur agresivitas 

pajak dengan menggunakan model skor-M Beneish dan menggunakan data 

perusahaan terbuka Malaysia tahun 2008-2011. Hasil penelitian mengunjukkan 

hubungan positif tetapi tidak signifikan antara penyimpangan akuntansi akan 

agresivitas pajak.  

Francis, Hasan, Wu dan Yan (2014) melakukan penelitian dengan 

menggunakan variabel kepala pejabat keuangan (chief financial officer) berjenis 
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kelamin perempuan. Penelitian utama yang dilakukan adalah dengan menimbang-

nimbang jenjang agresivitas pajak antara fase sebelum dan sesudah pertukaran 

kepala pejabat keuangan laki-laki ke perempuan. Hasil dari penelitian ini 

mengunjukkan bahwa kepala pejabat keuangan berjenis kelamin perempuan 

dikaitkan dengan agresivitas pajak yang lebih sedikit dibandingkan dengan rekan 

laki-laki.  

 T. Chen dan Lin (2017) meneliti apakah asimetri informasi berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini menggunakan pencocokan 

perbedaan untuk menilai dampak perubahan dalam cakupan analis yang disebabkan 

oleh penutupan dan penggabungan broker dan penelitian ini memberikan hasil 

bahwa perusahaan menghindari pajak lebih agresif setelah adanya pengurangan 

dalam cakupan analis. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Braga (2017) 

meneliti efek Standar Pelaporan Keuangan Internasional akan agresivitas pajak. 

Sampel penelitian ini berkisar 9.389 hingga 15.423 perusahaan publik dari 35 

negara dari tahun 1999 hingga 2014. Kesimpulan utama yang didapatkan dari 

penelitian ini adalah perusahaan lebih banyak terlibat dalam penghindaran pajak 

setelah menerapkan Standar Pelaporan Keuangan Internasional.   

Rahimipour (2017) menginvestigasi dampak representasi dan partisipasi 

perempuan di dewan direksi akan penghindaran pajak pada entitas tercatat di Bursa 

Efek Tehran. Hasil dari investigasi yang dilakukan menunjukkan bahwa partisipasi 

perempuan di dewan direksi mengantongi dampak yang signifikan negatif pada 

penghindaran pajak. Hal ini memberikan pemahaman bahwa dengan adanya 

keanekaragaman gender pada dewan direksi akan mengarah kepada inspeksi yang 

lebih lebar.  

Penelitian yang dilakukan oleh Huang, Sun, dan Joseph (2017) meneliti 

jalinan antara ketidakpastian lingkungan dan penghindaran pajak di tingkat 

perusahaan. Setelah melewati berbagai tes, hasil yang didapatkan adalah 

ketidakpastian lingkungan mengarah kepada penghindaran pajak yang lebih 

banyak. Hal ini terbukti dengan temuan dari berbagai tes bahwa kondisi ini 

menyebabkan lebih kuatnya penghindaran pajak di entitas kecil, leverage tinggi, 

dan inovatif. Penelitian ini juga menyatakan manajer dengan kemampuan yang 

lebih besar dan kuat akan lebih baik dalam mengurangi hubungan antara 
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ketidakpastian lingkungan dengan penghindaran pajak karena manajer yang kurang 

oportunistik akan terlibat dengan proporsi yang lebih sedikit.  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Salihu, Annuar, dan Obid (2015) 

mengenai minat investor asing dan penghindaran pajak. Data yang digunakan 

diambil dari laporan tahunan 100 perusahaan teratas di Bursa Malaysia periode 

2009-2011. Penelitian yang dilakukan memberikan bukti bahwa minat investor 

asing menjalin ikatan positif atas penghindaran pajak bagi perusahaan besar 

Malaysia.  

Pattiasina, Tammubua, Numberi, Patiran, dan Temalagi (2019) melakukan 

penelitian dengan menguji hubungan intensitas modal sebagai variabel moderasi 

pada penghindaran pajak serta menguji tanggung jawab social, komite audit, dewan 

komisaris, proporsi dewan komisaris, dan kepemilikan institusional sebagai bagian 

dari intensitas modal dalam fenomena penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan 

bahwa komite audit dan kepemilikan institusional telah mempengaruhi 

penghindaran pajak. Penelitian lainnya diteliti oleh Steijvers dan Niskanen (2011) 

yang menyelidiki sejauh mana kepemilikan dan tata laksana CEO mempengaruhi 

agresivitas pajak atas entitas keluarga swasta. Penelitian yang dilakukan dengan 

menggunakan data dari tahun 2000 hingga 2005 ini mendapatkan hasil bahwa 

kehadiran direktur luar pada dewan direksi meningkatkan keefektifan pemantauan 

yang mengacu pada pengurangan perilaku agresivitas pajak pada perusahaan 

keluarga swasta dengan kepemilikan saham CEO yang rendah. 

 Desai dan Dharmapala (2006) mengamat jalinan antara agresivitas 

penghindaran pajak entitas dan evolusi insentif manajer. Sebuah model sederhana 

untuk menunjukkan efek umpan balik antara perlindungan pajak (Tax Sheltering) 

dan pengalihan manajerial dalam menentukan seberapa besar insentif 

mempengaruhi keputusan perlindungan pajak. Data yang dipakai dalam 

pengamatan bermula dari database ExecuComp untuk periode 1993 sampai dengan 

2001 dan memberikan hasil bahwa penaikan kompensasi insentif condong menekan 

level perlindungan pajak. 

 Penelitian Ha dan Quyen (2017) mengamat jalinan antara perilaku 

penghindaran pajak dan tingkat kepemilikan negara pada perusahaan di Vietnam 

dalam rangka mengetahui apakah kepemilikan negara mempengaruhi perilaku 
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penghindaran pajak di Vietnam. Menggunakan 460 data entitas yang tercatat di 

Bursa Efek Vietnam tahun 2009-2015 dengan menerapkan taktik Feasible 

Generalized Least Squares. Akhir dari penelitian memberikan hasil bahwa entitas 

dengan proporsi kepemilikan negara yang tinggi punya level penghindaran pajak 

yang lebih rendah dikarenakan korporasi ini diarahkan ke objek sosial dan politik 

untuk ambil andil pada evolusi ekonomi dan tidak fokus pada mengoptimalkan nilai 

entitas.  

 Penelitian mengenai pengaruh kesulitan keuangan dan independensi 

dewan komisaris terhadap agresivitas pajak selanjutnya diteliti oleh Dhamara dan 

Violita (2018). Peneliti menggunakan 97 perusahaan manufaktur pada periode 2010 

hingga 2013 dan menemukan hasil bahwa kesulitan keuangan dan independensi 

dewan komisaris tidak memiliki jalinan yang signifikan atas agresivitas pajak. Skor 

tinggi pada tata kelola perusahaan tidak menjamin adanya sebuah praktik baik yang 

dilakukan oleh perusahaan.   

 Penelitian selanjutnya diteliti oleh Harjito, Sari, dan Yulianto (2017) yang 

membahas mengenai agresivitas pajak dilihat dari karakteristik dan CSR yang mana 

di dalam pengamatan ini memiliki variabel independen seperti ukuran perusahaan, 

leverage, intensitas modal dan juga tanggung jawab social perusahaan. 

Bermodalkan sampel dari 41 perusahaan dan menggunakan SPSS versi 21 dalam 

melakukan uji data, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan dan 

intensitas modal secara signifikan mempengaruhi agresivitas pajak. Namun, dua 

variabel lainnya tidak terbukti mempengaruhi agresivitas pajak.  

 Salaudeen dan Ejeh (2018) yang meneliti mengenai dampak yang 

ditimbulkan oleh struktur kepemilikan akan agresivitas pajak pada entitas di 

Nigeria dan menggunakan laporan tahunan 40 perusahaan yang bukan dari sektor 

keuangan. Konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan manajerial menjadi variabel 

independen yang dipakai dalam penelitian tersebut. Akhir dari pengamatan 

memperlihatkan bahwa konsentrasi kepemilikan menghasilkan hasil uji yang tidak 

signifikan sedangkan kepemilikan manajerial memberikan hasil yang signifikan 

negatif.  

 Koester, Shevlin, dan Wangerin (2016) memeriksa peran kemampuan 

manajerial dalam penghindaran pajak entitas apakah dengan kekuatan yang lebih 
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besar dalam mengelola sumber daya dapat terlibat dalam penghindaran pajak 

entitas yang besar. Manajer dengan posisi nya memiliki pemahaman lebih baik 

mengenai perusahaan baik dari segi lingkungan operasi yang kemudian 

memungkinkan adanya keselarasan keputusan bisnis dan strategi penghindaran 

pajak dan dapat mengidentifikasi peluang perencanaan pajak. Akhir dari penelitian 

mengunjukkan bahwa kemampuan tersebut dapat menambah penghindaran pajak 

yang lebih besar dengan cara mengalihkan lebih banyak pendapatan ke tempat 

pajak asing, membuat lebih banyak klaim kredit R&D, serta melakukan investasi 

yang lebih besar di Indonesia sehingga menghasilkan cepatnya pengurangan 

depresiasi. 

 Higgins, Omer, dan Phillips (2014) menyelidiki apakah siasat bisnis 

industri dikaitkan dengan tingkat penghindaran pajaknya dan sejauh mana ia 

terlibat dalam tatanan penghindaran pajak yang kian agresif. Entitas dikategorikan 

sebagai prospectors, defenders, atau analyzers dengan menggunakan data tahun 

1993-2010. Hasilnya menunjukkan bahwa prospectors lebih banyak melakukan 

perilaku penghindaran pajak dibandingkan dengan defenders dan analyzers. 

Melalui penelitian ini memberikan bukti bahwa strategi bisnis perusahaan tidak 

hanya memberikan peluang entitas dalam perencanaan pajak, tetapi juga 

menyebabkan beberapa entitas terlibat dalam perilaku perencanaan pajak yang 

lebih agresif.   

 Penelitian selanjutnya menggunakan variabel yang tidak biasa yaitu 

pengalaman militer yang diteliti oleh Law dan Mills (2016). Pengalaman militer ini 

kemudian dikaitkan dengan posisi manajer yang berpengalaman militer apakah 

dengan latar belakang yang dimiliki dapat mengurangi mengejar penghindaran 

pajak yang bertambah sedikit. Adanya penelitian ini menyerahkan bukti bahwa 

manajer dengan pengalaman militer akan membuat tarif pajak semakin tinggi, hal 

ini dapat disebabkan oleh kebiasaan yang taat akan peraturan dan jiwa patriotisme 

yang telah ditanamkan dalam dirinya.  

 Penelitian lain diteliti oleh Gao, Yang, dan Zhang (2015) yang mengamati 

inovasi suatu entitas terhadap penghindaran pajak. Peran dalam kegiatan patent-ing 

dieksplorasi sebagai hasil yang objektif dan dapat dengan mudah diamati secara 

langsung dari inovasi perusahaan. Sampel yang diambil dari perusahaan yang 
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berdomisili di Amerika Serikat menghasilkan suatu pembuktian bahwa 

produktivitas inovasi dan kualitas sebuah entitas positif terkait dengan 

penghindaran pajak. Hal lain yang ditemukan dalam penelitian adalah tingkat 

penghindaran pajak lebih jelas bagi entitas inovatif yang kantor pusatnya berada di 

kawasan yang memiliki pajak kredit R&D. 

 Evertsson (2016) membahas apakah posisi kepemimpinan yang berada di 

puncak organisasi dapat berkontribusi dalam mengekang adanya penghindaran 

pajak. Tiga variabel independen yang digunakan terdiri dari etika perilaku 

perusahaan, manajemen akuntabilitas, dan kualitas audit. Hasil yang dilaporkan 

dalam penelitian mengungkapkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan 

direksi dan investor lebih efektif dalam mengurangi penghindaran pajak di seluruh 

dunia dan lebih masuk akal bahwa pemilik modal mengharapkan hasil nyata dari 

operasi perusahaan daripada laporan yang bagus tetapi hasil dari manipulasi hukum. 

 Hsieh, Wang, dan Demirkan (2018) memperluas penelitian terhadap 

penghindaran pajak dengan menggunakan faktor yang berasal dari kepercayaan diri 

CEO dan CFO. Bukti empiris dari penelitian menyatakan bahwa faktor ini 

berpengaruh ke arah positif dalam kegiatan penghindaran pajak. Kesamaan sikap 

yang dimiliki oleh kedua posisi memungkinkan adanya kerja sama dan kemudian 

dapat berinteraksi untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak tersebut. CEO 

dan CFO memanfaatkan banyak langkah dalam mengidentifikasi kegiatan 

penghindaran pajak, sehingga dengan kepercayaan diri yang tinggi dari CEO dan 

CFO akan mempromosikan dan berkolaborasi dalam kegiatan penghindaran karena 

sikap dan sifat yang mereka miliki cukup sama.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Salehi, Tarighi, dan Shahri (2019) 

menyelidiki hubungan antara karakteristik auditor dan tingkat penghindaran pajak. 

Beberapa pengaruh yang diperiksa dalam penelitian ini antara lain adalah masa 

kerja auditor, spesialisasi industri auditor, laporan audit dan biaya audit. Sampel 

yang diambil dalam penyelidikan ini berasal dari entitas pada Bursa Efek Tehran 

periode 2011-2016. Hasil akhir menunjukkan dari keempat faktor yang diteliti, 

hanya jenis opini audit dan biaya audit yang memiliki hubungan signifikan positif 

terhadap penghindaran pajak.  
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 Penelitian selanjutnya diteliti oleh Kubick dan Lockhart (2016) yang 

menyelidiki hubungan antara agresivitas pajak dan jatuh tempo utang. Data yang 

dijadikan sampel merupakan data entitas pada periode 1993-2012 dari Compustat 

dan database Execucomp. Hasil penelitian menemukan bukti yang kuat bahwa jatuh 

tempo utang yang memiliki waktu yang lebih pendek umumnya lebih agresif pajak. 

Hal lain yang ditemukan adalah para pemberi pinjaman memandang agresivitas 

pajak sebagai gerakan yang berisiko, oleh karena itu peminjam akan membatasi 

jangka waktu atau tempo utang untuk memberikan mekanisme pemantauan untuk 

kontak utang dengan peminjam yang agresif terhadap pajak.   

 Efek internal kontrol terhadap penghindaran pajak diteliti oleh Bimo, 

Prasetyo, dan Susilandari (2019). Hasil yang didapat adalah kontrol internal 

merupakan penentu pajak dan dapat mencegah manajemen terlibat dalam 

penghindaran pajak yang agresif. Kontol internal ini dianggap lebih efektif dan 

mudah untuk mengurangi penghindaran pajak di perusahaan dengan kepemilikan 

keluarga yang tinggi. Selanjutnya penelitian ini mengungkapkan bahwa lingkungan 

eksternal tidak mempengaruhi hubungan antara pengendalian internal dan 

penghindaran pajak.  

 Chen, Ge, Louis, dan Zolotoy (2019) menemukan entitas dengan saham 

likuiditas lebih kecil berkemungkinan memiliki tarif pajak yang sangat tinggi atau 

rendah sehingga menunjukkan saham itu mengurangi penghindaran pajak yang 

drastis. Efek likuiditas saham terhadap penghindaran pajak diperkuat untuk 

perusahaan dengan proporsi tinggi pemegang saham dan dilemahkan untuk entitas 

tingkat informasi harga saham yang tinggi. Penelitian ini secara konsisten dengan 

pandangan bahwa, dengan meningkatkan monitoring pemegang saham atas 

manajemen, likuiditas saham yang lebih tinggi menghasilkan penghindaran pajak 

yang tidak terlalu drastis. 

 Prastiwi dan Ratnasari (2019) meneliti pengaruh thin capitalization dan 

karakteristik eksekutif dan mendapat hasil positif dari kedua variabel ini. Entitas 

cenderung meningkatkan bunga utang untuk meminimalkan pajak dan karakteristik 

eksekutif memiliki peran yang amat penting dalam tindakannya. Pengaruh positif 

pada thin capitalization memiliki arti bahwa produsen dapat mengurangi 

pembayaran bunga pada tingkatan yang lebih tinggi terhadap pendapatan kena 

Christy Florencia Susanto. Analisis Pengaruh Koneksi Politik dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap 
Agresivitas Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository©2020



pajak yang dilaporkan sehingga menyebabkan turunnya beban pajak. Sedangkan 

arti pengaruh positif karakteristik eksekutif adalah tingginya risiko perusahaan, 

maka semakin banyak pengambilan risiko yang diurus oleh para eksekutif. Risk 

taker excecutives cenderung menyukai risiko tinggi dengan laba yang juga 

diharapkan tinggi, maka dari itu penghindaran pajak menjadi tinggi.  

 

2.3  Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Koneksi Politik 

Sebuah koneksi politik dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan 

yang terkait dengan politisi koneksi tersebut (pemerintah). Penulis beranggapan 

bahwa koneksi politik dapat mempengaruhi agresivitas pajak karena kecilnya risiko 

yang dapat terjadi dikarenakan perusahaan dilindungi oleh pemerintah serta 

mendapat akses dan kemudahan. Perusahaan dapat mengakses informasi mengenai 

perubahan peraturan dan penegakan pajak di masa mendatang sehingga 

memungkinkan adanya waktu untuk melakukan suatu strategi perencanaan pajak 

yang kompleks. Menurut Kim dan Zhang (2016), perusahaan yang memiliki 

koneksi politik akan lebih dimudahkan dalam agresivitas pajak dibanding dengan 

perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. 

Hal ini diperkuat oleh penelitian dari Abdul Wahab, Ariff, Marzuki, dan 

Sanusi (2017); Chen (2018); Chen, Dyreng, dan Li (2014); Christensen, Dhaliwal, 

Boivie, dan Graffin (2015); Sudibyo dan Jianfu (2016) yang mendapat hasil bahwa 

koneksi politik berpengaruh positif atas agresivitas pajak. Hasil positif tersebut 

berbeda dengan Hanny dan Nanik (2018); Iswari, Sudaryono, dan Widarjo (2019); 

Pranoto dan Widagdo (2013); Wicaksono (2019) yang mengungkapkan adanya 

pengaruh negatif koneksi politik terhadap agresivitas pajak. 

Chen et al., (2014) menemukan bahwa koneksi politik mempengaruhi 

penegakan pajak, menghasilkan beban pajak yang lebih rendah untuk entitas yang 

aktif secara politik. Entitas yang memberikan kontribusi politik lebih mungkin 

daripada perusahaan lain dan dapat menerima keringanan pajak khusus bagi 

perusahaan. Entitas juga menerima manfaat pajak ketika anggota kelompok industri 

membuat kontribusi politik serta terlepas dari kontribusi tersebut, politisi dapat 

mengambil keuntungan dalam kategori aset ataupun investasi. 
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Hal berbeda ditemukan oleh Hanny et al., (2018) yang mendapatkan 

pengaruh negatif diantara kedua variabel ini. Sejumlah 39 entitas perbankan yang 

terdaftar di IDX dijadikan sampel dalam penelitian ini. Adapun hasil pengaruh 

negatif yang muncul disebabkan oleh perusahaan di bidang perbankan yang 

memiliki berbagai peraturan ketat yang dibuat oleh institusi terkait termasuk OJK 

sehingga dikategorikan menjadi wajib pajak berisiko rendah.  

 

2.3.2  Dewan Direktur Independen 

Hal ini menunjukkan sebuah kondisi dimana dewan direktur sebagai pihak 

independen dan objektif untuk manajemen dan pemegang saham, sehingga dapat 

mengadakan tata kelola perusahaan yang ideal. Dengan adanya sebuah tata laksana 

yang baik, maka akan mengurangi agresivitas pajak. Seorang direktur independen 

tidak memiliki kaitan dengan direktur, pemegang saham maupun pihak lain 

sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. 

Kondisi ini menimbulkan tidak adanya kecurangan oleh pihak manajemen sehingga 

mengurangi penghindaran pajak.  

Menurut Richardson dan Lanis (2011), direktur independen akan lebih 

banyak mendorong adanya perlakuan agresivitas pajak dengan menggunakan 

pengetahuan serta pengalaman yang mereka miliki, namun penelitian  Richardson, 

Taylor, dan Lanis (2013) di tahun yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda 

yaitu direktur independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil 

negatif ini juga memiliki kesamaan dengan Abdulraheem (2018); Pilos (2017); 

Sunarsih dan Oktaviani (2016) serta Wijayanti dan Merkusiwati (2017). Peneliti 

Zhou (2011) beranggapan bahwa entitas dengan direktur independen yang tinggi 

terbukti kurang berpengaruh pada agresivitas pajak. Hal ini terjadi karena direktur 

independen lebih berpihak pada kepentingan atau kemauan pemegang saham dari 

oportunisme manajemen.  

Kurangnya pengaruh antara direktur independen dengan agresivitas pajak 

juga didukung oleh penelitian Oyenike dan Olayinka (2016) yang mengatakan 

bahwa direktur independen lebih fokus pada agresivitas pajak luar negeri. Hasil 

penelitian diatas justru berbeda dari Khaoula (2012) yang mendapatkan hasil bahwa 

tidak terdapat keterikatan pada agresivitas dalam penghindaran pajak. Selanjutnya, 

Christy Florencia Susanto. Analisis Pengaruh Koneksi Politik dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap 
Agresivitas Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository©2020



sebanyak 812 data dari 203 entitas Australia yang telah tertera secara terbuka 

selama fase 2006-2009 yang dilakukan oleh Richardson et al., (2013). Penelitian 

ini menemukan hasil negatif dan secara signifikan terkait dengan agresivitas pajak. 

Proporsi yang tinggi pada dewan direktur independen akan meningkatkan 

monitoring manajemen, dan karenanya mengurangi kemungkinan agresivitas 

pajak.  

 

2.3.3  Ukuran Dewan  

Pengukuran terhadap dewan biasanya dilakukan untuk melihat 

kemampuan dewan dalam melakukan pengawasan. Haniffa dan Hudaib (2006) 

mengatakan bahwa jumlah dewan yang tidak terlalu banyak akan lebih efektif 

dalam meningkatkan performa dan dapat menekan biaya atau insentif direktur. 

Kinerja setiap anggota juga dapat lebih mudah dipantau dan ketetapan yang diambil 

akan lebih cepat karena tidak menunggu banyaknya pertimbangan yang mungkin 

dapat terjadi. Penulis beranggapan bahwa dengan adanya dewan yang lebih banyak 

akan memungkinkan terjadinya proses yang panjang dan akan membuat argumen 

yang lebih baik dan matang dalam pengambilan keputusan.  

Pengaruh negatif ini memiliki kesamaan dengan penelitian Abdul Wahab 

et al., (2017); Halioui, Neifar, dan Abdelaziz (2016); Paunescu, Vintila, dan 

Gherghina (2016); Salawu dan Adedeji (2017) dan Zemzem dan Ftouhi (2013). 

Menurut hasil penelitian Salawu et al., (2017) mengatakan bahwa tingginya ukuran 

dewan akan menghasilkan tarif pajak efektif yang tinggi, sehingga 

mengindikasikan adanya dampak negatif terhadap agresivitas pajak dalam hal 

perencanaan pajak. Hal yang sama juga didapatkan oleh Zemzem et al., (2013) yang 

mengatakan ketika dewan dengan ukuran yang kecil akan melakukan fungsi dalam 

pengontrolan dengan lebih baik dan efektif ketimbang dengan ukuran besar karena 

cenderung lebih ke arah pengekangan pada manajemen dan itu lebih ke tugas CEO.  

Berbeda dengan hasil penelitian Hoseini, Safari Gerayli dan Valiyan 

(2018) yang menemukan pengaruh positif ukuran dewan direksi atas agresivitas 

pajak dan mengatakan bahwa semakin meningkatnya ukuran dewan direksi, tingkat 

penghindaran pajak akan meningkat dan Khaoula (2012) pada pengamatannya tidak 

menemukan adanya jalinan yang signifikan. Ribeiro, Cerqueira, dan Brandao 
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(2015) dalam penelitiannya menemukan pengaruh positif antara direktur 

independen dengan ETR dimana hal ini menunjukkan tidak agresifnya pengaruh 

direktur independen terhadap penghindaran pajak. Interaksi antara dewan direksi 

dan pemangku kepentingan menentukan pilihan investasi dimana keputusan 

tersebut mempengaruhi ETR yang dapat berdampak juga pada karakteristik spesifik 

keuangan perusahaan. Meningkatnya ukuran dewan akan mempersulit untuk 

mencapai konsensus diantara anggota dewan. Para dewan harus bertindak sebagai 

agen pemegang saham sehingga dengan adanya ukuran dewan yang semakin besar, 

koordinasi menjadi sebuah permasalahan dan lebih sulit untuk berinvestasi dalam 

kegiatan yang mengurangi ETR.  

 

2.3.4 Kepemilikan Institusional 

Adanya kepemilikan institusional dianggap efektif dalam kegiatan 

pengawasan keputusan manajer. Hal ini dikarenakan investor institusional 

bersangkutan dalam pengawasan yang mengakibatkan investor tidak mudah 

percaya dan terlibat dalam pemalsuan laba. Institusi akan fokus dalam memantau 

perkembangan investasi nya secara profesional sehingga akan menekan kecurangan 

maupun manipulasi yang dilakukan oleh manajemen. Kepemilikan saham yang ada 

memberikan hak untuk menyetujui dan menolak keputusan oleh manajemen.  

Penelitian Jamei (2017) menyatakan tidak adanya pengaruh signifikan atas 

agresivitas pajak. Penelitian Ying, Wright dan Huang (2017) juga menunjukkan 

bahwa kepemilikan institutional memimpin kepada pengurangan agresivitas pajak. 

Efek negatif terhadap agresivitas pajak juga ditemukan oleh Khurana et al., (2009); 

Kusumawati dan Hardiningsih (2016); Mappadang, Widyastuti, dan Wijaya (2018); 

Marselawati, Titisari, dan Masitoh (2018); Prakoso dan Hudiwinarsih (2018) serta 

Tandean dan Winnie (2016). Hal tersebut berbeda dengan penelitian Marfirah dan 

Syam (2016) serta Sonia dan Suparmun (2019) yang menyatakan adanya pengaruh 

positif kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.  

Khan et al., (2017) dalam penelitiannya menggunakan kepemilikan 

institusional menyatakan hubungan yang positif. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

konsentrasi kepemilikan memiliki kekuatan penjelas untuk variasi penghindaran 

pajak. Pemilik institusional cenderung memiliki pengaruh dengan cara yang lebih 
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halus, melalui keterlibatan dalam bentuk banyaknya diskusi langsung setiap tahun 

dengan manajer dan melakukan pendekatan diplomasi secara diam-diam. 

Penelitian Mappadang et al., (2018) memakai metode analisis kausalitas 

dan smart PLS3 untuk digunakan dalam analisis data dan uji hipotesis. Penemuan 

hasil ini mengungkapkan kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk 

memonitor dan mengontrol semua aspek manajemen dan berlaku tidak 

mengizinkan manajemen melakukan penghindaran pajak yang dapat merugikan 

entitas di era selanjutnya. Komitmen dan kepatuhan untuk mengikuti hukum pajak 

dilakukan guna mencegah dan mendisiplinkan. 

 

2.3.5 Auditor Eksternal 

Pelaksanaan kegiatan perusahaan harus dilakukan secara bersih, 

transparan dan adil. Hal ini membuat perusahaan membutuhkan bantuan dari 

auditor untuk melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan maupun internal 

perusahaan. Kegiatan audit akan mengecek ada tidaknya perencanaan pajak yang 

dilakukan secara sengaja maupun tidak. Karena hal inilah, kualitas dalam suatu 

proses audit dapat digunakan untuk menghindari penghindaran pajak yang nyatanya 

tidak disepakati oleh pemegang saham. 

Jihene dan Moez (2019); Kurniasih, Sulardi, dan Suranta (2017); Sunarsih 

dan Oktaviani (2016); Widuri, Wijaya, Effendi, dan Cikita (2019) mendapat hasil 

pengaruh negatif antara auditor eksternal dengan agresivitas pajak. Richardson, 

Taylor dan Lanis (2013) juga menyatakan bahwa perusahaan dengan independensi 

auditor eksternal yang lemah lebih mungkin untuk terlibat dalam agresivitas pajak. 

Boussaidi dan Hamed (2015) dalam penelitiannya mengenai dampak mekanisme 

tata laksana terhadap agresivitas pajak mengungkapkan bahwa hasil pengamatan 

tidak memberikan efek yang signifikan antara profil auditor eksternal terhadap 

agresivitas pajak. Penelitian McGuire, Omer dan Wang (2012) mendapatkan hasil 

bahwa perusahaan yang menggunakan jasa auditor eksternal akan terlibat dalam 

penghindaran pajak yang lebih besar karena mereka dapat menggabungkan 

keahlian audit dan pajak untuk mengembangkan strategi pajak dengan tujuan 

menguntungkan klien baik dari sudut pandang perpajakan dan laporan keuangan.  
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Efek negatif dari auditor eksternal yang diteliti oleh Jihene et al., (2019) 

menggunakan sampel dari 67 perusahaan Tunisian tahun 2013-2016. Temuan ini 

menyarankan bahwa kualitas audit adalah tata kelola yang efisien, sekaligus 

melindungi pengguna dari tindakan manajer yang oportunistik dan curang. Entitas 

yang diaudit oleh big-4 kecil kemungkinan mengadopsi strategi agresif pajak. 

Adanya kualitas audit akan membuat manajer kurang termotivasi untuk terlibat 

dalam praktik pajak yang agresif karena manajer akan menanggung 

konsekuensinya apabila tertangkap melakukan agresif pajak oleh auditor.  

 

2.4  Pengaruh Variabel Kontrol Terhadap Variabel Independen 

2.4.1 Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan cenderung positif dalam penghindaran pajak. Seperti 

yang dikatakan Kraft (2014), semakin besarnya ukuran perusahaan maka terdapat 

kemampuan lebih untuk dapat melakukan penghindaran pajak. Kemampuan 

perusahaan besar dalam mempekerjakan spesialis pajak dan mengoptimalkan 

sebuah kegiatan dalam operasi perusahaan untuk mencapai penghematan pajak 

seminim mungkin dapat dilakukan oleh ukuran perusahaan yang besar. Hasil 

penelitian Irianto, Sudibyo dan Wafirli (2017) mendapatkan pengaruh negatif 

terhadap ETR yang menandakan semakin besarnya ukuran perusahaan, maka tarif 

pajak tentu semakin rendah. 

Menurut Mascagni dan Mengistu (2018), jalinan antara ETR dan ukuran 

entitas mengikuti pola U. Perusahaan menengah tampaknya menghadapi beban 

pajak terendah sedangkan perusahaan kecil dan perusahaan besar menghadapi 

beban pajak yang lebih tinggi. Mascagni et al., (2018) berpendapat bahwa 

perusahaan besar dan kecil menghadapi kendala dalam meminimalkan pajak. 

Perusahaan kecil merasa sulit untuk mematuhi sistem pajak yang rumit sedangkan 

perusahaan besar mengalami kendala terkait dengan visibilitas perusahaan ke 

administrasi pajak yang membatasi sejauh mana perusahaan bisa lolos dengan 

perencanaan pajak yang agresif. 

Boussaidi dan Hamed (2015) mendapatkan hasil bahwa entitas yang 

menjadi sampel penelitiannya dihadapkan pada pengawasan yang efektif dan 

efisien oleh berbagai badan pengatur, pemangku kepentingan, dan khususnya 
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otoritas pajak sehingga tidak ada kesempatan untuk secara agresif meminimalkan 

pembayaran pajak. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ogbeide (2017) 

mendapatkan hasil yang positif. Penjelasannya menyebutkan perusahaan dengan 

investasi besar akan memainkan aset fisiknya dengan menggunakan nilai depresiasi 

yang lebih tinggi untuk mengurangi pendapatan dan melalui ini beban pajak dapat 

dimainkan. Tunjangan investasi dan modal juga digabungkan untuk meminimalkan 

beban pajak karena total aset yang dimiliki.   

 

2.4.2 Leverage 

Leverage atau struktur utang adalah sebuah rasio yang dapat 

memperlihatkan seberapa besar utang yang dipunyai oleh sebuah entitas dalam 

melakukan pembiayaan terhadap kegiatan operasinya. Dengan bertambahnya 

utang, maka akan menimbulkan adanya beban bunga yang perlu dibayar. Unsur 

beban pada bunga dapat menurunkan laba sebelum pajak dan akan memberikan 

dampak terhadap pajak yang akan dibayar, yaitu beban pajak akan berkurang 

(Surbakti, 2012). 

Penelitian Irianto et al., (2017) melontarkan bahwa leverage tidak 

berpengaruh signifikan atas agresivitas pajak. Namun leverage memiliki impak 

positif terhadap tarif pajak efektif yang artinya jika perusahaan memiliki lebih 

banyak utang, maka tarif pajak efektif akan melambung sehingga agresivitas pajak 

akan berkurang. Selain itu, jenis perusahaan baik PT, CV, kemitraan umum yang 

memiliki atau tidak memiliki utang tetap harus membayar pajak jika memiliki 

NPWP. Hasil penelitian lainnya di temukan oleh Kraft (2014) yang mengambil data 

sampel dai perusahaan Jerman dan mendapatkan hasil negatif terhadap ETR yang 

menandakan agresif pajak. Ha et al., (2017) juga memasukkan variabel leverage 

dalam penelitiannya. Hasil yang ditemukan adalah terdapatnya pengaruh yang 

signifikan secara positif, ini berarti entitas dengan leverage yang tinggi biasanya 

cenderung agresif terhadap pajak karena mendapat manfaat dari perlindungan 

pajak. 

Hasil yang tidak signifikan ditemukan oleh Yanti dan Hartono (2019) yang 

melakukan penelitian dengan mengambil sampel entitas subsektor makanan dan 

minuman manufaktur, serta subsektor kosmetik dan barang-barang rumah tangga 
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pada periode 2014-2017. Ini menunjukkan semakin tinggi atau rendah leverage 

sebuah entitas maka tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak. Semakin 

tingginya leverage maka semakin tinggi pendanaan yang didapat dari orang ketiga 

yang digunakan oleh entitas dan menaikkan bunga utang. Biaya bunga utang ini 

akan mempengaruhi tingkat laba bersih dan juga mengurangi beban pajak. Sampel 

yang digunakan hany berisi sejumlah kecil entitas yang menggunakan pihak ketiga 

dalam pendanaan sehingga biaya bunga yang dikeluarkan tidak berpengaruh atas 

agresivitas pajak. 

 

2.4.3  Market to Book Value 

Indikator yang dapat digunakan untuk menilai harga saham pada pasar 

adalah Market to Book Value (MBV) yang menggunakan perbandingan nilai pasar 

dengan nilai buku. Menurut Dewi dan Purnawati (2016), nilai MBV 

mengindikasikan pandangan seorang investor terhadap nilai suatu perusahaan. Citra 

serta internal perusahaan yang baik akan berdampak pada saham yang dapat dijual 

lebih tinggi dari nilai buku. Tingginya nilai MBV menandakan mahalnya nilai 

saham tersebut dan mengindikasikan bahwa peluang pertumbuhan perusahaan 

tinggi. MBV memberikan kontrol terhadap pertumbuhan dan diprediksi 

memberikan dampak positif terhadap agresivitas pajak. 

 

2.5 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Hubungan koneksi politik dan tata kelola perusahaan dapat mempengaruhi 

perusahaan dalam melakukan agresivitas dalam penghindaran pajak. Koneksi 

politik dapat memberikan pengaruh yang kuat dalam melakukan agresivitas pajak. 

Koneksi politik memberikan perlakuan yang lebih khusus, seperti kemudahan 

mendapatkan pinjaman modal dan risiko audit pajak yang rendah, sehingga 

membuat perusahaan lebih agresif dalam menerapkan penghindaran pajak yang 

mengakibatkan penurunan transparansi laporan keuangan. Ketidakagresifan 

penghindaran pajak dapat terjadi apabila badan usaha berlomba dalam melakukan 

pembayaran pajak yang tinggi sehingga dengan adanya kontribusi pajak yang besar, 

perusahaan akan mendapat penghargaan atau apresiasi dari pemerintah.  
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Variabel lain yang diteliti dalam penelitian ini masuk ke dalam kategori 

tata kelola perusahaan yang terdiri dari dewan direktur independen, ukuran dewan, 

kepemilikan institusional, dan auditor eksternal. Tata kelola perusahaan yang baik 

dapat berpengaruh secara negatif dikarenakan perusahaan akan menciptakan 

keputusan yang efektif bagi pemegang saham termasuk penentuan tarif pajak 

efektif dan patuh terhadap peraturan pajak. Penurunan masalah agensi dapat 

tercapai, sehingga agen akan mengusahakan mentaati peraturan perundang-

undangan termasuk peraturan pajak. Hal ini menjadikan dapat turunnya agresivitas 

pajak. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model penelitian analisis pengaruh koneksi politik, tata kelola 

perusahaan terhadap agresivitas pajak di Indonesia 

 

Berdasarkan uraian serta kerangka model penelitian yang telah ada, maka hipotesis 

yang ditentukan dalam penelitian adalah:  

H1: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. 

H2: Dewan direktur independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. 
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H3: Ukuran Dewan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. 

H4: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. 

H5: Auditor Eksternal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christy Florencia Susanto. Analisis Pengaruh Koneksi Politik dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap 
Agresivitas Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository©2020


