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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Penghindaran Pajak 

Penghindaran pajak adalah suatu upaya perencanaan yang berniat untuk 

membayar beban pajak yang lebih sedikit dibanding yang seharusnya dengan 

mengeksploitasi celah atau loophole dari peraturan perpajakan. Hal ini dianggap 

ide yang cukup pintar karena selain menghemat pembayaran beban tersebut, wajib 

pajak juga dinyatakan tidak melanggar aturan secara hukum (Irianto, Sudibyo & 

Wafirli, 2017). Upaya perencanaan tersebut adalah tindak pengendalian yang bisa 

menghindari pungutan pajak pemerintah itulah yang disebut juga sebagai tax 

planning. Menurut Tandean dan Winnie (2016) penghindaran pajak dilakukan 

ketika perusahaan sudah menerapkan kebijakan aturan pajak namun tindakan 

tersebut tidak dipertanyakan dan bahkan tidak diaudit dari sudut hukum. Apabila 

perusahaan yang menghindar pajak sudah melewati batas ketentuan aturan pajak 

akan tergolong sebagai penggelapan pajak dan beresiko hilangnya reputasi dalam 

dunia ekonomi dan dikenai denda yang besar. Hal ini dapat mempengaruhi 

sustainability perusahaan (Supriyadi, 2013). 

Faktor yang mendorong orang yang kena pajak melakukan penghindaran 

pajak (Suandy, 2008), antara lain: 

1. Beban pajak dalam jumlah yang relatif besar 

Jumlah yang harus dibayar relatif besar sehingga memungkinkan 

perusahaan mengalami kerugian yang cukup materalitas. 

2. Pegawai pajak atau fiskus yang menerima penyuapan 

Wajib pajak bersedia menyuap fiskus dalam biaya yang lebih kecil 

daripada harus membayar pungutan pajak yang seharusnya. 

3. Peluang kecil terdeteksi 

Semakin kecil peluang penghindaran tersebut terdeteksi maka wajib pajak 

cenderung akan melanggar aturan pajak.  

4. Sanksi Pelanggaran 

Apabila sanksi dari pelanggaran semakin ringan, wajib pajak akan 

semakin berani melakukan pelanggaran. 
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Adapun faktor lain yang mempengaruhi manajemen perusahaan berupaya 

menghindar pajak. Faktor-faktor tersebut adalah tata kelola perusahaan, 

karakteristik yang melekat perusahaan serta tanggung jawab sosial yang dapat 

memberi peluang bagi manajemen menghindari pungutan pajak yang signifikan.  

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) kepatuhan perpajakan dapat 

diketahui melalui effective tax rates (ETR). Ada lagi cara lain dalam mengukur 

kepatuhan pembayaran pajak seperti book  tax difference (BTD) namun proksi yang 

paling sering digunakan dan diakui dalam literatur adalah proksi ETR. ETR dapat 

diketahui melalui laporan keuangan karena data tersebut terbatas untuk diakses. 

Peneliti menggunakan rasio ETR sebagai alat ukur kelayakan perusahaan karena 

nilai ETR terdapat nilai beban pajak telah dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan 

pendapatan perusahaan (Pohan, 2009). ETR yang bernilai semakin rendah 

mengilustrasikan peluang penghindaran pajak yang lebih tinggi. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Menurut penelitian Desai dan Dharmapala (2006) dapat ditarik 

kesimpulan di mana insentive compensation berpengaruh signifikan secara negatif 

pada penghindaran pajak. Artinya, insentive compensation yang meningkat malah 

mendorong para manajer menutupi laba sebenarnya di mana tindakan tersebut 

sudah tergolong dalam memanipulasi pajak. Masalah tersebut bisa terjadi akibat 

faktor tata kelola perusahaan yang masih lemah.  

Pada riset Gallemore and Labro (2014) telah meneliti kualitas informasi 

internal atau internal information quality (IIQ) terhadap penghindaran pajak. Hasil 

penelitian tersebut membuktikan bahwa IIQ yang semakin tinggi maka dikaitkan 

bersama penghindaran pajak menyimpulkan bahwa IIQ memiliki signifikan yang 

negatif terhadap penghindaran pajak karena pengambilan keputusan dalam 

perencanaan pajak didasari oleh kualitas informasi. Maka hal ini menyatakan 

bahwa IIQ yang semakin tinggi dan berkualitas akan mampu menekan perusahaan 

dalam melaksanakan penghindaran pajak. 

Dewi dan Sari (2015) dalam penelitiannya memuat pernyataan bahwa 

variabel insentif eksekutif, kepemilikan institusional, komisaris independen dan 

komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Untuk komite audit 
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karena kinerja akan dikatakan baik bila berjumlah paling sedikit tiga orang sesuai 

dengan standar BEI namun tabulasi data menyatakan komite audit cenderung 

homogen sehingga sulit untuk diukur dengan tepat pengaruh terhadap penghindaran 

pajak. Sementara variabel corporate risk berpengaruh negatif karena perusahaan 

yang beresiko tinggi harus menyajikan laporan keuangannya dengan transparansi 

agar dapat menunjukkan sejauh mana kinerja perusahaan sehingga penghindaran 

pajak sulit dilakukan. Kemudian variabel kualitas audit berpengaruh positif yang 

berarti kualitas audit semakin baik, penghindaran pajak juga meningkat karena 

walaupun jasa KAP Big Four yang mengaudit, tugasnya hanya sebatas menguji 

tingkat kewajaran informasi laporan perusahaan sehingga tidak menghalangi 

perusahaan menghindar kewajiban pajaknya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model penelitian Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk dan 

Corporate Governance pada Penghindaran Pajak, Sumber: Dewi & Sari (2015).  

Dalam penelitian Nugraha dan Meiranto (2015) memuat hasil analisis 

yang disimpulkan bahwa ukuran perusahaan dan intensitas modal memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini 

dijelaskan karena ukuran perusahaan yang besar cendreung menjaga reputasi di 

mata publik. Selain itu, yang berkaitan dengan intensitas modal adalah aset tetap 

milik perusahaan. Namun, ada perbedaan kebijakan dalam mengakui aset menurut 

perpajakan dan akuntansi sehingga dinyatakan tidak signifikan negatif. Sementara 

sisa variabel lain, CSR dan leverage diteliti mempunyai pengaruh yang signifikan 

negatif. Perusahaaan yang aktif dalam kegiatan CSR dianggap perusahaan yang 

peduli terhadap lingkungan masyarakat karena itu perusahaan akan taat pada 
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peraturan pajak dan membayar sesuai kewajibannya. Dana pinjaman yang 

terhutang oleh perusahaan juga digunakan untuk inverstasi yang bermanfaat. 

Pada penelitian Sunarsih dan Oktaviani (2016) telah menyimpulkan bahwa 

kepemilikan institusional hanya merupakan alat untuk memantau manajer 

mengambil dalam pengambilan keputusan sehingga kinerja pengawasan tetap 

kurang terdukung jadi tidak memiliki efek terhadap penghindaran pajak. Sementara 

kepemilikan manajerial, dewan independen dan komite audit memiliki efek yang 

relasi negatif karena mampu meningkatkan kontrol dan pengawasan yang optimal 

sehingga mempengaruhi manajemen untuk tidak asal bertindak. 

Tandean dan Winnie (2016) berpendapat bahwa komite audit dan 

kepemilikan institusional memiliki berpengaruh positif terhadap penghindaran 

pajak. Hal ini berarti jumlah komite audit yang banyaj dapat meningkatkan 

performa manajemen sehingga penghindaran pajak berkemungkinan dicegah 

namun kepemilikan institusional yang semakin besar, semakin berkemungkinan 

penghindaran pajak dilakukan karena perusahaan bertanggung jawab terhadap para 

pemegang saham dan ingin mengurangi pajak terutang. Sedangkan variabel 

independen lainnya antara lain kompensasi dan karakter eksekutif, ukuran 

perusahan, kualitas audit dan dewan komisaris tidak terbukti dapat mengurangi 

tindakan penghindaran pajak.  

Berdasarkan analisis Wiguna dan Jati (2017) dijelaskan bahwa CSR 

memiliki hubungan yang positif terhadap penghindaran pajak yang berarti 

pengungkapan CSR yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak juga 

semakin tinggi. Sebab, aktivitas CSR banyak mengeluarkan biaya di mana 

perusahaan lebih berpeluang menghindar pajak. Preferensi risko eksekutif juga 

memiliki hubungan yang positif di mana apabila risiko perusahaan yang semakin 

tinggi menandakan eksekutif adalah risk-taker jadi cenderung berani bertindak 

untuk menghindari pajak. Sedangkan intensitas kapital dijelaskan tidak 

mempengaruhi penghindaran pajak karena bila aset tetap yang dimiliki perusahaan 

semakin banyak, perusahaan akan memanfaatkan beban depresiasi aset tersebut 

menjadi pengurang pajak. 

Aminah, Chairina dan Yustika (2017) telah meneliti bahwa variabel 

koneksi politik dan profitabilitas berpengaruh signifikan positif dan termasuk faktor 

Shelly. Analisis Pengaruh Csr, Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penhindaran Pajak. 
UIB Repository©2020



11 

 

 

Universitas Internasional Batam 

pengaruh perusahaan melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang berkoneksi 

politik artinya perusahaan tersebut berhubungan erat dengan pihak pemerintahan di 

mana manajer akan memanfaatkan hubungan tersebut menjadi lebih agresif dalam 

perencanaan pajak karena resiko pemeriksaan pajak lebih rendah dan manajer bisa 

mendapatkan bantuan modal atau keuntungan lain dari pendanaan. Profitabilitas 

yang tinggi akan mendorong manajer lebih hasrat meningkatkan laba, di samping 

itu pemegang saham juga ingin menekan beban pajak sehingga perusahaan dikelola 

sebaik mungkin melalui penerapan tax planning seperti meningkatkan beban 

armotisasi dan beban R&D. 

Studi Irianto et al. (2017) meneliti bahwa ukuran perusahaan, dan 

profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap penghindaran 

pajak. Sementara leverage dan intensitas kapital tidak ada pengaruh yang signifikan 

karena tingginya intensitas kapital bukan hanya demi menghindari pajak melainkan 

dilakukan agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Model penelitian Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan 

dan Intensitas Kapital terhadap Penghindaran Pajak, Sumber: Irianto et al. (2017) 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan oleh Merslythalia dan 

Lasmana (2017) dijelaskan bahwa ukuran perusahaan dan komisaris independen 

tidak signifikan dalam mempengaruhi penghindaran pajak. Perusahaan yang besar 

akan menarik perhatian besar dari pihak pemerintahan karena laba yang diperoleh 

juga besar. Pemeriksaan akan lebih strict dilakukan pada perusahaan tersebut. 

Karena itu, perusahaan akan memilih untuk berprinsip konservatif dan menaati 

peraturan yang berlaku agar tidak berdampak buruk terhadap perusahaan. Dengan 

demikian, perusahaan kecil maupun besar juga sama patuh terhadap perpajakan. 

Selanjutnya komisaris independen juga tidak berpengaruh signifikan karena banyak 
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atau sedikitnya proporsi dewan hanya bertugas untuk ketentuan tertentu sehingga 

dewan komisaris independen tidak dapat menjamin pencegahan usaha 

penghindaran pajak secara efektif.  Sedangkan peranan penting dipegang oleh 

pemegang saham mayoritas dan direksi. Direksi yang berkompetensi tinggi selalu 

berupaya menyajikan laporan keuangan yang relevan dan accountable untuk 

kinerja manajemen yang lebih baik sehingga direksi akan menghindari tindakan 

kecurangan seperti penghindaran pajak tujuannya agar mendapat kepercayaan 

masyarakat publik dalam mengelola perusahaan. Kompetensi eksekutif juga 

terbukti tidak pengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Berdasarkan penelitian Oktaviyani dan Munandar (2017) telah 

menguraikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, variabel rasio solvency yaitu alat 

ukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang. Rasio ini dibuktikan 

memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap penghindaran pajak yang 

berarti rasio solvency tinggi akan memungkinkan penindakan manipulasi pajak. 

Karena hutang yang banyak menandakan kewajiban beban bunga yang besar. Hal 

ini dapat dijadikan sebagai faktor pengurang laba yang juga mengurangi beban 

pajak yang seharusya. Variabel independen yang kedua yaitu pertumbuhan 

penjualan. Pada penelitian tersebut menyatakan pertumbuhan penjualan tidak 

berpengaruh signifikan dengan penghindaran pajak karena penjualan yang besar 

maka rasio profitabilitas juga akan tinggi. Di sini, laba dan hutang pajak akan 

meningkat. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung akan merencanakan 

pajak untuk mengurangi hutang pajak yang ada. Perusahaan tetap harus melunaskan 

kewajiban pajak sehingga pertumbuhan penjualan dinyatakan tidak berpengaruh 

terhadap tindakan tersebut.Variabel yang ketiga adalah kepemilikan institusional di 

mana keberadaannya mendorong pengawasan efektif terhadap kinerja manajemen 

namun perusahaan lebih mengandalkan manajer institusional untuk mengawasi 

manajemen perusahaan. Dengan ada atau tidaknya keberadaan kepemilikan 

institusional, penghindaran pajak tetap masih diperbolehkan.  

Rani, Susetyo dan Fuadah (2018) meneliti bahwa semakin tinggi tingkat 

profitabilitas dan ukuran perusahaan berskala besar maka tingkat ETR akan 

mengecil. Hal ini menunjukkan hubungan yang signifikan negatif, ETR yang 

semakin rendah berarti perusahaan kemungkinan besar melakukan menghindari 
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kewajiban pajak. Sedangkan leverage berhubungan yang positif terhadap 

penghindaran pajak di mana leverage yang bertambah tinggi, nilai ETR juga 

semakin tinggi. Hal ini berkemungkinan bahwa perusahaan turut dalam melakukan 

pembayaran pajak tersebut. 

Jurnal yang diterbitkan peneliti Hoseini dan Gerayli (2018) berjudul “The 

Presence Of Women On The Board and Tax Avoidance From Tehran Stock 

Exchange” telah menyelidiki hubungan antara kehadiran wanita dalam dewan 

direksi dan penghindaran pajak. Hasil penelitian membuktikan signifikan negative 

yang berarti adanya direksi wanita dapat menekan tindakan penghindaran pajak 

karena direksi wanita dianggap lebih beretika dan bermoral bahkan dalam 

pengambilan keputusan juga bertindak secara risk-averse.  

Penelitian dari Wardani dan Khoiriyah (2018) mengenai hubungan strategi 

bisnis dan leverage terhadap penghindaran pajak di mana dibuktikan tidak 

berpengaruh signifikan. Penyebab hal tersebut yang pertama dikarenakan 

kebanyakan perusahaan tidak konsisten dalam menerapkan strategi bersaing pada 

setiap tahun sehingga tidak berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak. Yang 

kedua leverage juga tidak berpengaruh karena sebagian besar utang perusahaan 

berasal dari pinjaman modal dari pihak yang berelasi, maka dari itu beban bunga 

yang timbul tidak diperbolehkan untuk mengurang laba. Beban bunga yang 

diperbolehkan adalah bunga yang muncul dari pihak yang tidak berelasi dengan 

perusahaan. Selanjutnya variabel profitabilitas dinyatakan berpengaruh signifikan 

positif karena kenaikan laba juga meningkatkan profitabilitas yang mengakibatkan 

beban pajak yang terutang semakin tinggi sehingga perusahaan cenderung lebih 

leluasa memanfaatkan loopholes yang terdapat dalam kebijakan perpajakan. 

Arianandini dan Ramantha (2018) telah melakukan pengujian melalui 

statistic dan menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan dan negatif 

terhadap penghindaran pajak karena perusahaan dalam ekonomi yang 

menguntungkan akan meletakan diri dalam perencanaan pajak untuk 

mengoptimalkan beban serendah mungkin. Selanjutnya leverage dinyatakan tidak 

ada signifikansi terhadap penghindaran pajak karena tingginya leverage juga 

beresiko. Meskipun hutang yang banyak memiliki beban pengurang pajak, namun 

perusahaan tidak menghasilkan laba yang optimal.  
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2.3 Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak 

Menurut Astuti, Titisari dan Nurlaela (2018) suatu badan institusi yang  

memiliki kepentingan untuk berinvestasi pada saham perusahaan disebut sebagai 

kepemlikan institusional yang dapat diketahui melalui persentase proporsi saham 

yang dimiliki. Pelaksanaan investasi tersebut biasanya menjadi tanggung jawab 

pada divisi tertentu di dalam perusahaan untuk menganalisis dan mengelola 

perkembangan investasi tersebut. Tingkat pengendalian pada kinerja manajemen 

perusahaan akan didorong dan diawasi dengan ahli dan optimal dikarenakan 

sumber kekuasaan yang diwakili kepemilikan saham institusi (Cahyono, Andini & 

Raharjo, 2016).  Dalam kinerja manajemen, keberadaan kepemilikan institusional 

bermakna penting karena mampu memantau dan mempengaruhi secara efektif 

setiap pengambilan keputusan oleh manajer.  

Riset dari peneliti Ariawan dan Setiawan (2017), Merslythalia dan 

Lasmana (2017), Tandean dan Winnie (2016) berpendapat bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Karena 

kepemilikan institusional yang berjumlah besar akan menginginkan laba yang 

optimal sehingga akan mengawasi dan menyarankan pihak manajer agar 

mengurangi beban pajak yang merupakan faktor pengurang laba. Namun berbeda 

dengan Diantari dan Ulupui (2016) juga memberi kesimpulan bahwa tidak ada 

pengaruh signifikan diantara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak. Hal 

ini konsisten dengan penelitian  Annisa (2008), Winata (2014), Dewi dan Sari 

(2015), Damayanti dan Susanto (2016), Wijayanti dan Merkusiwati (2017), 

Oktaviyani dan Munandar (2017), Arianandini dan Ramantha (2018). 

 

2.3.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran 

Pajak 

Menurut peraturan yang ditetapkan oleh BEI, tata kelola perusahaan yang 

baik memiliki komisaris independen minimal harus berpersentase diatas tiga puluh 

persen dari total anggota dewan komisaris sehingga pihak manajemen akan 

terkontrol dan terkendalikan seperti dalam pengurusan perpajakan, masalah agensi 

dan lainnya (Ariawan & Setiawan, 2017).  Berdasarkan penelitian Wardhani (2007) 
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yang menerangkan bahwa dewan komisaris yang berjumlah besar terbukti 

menurunkan tingkat kemampuan bahkan dalam hal komunikasi, koordinasi dan 

pengambilan keputusan dibanding dengan dewan berjumlah kecil. Oleh sebab itu, 

sering muncul masalah keagenan diantara manajemen dan kontrol.  

Dalam penelitian Oktadella dan Zulaikha (2010) komisaris independen 

dideskripsikan sebagai sebuah badan di mana bebas dari hubungan afiliasi dengan 

direksi, dewan komisaris atau pengendali lainnya bahkan tidak menjabat 

perusahaan. Akan tetapi komisaris tersebut bersifat independen untuk bertindak 

dalam pengawasan kinerja direksi yang semata-mata untuk kepentingan perusahaan 

dan menyeimbangkan pengambilan keputusan antara para dewan dan pihak terkait. 

Menurut Antonia (2008) yang meneliti bahwa komisaris perseroan yang 

terdiri dari dewan komisaris independen tidak berpengaruh penghindaran pajak 

secara signifikan karena semakin besar anggota komisaris independen semakin 

tidak terkendali penyajian laporan keuangan sehingga mudah terjadi manipulasi 

yang akan menguntungkan dalam hal pungutan pajak. Hasil penelitian tersebut 

berpendapat sama dengan Dewi dan Sari (2015), Fadhila, Pratomo dan Yudowati 

(2017), Merslythalia dan Lasmana (2017) namun bertolak belakang dengan 

penelitian Winata (2014), Ariawan dan Setiawan (2017), Astuti et al. (2018) yang 

menyimpulkan dewan komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan 

pada penghindaran pajak.  

 

2.3.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak 

Menurut peraturan Bapepam dan BEI, perusahaan terdaftar ditetapkan 

harus terdiri dari komite audit yang diketuai salah satu independen dewan komisaris 

karena merupakan unsur penting dalam peningkatan bobot pengawasan agar 

menjadi perlindungan bagi para pemegang saham dan pihak terkait. Komite audit 

dijadikan sebagai konektor antara eksternal auditor dan perusahaan sehingga 

komite audit mampu mencegah pengungkapan yang tidak benar dan meminimalisir 

kecurangan yang kemungkinan terjadi oleh pihak manajemen (Winata, 2014). 

Tanggung jawab komisaris independen dalam pengawasan kinerja perusahaan akan 

dilaksanakan dengan bantuan komite audit untuk melakukan pemeriksaan yang 

dibutuhkan. Dengan demikian, kualitas tata kelola di perusahaan akan meningkat. 
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Kesimpulan menurut Pohan (2009) yang menjelaskan bahwa bila jumlah 

komite audit tidak memenuhi standar BEI yang menetapkan komite audit harus 

minimal berjumlah tiga orang, manajemen perusahaan cenderung akan berupaya 

meminimalisir laba untuk menghemat pajak. Menurut penelitian Swingly dan 

Sukartha (2015), Cahyono et al. (2016), Damayanti dan Susanto (2016) komite 

audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan 

hasil penelitian oleh Winata (2014), Diantari dan Ulupui (2016), Mulyani, 

Wijayanti dan Endang (2018) menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap 

penghindaran pajak.  

 

2.3.4 Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak 

Untuk memahami tingkat resiko dan laba yang dialami perusahaan dapat 

diukur melalui jumlah besarnya hutang yang tergolong dalam struktur modal yaitu 

yang dimaksudkan sebagai rasio leverage. Menurut Sudana (2011) leverage bisa 

menjadi salah satu faktor yang  dapat mempengaruhi perusahaan melanggar hukum 

perpajakan. Pada penelitian ini akan menggunakan rasio debt to equity (DER) untuk 

menjadi proksi leverage. DER merupakan bagian leverage sebagai indikator 

keuangan menunjukkan modal perusahaan menggunakan pendanaan hutang atau 

modal sendiri dalam pembelanjaan aktiva atau keperluan operasional.  

Tingkat rasio DER yang tinggi dapat merefleksikan bahwa perusahaan 

sedang mengalami financial risk karena hutang yang besar menimbulkan kewajiban 

yang melekat tetap pada perusahaan seperti pembayaran beban bunga ataupun 

cicilan pokok yang harus dibayar setiap periode. Beban-beban tersebut dapat 

dijadikan sebagai pengurang laba di mana merupakan kesempatan bagi pihak 

manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan dengan tujuan menghindar 

pungutan pajak. Pendapat tersebut sama dengan penelitian Ozkan (2001), Hanlon 

dan Heitzman (2010), Nugrahitha dan Suprasto (2018) menemukan adanya 

pengaruh signifikan antara leverage terhadap penghindaran pajak di mana 

berhubungan positif. Ada juga riset yang mengungkapkan bahwa leverage tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yaitu riset dari Sudana (2011), 

Aminah et al. (2017), Arianandini dan Ramantha (2018). 
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2.3.5 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak 

Sebuah indikator untuk menunjukkan kekayaan melalui penghasilan laba 

yang dikelola oleh manajemen disebut sebagai profitabilitas (Siregar & Widyawati, 

2016). Pengukuran profitabilitas berfungsi untuk memperkirakan seberapa cakap 

perusahaan dalam menghasilkan laba yang mengandalkan pada sumber daya yang 

tersedia. Profitabilitas perusahaan dapat diukur dengan berbagai cara seperti net 

profit margin, return on equity ratio, rasio penjualan ataupun return on asset 

(ROA). Pada penelitian ini proxy profitabilitas yang akan digunakan berupa rasio 

ROA.  

ROA atau tingkat pengembalian aset telah didefinisikan sebagai gambaran 

kemampuan perusahaan mendapatkan laba dari jumlah aset yang dimiliki 

(Ghabayen, 2012). ROA juga dapat membuktikan apakah manajemen sudah 

memanfaatkan modalnya secara efektif dan efisien sehingga ROA dianggap sebagai 

pengukuran yang cukup memadai atas kinerja perusahaan. Rasio ROA yang 

semakin tinggi menyatakan bahwa perusahaan berperforma baik dalam penggunaan 

aset miliknya untuk menghasilkan keuntungan. Sesuai penelitian Dewinta dan 

Setiawan (2016), apabila keuntungan yang diperoleh semakin besar, pajak yang 

harus dibayar juga ikut meningkat sehingga perusahaan cenderung akan berencana 

untuk menurunkan biaya pajak dengan menghindar kewajiban pajak. Pendapat 

tersebut sejalan dengan, Darmawan dan Sukartha (2014), Kim dan Jang (2018) 

yang menyatakan bahwa profitabilitas terdapat signifikan positif pada 

penghindaran pajak. Kurniasih dan Sari (2013) signifikan negatif. Sedangkan 

pengujian dari Siregar dan Widyawati (2016), Nugrahitha dan Suprasto (2018), 

Rani et al. (2018), Zeng (2018) menyatakan tidak berhubungan signifikan antara 

profitabilitas dan penghindaran pajak. 

 

2.3.6 Pengaruh Arus Kas Operasional Terhadap Penghindaran Pajak 

Arus aliran kas yang berhubungan dengan kegiatan operasional seperti 

pendapatan kas masuk, pengeluaran kas keluar, pembayaran biaya umum, 

administrasi termasuk dalam arus kas operasional. Arus kas operasional digunakan 

sebagai penentuan dalam menghitung laba bersih perusahaan karena arus kas 

operasional telah mencakup selisih antara kas masuk dan kas keluar dari hasil 
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aktivitas operasional sehingga dapat mempengaruhi tindakan manajemen dalam 

pengelolaan laba dan perencanaan pajak. Namun hal ini belum bisa menunjukkan 

dapat memengaruhi perusahaan bertindak menghindari pajak karena arus kas 

tersebut hanya memuat aliran kas secara garis besar dalam aktivitas operasional 

sehingga beresiko bagi manajemen untuk mengotak-atik laba dalam arus kas 

tersebut (Gulzar et al., 2018).  

 

2.3.7 Pengaruh Noncurrent Asset-to-Noncurrent Financing (NCFIN) 

Terhadap Penghindaran Pajak 

Rasio NCFIN berfungsi untuk mengukur seberapa banyak pendanaan 

perusahaan jangka panjang dapat menghasilkan aset tidak lancar atau aset tetap 

yang bermanfaat. Pengukuran ini dapat menentukan kesehatan finansial perusahaan 

tersebut melalui jumlah aset tetap yang dianggap lebih bernilai daripada sejumlah 

uang yang semata-mata diperoleh dari tanaman modal para investor serta hasil 

pinjaman. Dari riset studi Kim dan Jang (2018) membuktikan bahwa rasio NCFIN 

tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 

  

2.3.8 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak 

Ukuran perusahaan dikelompokkan menjadi skala besar dan kecil yang 

ditentukan berdasarkan besarnya total aset yang dimiliki. Selain itu, juga dapat 

dinyatakan dalam jumlah penjualan yang didapatkan ataupun total ekuitas 

perusahaan serta kapitalisasi pasar (Dewinta & Setiawan, 2016). Pada penelitan ini 

ukuran perusahaan akan ditentukan dengan menggunakan total aset yang 

dilogaritma natural sebagai proksi (Ahmad & Wardani, 2014). Karena pada 

umumnya aset sudah dianggap nilai yang paling stabil sehingga aset perusahaan 

yang semakin besar menunjukkan bahwa transaksi perusahaan tersebut semakin 

meningkat sehingga dapat dijadikan acuan penentu ukuran perusahaan. Transaksi 

penjualan yang meningkat akan menghasilkan laba yang optimal. Secara otomatis, 

perusahaan harus membayar pungutan pajak yang tinggi kepada pihak 

pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku. Maka dari itu, perusahaan cenderung 

akan melakukan penghindaran pajak agar dapat menghemat beban tersebut. Dalam  

penelitian Kurniasih dan Sari (2013), Darmawan dan Sukartha (2014), Wijayanti et 
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al. (2016), Dewinta dan Setiawan (2016), Irianto et al. (2017), Kim dan Jang (2018) 

juga berpendapat demikian. 

Sementara itu beberapa penelitian lain yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak 

seperti studi dari Nugraha dan Meiranto (2015), Merslythalia dan Lasmana (2017) 

karena dari ukuran perusahaan dapat mencerminkan kestabilan perusahaan dalam 

mengerjakan aktivitas operasionalnya sehingga ukuran perusahaan yang semakin 

besar akan lebih menarik perhatian dari pihak pemerintahan untuk lebih ketat dalam 

proses pemeriksaan perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan memilih untuk 

patut pada peraturan dan tetap melakukan kewajibannya dalam kontribusi pajak. 

 

2.3.9 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak 

Pertumbuhan penjualan atau sales growth menggambarkan perubahan 

suatu nilai karakteristik keuangan pada suatu perusahaan yang dapat diketahui 

melalui perubahan jumlah penjualan perusahaan. Salah satu patokan untuk 

mengevaluasi kapabilitas perusahaan dalam neningkatkan penjualannya pada setiap 

periode dapat ditemukan melalui rasio pertumbuhan penjualan ini. Rasio yang 

tinggi dapat menarik perhatian pendanaan eksternal karena pihak kreditur akan 

lebih mempercayai perusahaan yang relatif stabil dalam penjualannya (Widayanti, 

Triaryati & Abundanti, 2016). 

Pada riset Dewinta dan Setiawan (2016) menemukan bahwa pertumbuhan 

penjualan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap aktivitas 

penghindaran pajak artinya penjualan yang semakin tinggi menimbulkan harapan 

yang kuat bagi manajemen untuk menambah kompensasi laba dan menghemat 

beban pajak. Sementara itu menurut Swingly dan Sukartha (2015), Wardani dan 

Purwaningrum (2018) tidak terdapat pengaruh signifikan diantara pertumbuhan 

penjualan dan penghindaran pajak karena meskipun tingkat penjualan bertumbuh 

besar, biaya-biaya operasional juga ikut meningkat karena bertambahnya demand 

masyarakat sehingga manajemen tidak dapat bertindak leluasa dalam penghindaran 

pajak.  

 

2.3.10 Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Terhadap Penghindaran Pajak 
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Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) telah 

dijelaskan dalam berbagai ragam definisi oleh para peneliti. Menurut Baker (2003) 

dalam Dharma dan Noviari (2017) definisi CSR adalah suatu kegiatan perusahaan 

dalam mengelola proses bisnis untuk membuahkan dampak atau hasil yang positif 

bagi masyarakat secara menyeluruh. Perusahaan yang berkomitmen untuk 

bertindak etis dalam jangka panjang dan meningkatkan hidup karyawan dan 

masyarakat menjadi berkualitas sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan 

ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial dan 

ekonomi secara berkelanjutan itulah yang disebut sebagai CSR (Yoehana, 2013).  

Dengan demikian, CSR menjadi salah satu faktor kunci kelangsungan hidup dan 

kesuksesan sebuah perusahaan. 

CSR ditinjau sebagai sarana di mana manajemen perusahaan dapat 

berinteraksi lebih luas dengan masyarakat untuk mempengaruhi persepsinya. 

Penelitian yang berhubungan antara CSR dan penghindaran pajak oleh Lanis dan  

Richardson (2013) menemukan mengenai perusahaan yang mengungkapkan 

informasi tambahan terkait kegiatan CSR di berbagai bidang memiliki tujuan untuk 

meredakan kekhawatiran publik dengan menunjukkan bahwa perusahaan telah 

memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat dan berharap persepsi masyarakat 

yang lebih baik kepada perusahaan tersebut. Iskandar (2016) menunjukkan bahwa 

CSR tidak bernilai signifikan karena kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan 

mendatangkan motif yang berfaedah yaitu kesadaran moral tanpa imbalan namun 

menguntungkan finansial perusahaan serta dapat mengurangi tekanan atau ancaman 

pemeriksaan dari pemerintah. Hal ini sependapat dengan Davis, Guenther, Krull 

dan Williams (2013), Wahyudi (2015), Wijayanti dan Samrotun (2016), Dharma 

dan Noviari (2017), Wardani dan Purwaningrum (2018) bahwa CSR tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Kuriah dan Asyik 

(2016), Kiesewetter dan Manthey (2017), Wiguna dan Jati (2017), Octaviana, 

Titisari dan Chomsatu (2018), Zeng (2018) CSR memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap penghindaran pajak karena perusahaan yang aktif dalam aktivitas sosial 

cenderung memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan masyrakat 

sehingga perusahaan akan mengendalikan manajemen dengan baik dan patuh pada 

peraturan perpajakan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.  
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2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan konsep dari jurnal Astuti, Titisari dan Nurlaela (2018), Kim 

dan Jang (2018), Octaviana, Titisari dan Chomsatu (2018) yang menjadi acuan bagi 

penulis dalam penyusunan laporan skripsi. Model penelitian dalam laporan ini 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Model penelitian Analisis Pengaruh CSR, Tata Kelola Perusahaan dan 

Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak, Sumber: Astuti, Titisari 

dan Nurlaela (2018), Kim dan Jang (2018), Octaviana, Titisari dan Chomsatu (2018) 

Berdasarkan kerangka penelitian telah disampaikan, berikut adalah 

hipotesis yang diusulkan: 

H1. Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan positif terhadap 

penghindaran pajak 

H2. Dewan komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap 

penghindaran pajak.  

H3. Komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.  

H4. Leverage berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.  

H5. Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. 
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H6. Arus kas operasional berpengaruh signifikan positif terhadap 

penghindaran pajak.  

H7. Noncurrent asset-to-noncurrent financing berpengaruh signifikan positif 

terhadap penghindaran pajak. 

H8. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran 

pajak. 

H9. Pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan negaitf terhadap 

penghindaran pajak. 

H10. CSR berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak 
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