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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Penghindaran Pajak 

Penghindaran pajak adalah usaha dalam pengurangan atau 

meminimalisasi kewajiban pajak seseorang sedemikian rupa dengan menggunakan 

celah (loophole) dalam hukum perpajakan, tindakan ini dilakukan dengan sengaja 

oleh wajib pajak untuk meminimalisasi biaya pajak yang harus di bayar kepada 

negara (Jacob, 2014). Menurut Pilos (2017), penghindaran pajak adalah segala 

aktivitas perusahaan yang mengurangi kewajiban perpajakan perusahaan di 

anggap sebagai penghindaran pajak yang tidak melanggar hukum, dengan 

menglobi untuk tarif pajak yang rendah atau investasi diobligasi pemerintahan, 

manfaat utama yang didapatkan dari penghindaran pajak adalah dapat menambah 

arus kas perusahaan sehingga perusahaan dapat berinvestasi. 

Manajemen pajak adalah salah satu cara dalam melakukan penghindaran 

pajak, manajemen pajak lebih fokus dalam menggunakan celah yang ada di dalam 

hukum, penghindaran pajak dapat dilaksanakan dengan tiga acara, seperti 

menahan diri, yang artinya menghindari sesuatu yang dapat dikenakan pajak 

seperti pemakaian barang mewah yang dikenakan cukai dan rokok. Kedua adalah 

lokasi, contoh di bagian timur diberikan keringanan kepada investor dalam 

menanamkan modal. Ketiga penghindaran pajak secara yuridism yaitu 

memanfaatkan celah yang ada contoh seperti, orang pribadi membuka suatu usaha 

mempertimbangkan konteks perpajakan yang akan diambil, ingin membangun 

suatu firma atau sebuah PT (Perseroan terbatas) karena pajak firma lebih rendah 

daripada pajak PT, seperti laba firma setelah pajak dapat diberikan langsung 

kepada pemilik, sedangkan laba setelah pajak PT ketika pembagian wajib 

dikenakan pajak dividen terlebih dahulu. Manajemen Pajak sebagai suatu 

perlakuan oleh wajib pajak dalam mengurus  perpajakan supaya dapat dikelola 

dengan efektif,  sehingga dapat mempertahankan keberlangsungan usaha tanpa 

mengabaikan kewajiban pajak terhadap negara (Santoso & Rahayu, 2019) 
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Terdapat berbagai cara untuk meminimalisasi pajak, dari yang 

diperbolehkan dalam aturan perpajakan sampai dengan cara melanggar aturan 

perpajakan tersebut. Tujuan dari penghindaran pajak ini adalah meminimalkan 

beban dan pembayaran pajak yang perlu dibayarkan perusahaan. Pada umumnya, 

setiap perusahaan memiliki kebijakan masing-masing dalam mengatur 

perencanaan dan pengambilan keputusan terhadap  pengelolaan  pajak perusahaan 

tersebut. Semakin pesatnya pertumbuhan yang dialami suatu negara maka akan 

menarik berbagai perusahaan asing untuk berinvestasi pada wilayah tersebut 

dengan maksud untuk memperoleh laba sebesar mungkin (Marfirah & BZ, 2016). 

Menurut Hanlon dan Heitzman (2011) efektivitas penghindaran pajak 

dapat dilihat dari tingkat tarif efektif pajak yang merupakan perbandingan 

penghasilan kena pajak berdasarkan aturan perpajakan. Berikut adalah cara-cara 

menghitung penghindaran pajak seperti: GAAP-ETR, Cu-ETR, cash ETR¸ book 

tax different (BTD), deffered tax, book tax-gap. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Tandean dan Winnie (2016) meneliti pengaruh dari variabel tata kelola 

perusahaan terhadap pengelakan pajak. Penelitian mendapatkan hasil bahwa 

komite audit mempunyai pengaruh signifikan positif, sedangkan untuk variabel 

kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, kepemilikan institusional, proporsi 

dewan komisaris, dan kualitas audit tidak mempunyai cukup bukti untuk 

membuktikan variabel tersebut dapat mempengaruhi pengelakan pajak, penelitian 

hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur sehingga belum mencakup 

keseluruhan perusahaan yang terdaftar pada BEI, masih memiliki banyak sektor 

selain sektor manufaktur. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2009) menggunakan 

variabel perata laba, akrual pilihan, tarif efektif, dan rasio tobin q, hasil dari 

penelitian menemukan bahwa rasio tobin q menjadi sebuah tolak ukur untuk 

menentukan kinerja suatu manajemen, semakin besar rasio tersebut sangat 

berpengaruh terhadap penurunan pengelakan pajak. Sedangkan variabel perata 

laba berpengaruh positif terhadap pengelakan pajak, untuk memeratakan laba 

sangat dibutuhkan kemampuan manajemen dalam mengelola biaya yang 
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dikeluarkan sehingga mendorong manajemen melakukan pengelakan pajak. 

Akrual pilihan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pengelakan pajak, 

pemerintahan memaksa emiten atau manajemen tunduk kepada peraturan 

perpajakan maka dengan sendirinya manajemen perusahaan akan berusaha dalam 

meminimalisir beban pajak perusahaan. 

Hijriani, Latifah, dan Setyawan (2014) meneliti pengaruh koneksi politik 

terhadap pengelakan pajak yang difokuskan kepada perusahaan BUMN yang 

terdaftar di BEI. Koneksi politik tidak mempengaruhi pengelakan pajak di 

perusahaan BUMN, perusahaan BUMN merupakan perusahaan negara sehingga 

untuk koneksi politik terhadap dewan direksi dan komisaris sangat jarang 

ditemukan pada perusahaan BUMN, pada penelitian ini hanya satu perusahaan 

yang terdapat koneksi politik, BUMN mendapat pengawasan langsung dari 

kementerian yang bersangkutan. 

Variabel pengaruh dampak keberadaan perempuan dalam jajaran direksi 

terhadap pengelakan pajak diteliti oleh Rahimipour (2017) dengan variabel 

pendukung return on asset, size, market to book ratio. Penelitian dilakukan pada 

perusahaan Tehran stock exchange (TSE) pada periode 2010-2015. Menggunakan 

pengukuran pengelakan pajak seperti Cu-ETR. Hasil penelitian menemukan 

bahwa partisipasi perempuan dalam jajaran direksi memberikan dampak 

signifikan negatif terhadap pengelakan pajak, tingkat kehati-hatian perempuan 

dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga ketika pengambilan keputusan 

akan mempertimbangkan banyak hal yang akan memberikan dampak kepada 

perusahaan jika melakukan pengelakan pajak. 

Halioui, Neifar, dan Abdelaziz (2016) meneliti pengaruh variabel dari 

corporate governance structure yaitu: board size, CEO duality, independent 

directors, variabel dari CEO compensation yaitu: CEO salary, stock option, total 

compensation¸ variabel dari CEO characteristicy aitu: CEO tenure, CEO age, dan 

variabel tax fees. board size, CEO stock options, CEO salary, memiliki pengaruh 

yang signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. CEO duality dan tax fees 

memiliki pengaruh yang positif terhadap agresivitas pajak. corporate governance 

stucture (CEO duality dan independent directors), CEO compensation memiliki 

pengaruh yang negatif terhadap agresivitas pajak. 
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Pengujian oleh Ogbeide (2017) menguji pengaruh Auditor eksternal, 

leverage, interest charges, dan firm size terhadap agresivitas pajak. Sampel 

perusahaan menggunakaan perusahaan Nigeria dengan menggunakan metode 

panel. Menemukan interest charges memiliki pengaruh signifikan positif, beban 

bunga dapat mengurangi pembayaran pajak terhadap pemerintahan, beban bunga 

merupakan pelindung pajak yang mengurangi pendapatan perusahaan secara sah. 

Zemzem dan Ftouhi (2013) meneliti pengaruh tentang kedudukan wanita 

pada CEO terhadap agresivitas pajak, menemukan hasil bahwa keberadaan wanita 

pada jajaran CEO memiliki pengaruh signifikan negatif, wanita tidak memiliki 

ambisi dalam mengambil risiko dalam melakukan agresivitas pajak atau yang 

bertentangan dengan hukum, berbeda dengan pria yang di dalam jajaran. 

Chircop, Fabrizi, Ipino, dan Parbonetti (2018) meneliti pengaruh social 

capital terhadap pengelakan pajak, menggunakan sampel perusahaan periode 

1990-2014. Penelitian ini menemukan social capital mempunyai pengaruh 

signifikan negatif pada perusahaan yang melakukan pengelakan. Perusahaan 

mementingkan nama baik perusahaan sehingga perusahaan memilih mengurangi 

melakukan pengelakan pajak. Sehingga dapat menarik investor dalam 

menginventasi kedalam perusahaan. 

Evertsson (2016) meneliti pengaruh ethic behaviour, efficiacy corporate 

board, strengths audits, terhadap pengelakan pajak. Menggunakan data dari 22 

negara untuk memeriksa hubungan antara pengelakan pajak terhadap kualitas 

etika dari pimpinan perusahaan dan karakteristik pengelakan pajak. Hasil 

penelitian yang ditemukan dewan direksi adalah komponen utama yang 

mengendalikan pengelakan pajak, sedangkan peranan CEO dalam menentang 

praktik pengelakan pajak ini kurang relevan, dan mengungkapkan bahwa semakin 

kuat standar audit yang dijalankan, maka semakin banyak pengelakan pajak yang 

akan diamati. 

Dalam penelitiannya, Minnick dan Noga (2010) meneliti tentang 

bagaimana tata kelola dari perusahaan dapat mempengaruhi manajemen 

perpajakan sebuah perusahaan. Hasilnya adalah pay performance sensitivity 

memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen perpajakan dan quality of external 

governance memiliki pengaruh positif terhadap manajemen perpajakan. 
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Chan, Mo, dan Zhou (2013) meneliti pengaruh tata kelola perusahaan dan 

kepemilikan pemerintahan terhadap agresivitas pajak. menemukan perbandingan 

antara perusahaan yang dimiliki pemerintahan dan yang tidak dimiliki 

pemerintahan dalam mengkontrol strategi perpajakan. Dalam praktiknya 

perusahaan yang kepemilikannya tidak dikontrol oleh pemerintahan memiliki 

presentase yang tinggi dalam kepemilikan saham dewan dan CEO sebagai pemilik 

perusahaan akan lebih agresif. Untuk kepemilikan perusahaan yang dimiliki 

pemerintahan kepemilikan saham dewan memiliki pengaruh terhadap agresivitas 

pajak. 

Wardani dan Khoiriyah (2018) meneliti tentang pengaruh strategi bisnis 

terhadap praktik penghindan pajak. Mendapatkan hasil bahwa strategi bisnis tidak 

memiliki pengaruh terhadap pengelakan pajak, strategi bisnis adalah suatu cara 

dimana perusahaan melakukan perencanaan terhadap kinerja perusahaan. Rata-

rata perusahaan indonesia belum memiliki strategi bisnis yang bersaing dari tahun 

ke tahun sehingga strategi bisnis tidak memiliki pengaruh terhadap pengelakan 

pajak yang dilakukan perusahaan. 

Rizal (2016) meneliti pengaruh CSR, profitabilitas, komisaris 

independen, tobin’s q ratio terhadap pengelakan pajak. Menggunakan sampel 

perusahaan di BEI sebanyak 34 perusahaan dari total 141 perusahaan manufaktur, 

peneliti menemukan CSR, komisaris independen, tobin’s q ratio tidak memiliki 

pengaruh terhadap pengelakan pajak. Profitabilitas mempunyai pengaruh negatif 

terhadap pengelakan pajak. Lestari, Pratomo, dan Asalam (2019) meneliti 

pengaruh koneksi politik dan capital intensity terhadap agresivitas pajak. Koneksi 

politik tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan, perusahaan 

menjaga nama baik dimata para pemangku kepentingan perusahaan, apabila 

perusahaan dimiliki oleh pemerintahan maka perusahaan tidak menggunakan 

koneksi politik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga 

perusahaan cenderung patuh terhadap pajak. Capital intensity memiliki pengaruh 

yang signifikan negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan, menurut peraturan 

pemerintahan No. 52 tahun 2011 perusahaan disektor pertambangan memiliki 

fasilitias dalam menyusutakan aset ataupun amortisasi. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Ma dan Thomas (2011) meneliti pengaruh 

lingkungan hukum terhadap pengelakan pajak, lingkungan hukum yang dimaksud 

seperti hukuman pidana bagi petinggi perusahaan, dan hukuman sipil pada 

perusahaan terhadap pengelakan pajak, hasilnya adanya hukumam pidana dan 

hukuman sipil dapat mengurangi tindakan perusahaan dalam melakukan 

pengelakan pajak. Penegakan hukum yang terjadi pada pengelakan pajak sangat 

jarang terjadi karena susah dalam menemukan kesalahan yang dilakukan 

perusahaan. 

Dalam penelitian Amah, Aggraini, dan Widiasmara (2019) meneliti 

tentang pengaruh beban pajak tangguhan kepada pengelakan pajak dengan komite 

audit sebagai pemoderasi, menemukan hasil bahwa beban pajak tangguhan 

berpengaruh positif terhadap pengelakan pajak dan diperkuat oleh variabel 

moderasi. Beban pajak tangguhan merupakan suatu beban perusahaan yang 

ditunda  adanya perbedaan dalam akuntansi pajak dengan akuntansi secara umum, 

pendekatan yang sering didengar adalah perbedaan waktu dan perbedaan 

permanen. Sehingga perusahaan secara tidak langsung menunda pembayaran 

pajak yang seharusnya dibayarkan. 

Law dan Mills (2016) meneliti pengaruh variabel military experience 

terhadap pengelakan pajak. Military experience berupa mengikuti wajib militer 

pada negaranya. Penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa perusahaan di 

bawah pimpinan berlatar belakang militer menunjukkan rendahnya tingkat 

pengelakan pajak. Penelitian lain diteliti oleh Sánchez-Marín, Portillo-Navarro, 

dan Clavel (2016) meneliti pengaruh efek keterlibatan keluarga dalam agresivitas 

pajak dalam perusahaan keluarga, mendapatkan hasil bahwa perusahaan yang 

dimiliki suatu keluarga melakukan agresivitas pajak  pengetahuan turunan 

generasi dari generasi akan semakin maju, sehingga generasi-generasi selanjutnya 

memiliki pengetahuan dalam melakukan perencanaan pajak. 

Wahab, Ariff, Marzuki, dan Sanusi (2017) meneliti variabel independen 

lain yang unik yaitu koneksi politik, terhadap agresivitas pajak. Penelitian 

menemukan hasil signifikan positif antara koneksi politik dengan agresivitas 

pajak, kebijakan yang tumpang tindih antara dimensi publik dan pribadi dari 

koneksi politik menunjukkan bahwa bantuan yang diterima perusahaan dari 
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koneksi politik adalah keringanan pajak perusahaan dan kebebasan talangan pajak. 

Sehingga perusahaan dinilai memiliki risiko rendah karena memiliki koneksi 

politik. 

Wijayanti dan Abdul (2018) meneliti pengaruh social capital terhadap 

pengelakan pajak, menggunakan sampel perusahaan periode 1990-2014. 

Penelitian ini menemukan social capital mempunyai pengaruh signifikan negatif 

pada perusahaan yang melakukan pengelakan. Perusahaan mementingkan nama 

baik perusahaan sehingga perusahaan memilih mengurangi melakukan 

pengelakan pajak. Sehingga dapat menarik investor dalam menginventasi kedalam 

perusahaan. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Khaoula dan Mohamed Ali (2012) 

meneliti variabel keragaman gender terhadap perencanaan pajak menggunakan 

sampel perusahaan S&P 500 dari tahun 1996-2009, penelitian menghasilkan 

bahwa keberagaman jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap pengelakan pajak. 

Manajemen perusahaan berupa pria atau wanita tetap menjalankan manajemen 

perusahaan sesuai dengan kepentingan institusi, karakter manajemen pria atau 

wanita belum bisa ditebak membutuhkan waktu dalam menilai karakter. 

Oktaviyani dan Munandar (2017) meneliti variabel yang cukup unik yaitu 

efek solvensi, perkembangan penjualan dengan variabel moderating profitabilitas 

terhadap pengelakan pajak. Efek solvensi berpengaruh signifikan positif,  

tingginya utang kepada pihak ketiga menyebabkan perusahaan menggunakan 

insentif dalam menambah biaya bunga dari pinjaman. Sedangkan untuk 

perkembangan penjualan tidak memiliki pengaruh dengan kenaikan penjualan 

maka laba perusahaan akan semakin besar, dengan kata lain perusahaan masih 

wajib untuk membayarkan pajaknya. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Yuniarsih (2018) meneliti pengaruh 

accounting conservatism terhadap pengelakan pajak, hasilnya bahwa accounting 

conservatism tidak berpengaruh,  accounting conservatism adalah suatu prinsip 

yang digunakan pemerintahan untuk memaksimalkan pendapatan pajak dan 

mempersempit ruang gerak perusahaan dalam melakukan tindakan menghindari 

pajak. 
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Ridwan, Yulistia, dan Zaitul (2015) meneliti tentang pengaruh gender 

diversity dalam dewan komisaris terhadap pengelakan pajak, ditemukan hasil 

bahwa perbedaan gender dalam dewan komisaris tidak memiliki pengaruh 

terhadap pengelakan pajak perusahaan, karena tugas dewan komisaris hanya 

mengawasi ketentuan kebijakan perusahaan sehingga ada atau tidaknya perbedaan 

gender tidak mendorong manajemen dalam melakukan kebijakan pengelakan 

pajak. 

Variabel lain seperti kepemilikan asing, financial distress oleh Saputra, 

Nadirsyah, dan Hanifah (2017) financial distress, kepemilikan asing memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap pengelakan pajak, kepemilikan asing lebih 

mementingkan arus kas perusahaan lancar atau tidak sehingga manajemen lebih 

cenderung dalam melakukan pengelakan pajak demi menjaga kelancaran arus kas 

perusahaan, dan menjaga pemilik tetap menginvestasikan terhadap perusahaannya. 

Wardani dan Purwaningrum (2018) meneliti tentang karakteristik 

perusahaan dan corporate social responsibility (CSR) terhadap pengelakan pajak. 

Pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh terhadap pengelakan pajak 

perusahaan, ketika pendapatan perusahaan naik akan diiringi dengan pengeluaran 

biaya yang naik untuk mendorong penjualan, sehingga manajemen perusahaan 

tidak melakukan manajemen laba untuk melakukan pengelakan pajak. CSR tidak 

memiliki pengaruh terhadap pengelakan pajak. CSR merupakan kewajiban 

perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengayomi masyarakat, 

sehingga biaya yang dikeluarkan tidak termasuk dalam melakukan pengelakan 

pajak. 

Selviani, Supriyanto, dan Fadillah (2018) meneliti pengaruh ukuran 

perusahaan dan leverage terhadap pengelakan pajak dengan menggunakan sampel 

perusahaan sektor kimia yang terdaftar di BEI, mendapatkan hasil ukuran 

perusahaan dan leverage berpengaruh positif terhadap pengelakan pajak, ukuran 

perusahaan sektor kimia memiliki nilai aset yang sangat besar, sehingga 

menimbulkan biaya-biaya lain yang mengurangi beban pajak perusahaan, tetapi 

ada political cost theory atau keputusan regulator, sehingga mendorong 

manajemen perusahaan melakukan engelakan pajak. 
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Hidayat dan Mulda (2019) meneliti tentang pengaruh book tax-gap dan 

kepemilikan asing terhadap pengelakan pajak dan analisis kebijakan pemerintahan 

terkait pengelakan pajak. Book tax-gap berpengaruh secara positif terhadap 

pengelakan pajak, perusahaan cenderung melakukan perbedaan standar akuntansi 

dalam melakukan pengelakan pajak, sedangkan kepemilikan asing tidak memiliki 

hubungan dengan pengelakan pajak, pihak asing hanya menanamkan modal dan 

menginginkan hasil yang maksimal dari modal yang diterima sehingga tidak 

mengganggu keputusan direksi. Banyak kebijakan pemerintahan dalam 

mengantisipasi pengelakan pajak seperti membuat regulasi-regulasi terbaru yang 

memiliki celah dalam melakukan pengelakan pajak. 

Suyanto (2012) meneliti pengaruh pelayanan fiskus dan terhadap 

pengelakan pajak dengan variabel moderasi kepatuhan wajib pajak. Jumlah data 

yang dikumpulkan 79 kuesioner dari 90 kuesioner yang disebarkan. Mendapatkan 

hasil bahwa interaksi fiskus dengan wajib pajak signifikan positif, semakin 

seringnya wajib pajak berinteraksi dengan fiskus maka akan memberikan 

kesadaran terhadap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, 

karena fiskus cenderung memberitahu risiko-risiko yang akan dialami oleh wajib 

pajak jika wajib pajak melakukan pelanggaran pajak, sehingga wajib pajak 

cenderung lebih patuh.  

Suprapti (2017) meneliti variabel arus kas negatif terhadap pengelakan 

pajak, penelitian menemukan hasil bahwa arus kas negatif memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap pengelakan pajak, indikasi arus kas perusahaan negatif, 

menandakan bahwa kondisi perusahaan sedang tidak liquid, dan memiliki tekanan 

dalam mengembalikan arus kas perusahaan menjadi baik. Ketidaksanggupan 

manajemen dalam membalikkan arus kas negatif menjadi positif menjadi 

dorongan manajemen dalam melakukan kecurangan. 

Penelitian oleh Panjalusman, Nugraha, dan Setiawan (2018) meneliti 

pengaruh transfer pricing terhadap pengelakan pajak, penelitian menggunakan 

GAAP-ETR dalam menghitung pengelakan pajak. Penelitian menghasilkan bahwa 

transfer pricing tidak mempunyai dampak pengaruh yang signifikan. Adanya 

pergantian masa pemerintahan atau kementerian keuangan sehingga dapat 
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membuat peraturan transfer pricing mengalami perubahan-perubahan, seperti 

yang terbaru tax amnesty dan yang lainnya. 

Dewi (2018) meneliti tentang pengaruh fasilitas perpajakan terhadap 

manajemen pajak atau pengelakan pajak. Fasilitas pajak berpengaruh negatif 

terhadap manajemen pajak. Dimana ketika fasilitas perpajakan semakin bagus 

maka perusahaan akan cenderung tidak melakukan manajemen perpajakan. Sistem 

pengawasan fasilitas perpajakan yang bagus mendorong perusahaan patuh 

terhadap pajak. 

Nurhandono dan Firmansyah (2017) Meneliti variabel lindung nilai, 

terhadap pengelakan pajak di Indonesia, penelitian menemukan bahwa lindung 

nilai tidak mempengaruhi pengelakan pajak, karena tidak semua perusahaan 

melaporkan nilai lindung nilai sesuai dengan PSAK 55 tentang lindung nilai, 

sehingga belum dapat membuktikan hubungan tersebut secara empiris masih 

sedikit penelitian yang ada tentang lindung nilai. 

Ferdiawan dan Firmansyah (2017) meneliti pengaruh aktivitas luar negeri 

terhadap pengelakan pajak. Penelitian ini menemukan bahwa aktivitas luar negeri 

berpengaruh positif terhadap pengelakan pajak. Hasil yang didapat menyatakan 

perusahaan yang beraktivitas di luar negeri memiliki tingkat pembayaran yang 

rendah dan memiliki persentase hutang yang tinggi, sehingga dapat mengurangi 

laba bersih perusahaan. Perusahaan cenderung sering dalam membuat biaya-biaya 

yang tidak diperlukan seperti memiliki aktivitas yang di luar negeri yang belum 

tentu berguna kepada perusahaan. 

Penelitian lain diteliti oleh Amir (2017) meneliti pengaruh kompensasi 

manajemen terhadap pengelakan pajak, kompensasi manajemen mempunyai 

pengaruh signifikan positif, karena ketika manajemen mendapatkan kompensasi 

maka keputusan manajemen akan berpihak kepada para pemegang saham, supaya 

mendapatkan kompensasi yang lebih besar sehingga cenderung menghindari 

pajak, sehingga laba perusahaan menjadi lebih besar dan manajemen mendapatkan 

kompensasi secara tidak langsung perusahaan menaikkan biaya kompensasi untuk 

menghindar pajak. 

Lanis, Richardson, dan Taylor (2017) meneliti keberadaan perempuan 

dalam jajaran direksi terhadap agresivitas pajak. Mendapatkan hasil bahwa 
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keberadaan perempuan dalam jajaran direksi memberikan dampak signifikan 

negatif terhadap pengelakan pajak, tingkat kehati-hatian perempuan dalam 

mengambil sebuah keputusan, sehingga ketika pengambilan keputusan akan 

mempertimbangkan banyak hal yang akan memberikan dampak kepada 

perusahaan jika melakukan pengelakan pajak. 

Francis, Hasan, Wu, dan Yan (2014) meneliti pengaruh tentang 

kedudukan wanita pada CFO terhadap agresivitas pajak, menemukan hasil bahwa 

keberadaan wanita pada jajaran CFO memiliki pengaruh signifikan negatif, wanita 

tidak memiliki ambisi dalam mengambil risiko dalam melakukan agresivitas pajak 

atau yang bertentangan dengan hukum, berbeda dengan pria yang memiliki ambisi 

dalam melakukan suatu yang lebih menguntungkan baginya. 

Penelitian lain diteliti oleh Fatmawati dan Solikin (2017) Meneliti 

pengaruh beban iklan terhadap pengelakan pajak, ditemukan bahwa beban iklan 

mempengaruhi pengelakan pajak secara signifikan negatif, semakin tinggi 

intensitas iklan yang dilakukan perusahaan akan mengurangi tindakan pengelakan 

pajak,  perusahaan mementingkan reputasi di hadapan publik dan petugas pajak. 

Penelitian Anggraeni (2018) meneliti pengaruh koneksi politik terhadap 

agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur dengan menggunakan kriteria 

BUMN (badan usaha milik negara) atau BUMD (badan usaha milik daerah) yang 

terdaftar pada BEI. Koneksi politik tidak mempengaruhi tindakan pengelakan 

pajak, pemerintahan memperkirakan bahwa BUMN atau BUMD yang terdaftar 

pada bursa efek, memiliki risiko pajak yang rendah, sehingga koneksi politik tidak 

berpengaruh terhadap perusahaan BUMN ataupun BUMD. Sehingga mayoritas 

pemegang saham dipegang oleh pemerintahan, tidak memiliki inisiatif dalam 

melakukan pengelakan pajak, BUMN dan BUMD merupakan badan yang 

didirikan untuk mendapatkan pendapatan terhadap negara dan menggunakan uang 

negara, sehingga tidak ada niatan dalam melakukan pengelakan pajak. 

Cai dan Liu (2009) dalam penelitiannya menggunakan data dari National 

Bureau of Statistics of China (NBS) dan mengolahnya dengan metode Ordinary 

Least Square (OLS), kesimpulan yang diperoleh menunjukkan bahwa tekanan 

kompetisi berpengaruh signifikan positif terhadap aktivitas pengelakan pajak. 

Karena tekanan kompetisi mempengaruhi perilaku perusahaan dalam 
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mempercantik laporan keuangan perusahaan, sehingga manajemen memiliki 

pemikiran dalam melakukan pengelakan pajak guna meningkatkan daya tarik 

perusahaan terhadap investor. 

Mayangsari, Haryani, dan Zirman (2015) meneliti pengaruh tentang 

transparansi keuangan terhadap pengelakan pajak, bahwa transparansi keuangan 

berpengaruh negatif terhadap pengelakan pajak,  perusahaan mementingkan 

transparansi di dalam perusahaan untuk menarik investor sehingga manajemen 

perusahaan cenderung tidak akan melakukan pengelakan pajak karena menjaga 

nama baik perusahaan tersebut sendiri (Guay, Blouin, & Balakrishnan, 2019). 

Bimo, Prasetyo, dan Susilandari (2019) Meneliti pengaruh internal 

control terhadap pengelakan pajak, bahwa internal control berpengaruh signifikan 

negatif, tetapi dengan variabel moderating kepemilikan keluarga dapat mengubah 

hasil penelitian internal control menjadi berpengaruh signifikan terhadap positif.  

perusahaan keluarga yang mengkontrol perusahaan tersebut adalah keluarga 

tersebut, sehingga cenderung kepenting keluarga diutamakan terlebih dahulu. 

Penelitian lain diteliti oleh Pratiwi dan Ardiyanto (2018) tentang 

pengaruh kepemilikan pemerintahan terhadap pengelakan pajak, bahwa 

kepemilikan pemerintahan memiliki pengaruh positif terhadap pengelakan pajak,  

perusahaan menggunakan koneksi politik dalam melakukan pengelakan pajak, 

dan mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintahan dalam membayar 

kewajiban perpajakan. 

Oktarini dan Fabian (2018) meneliti variabel yang cukup unik yaitu efek 

solvensi, perkembangan penjualan dengan variabel moderating profitabilitas 

terhadap pengelakan pajak. Efek solvensi berpengaruh signifikan positif,  

tingginya utang kepada pihak ketiga menyebabkan perusahaan menggunakan 

insentif dalam menambah biaya bunga dari pinjaman. Sedangkan untuk 

perkembangan penjualan tidak memiliki pengaruh dengan kenaikan penjualan 

maka laba perusahaan akan semakin besar, dengan kata lain perusahaan masih 

wajib untuk membayarkan pajaknya. 

Ariyani dan Harto (2014) meneliti mekanisme pengawasan kepemilikan 

terhadap pengelakan pajak. Menggunakan variabel kompentensi auditor dan 
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spesialisasi auditor memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas 

pajak, sedangkan masa jabatan auditor memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap agresivitas pajak. Karena kompentensi auditor dan spesialisasi auditor 

menjadi suatu hal yang diperhatikan oleh auditor, sehingga auditor menjaga nama 

baik. Sedangkan masa jabatan dapat mempengaruhi agresivitas pajak, karena 

auditor mementingkan kepentingan pemegang saham dan mendapat kepercayaan 

untuk masa jabatan selanjutnya. 

Amri (2017) meneliti tentang kompensasi manajemen terhadap 

pengelakan pajak dengan variabel moderasi diversifikasi gender dan preferensi 

resiko eksekutif, menemukan hasil bahwa variabel moderasi yang digunakan 

mendapatkan temuan bahwa kompensasi manajemen menjadi berpengaruh positif 

terhadap pengelakan pajak, dengan ketentuan adanya diversifikasi gender didalam 

jajaran direksi minimal satu direksi wanita yang memiliki preferensi sebagai 

pengambil resiko yang tinggi. 

 

2.3 Hubungan antar variabel 

2.3.1 Ukuran Dewan  

Komponen ukuran dewan sangat penting dalam suatu perusahaan, karena 

ukuran dewan merupakan suatu komponen dalam menjalankan suatu perusahaan 

atau mengambil keputusan suatu perusahaan dengan tepat (Dridi & Boubaker, 

2015). Dewan adalah pimpinan suatu organisasi yang memiliki tugas dalam 

menjalankan dan mengawasi emiten agar sejajar dengan tujuan yang telah di 

tetapkan oleh organisasi (Sari & Ardiana, 2014). Ukuran dewan merupakan 

seberapa banyak jumlah komisaris yang ada di dalam perusahaan, semakin 

banyak komisaris akan semakin kompleks dan memakan waktu yang lama dalam 

pengambilan keputusan perusahaan. Dewan merupakan suatu faktor penting 

keberlangsungan perusahaan dalam menjalankan usahanya. 

Penelitian yang dilakukan Hoseini, Safari Gerayli, dan Valiyan (2018); 

Imuetinyan (2018); Păunescu et al (2016) menemukan bahwa ukuran dewan 

memiliki hubungan signifikan negatif terhadap penghindaran pajak, kesimpulan 

bahwa semakin tingginya ukuran dewan membuat pengawasan terhadap 

perusahaan semakin tinggi, sehingga membuat perusahaan cenderung tidak 
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melakukan penghindaran pajak, karena tingkat pengawasan yang tinggi kepada 

setiap keputusan. Berbeda dengan Salawu (2017); Zemzem dan Ftouhi (2013) 

menemukan bahwa ukuran dewan memiliki pengaruh yang signifikan positif 

terhadap penghindaran pajak, yang dapat disimpulkan bahwa dengan naiknya 

jumlah dewan di suatu perusahaan akan mengakibatkan perusahaan cenderung 

melakukan penghindaran pajak, karena bisa di latar belakangi oleh beberapa hal 

sehingga dewan perusahaan melakukan penghindaran pajak, seperti adanya 

kepemilikan manajerial di dalam dewan direksi atau komisaris. dan ada penelitian 

yang dilakukan oleh Khaoula dan Mohamed Ali (2012); Uchendu, Ironkwe, dan 

Nwaiwu (2016) menemukan bahwa total ukuran dewan tidak memiliki pengaruh 

dengan penghindaran pajak. 

 

2.3.2 Direktur Independen 

Menurut Kep-00001/BEI/01-2014 mengatakan salah satu persyaratan 

pencatatan awal adalah memiliki minimal satu direktur independen dengan 

maksimal masa jabatan selama dua tahun. Mengalami perubahan pada tahun 2018 

melalui Kep-00183/BEI/12-2018 yang menghapus kewajiban memiliki direktur 

independen sebagai syarat listing dalam BEI. Tetapi kenyataan banyak perusahaan 

yang tidak memiliki direktur independen dikarenakan fungsi pengawasan 

komisaris independen dan direktur independen memiliki kesamaan. Direktur 

independen adalah kondisi direktur sebagai pihak luar dan objektif dalam 

manajemen perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Gomes (2016); Imuetinyan (2018); Pilos 

(2017); Sunarsih dan Oktaviani (2016); Wijayanti dan Merkusiwati (2017) 

menemukan bahwa direktur independen mempunyai pengaruh yang negatif 

terhadap penghindaran pajak, searah dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Innocent dan Gloria (2018); Păunescu et al. (2016) mengemukakan bahwa 

direktur independen mempunyai pengaruh yang signifikan negatif, dengan adanya 

direktur independen pada perusahaan akan meningkatkan pengawasan terhadap 

kinerja manajemen perusahaan yang akan melakukan penghindaran pajak, 

sehingga manajemen perusahaan cenderung mengurungkan niat dalam melakukan 

penghindaran pajak  diawasi oleh pihak independen. Berbeda dengan penelitian 

Irfan Batra Wiryawan. Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang 
Terdaftar BEI. 
UIB Repository©2020



21 

 

Universitas Internasional Batam 

yang dilakukan oleh Kurniasih, Sulardi, dan Suranta (2017) yang menyatakan 

bahwa direktur independen memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap 

penghindaran pajak. Ada beberapa perusahaan sebagai memenuhi kewajiban 

untuk listing sehingga direktur independen hanya tertulis nama, sehingga direktur 

independen tidak melakukan pengawasan yang tinggi, sehingga perusahaan 

leluasa dalam melakukan penghindaran pajak. 

 

2.3.3 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional dianggap sangat penting terhadap suatu emiten, 

kepemilikan institusional menjadi pengawasan terhadap keputusan manajemen 

terhadap perusahaan, hal ini pihak institusional mempunyai cara pandang yang 

berbeda dengan manajemen, institusi akan mengawasi untuk menekan tingkat 

kecurangan maupun manipulasi data oleh manajemen yang dapat mengakibatkan 

kerugian pada perusahaan. Pengawasan pihak ketiga sangat diperlukan untuk 

menghindari masalah dari oknum yang mempunyai kepentingan yang merugikan 

perusahaan (Winata, 2014). Keberadaan investor dalam suatu kepemilikan 

institusional akan menekan pihak manajemen dalam mengefisiensikan beban 

pajak perusahaan. 

Besar kecilnya saham institusional pada suatu perusahaan bisa 

mempengaruhi kebijakan pajak dalam penghindaran pajak, semakin besar short-

term shareholders maka akan meningkatkan kebijakan untuk melakukan 

penghindaran pajak, dan untuk long-term shareholders maka akan mengurangi 

kebijakan penghindaran pajak (Khurana & Moser, 2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Atari (2013); Khan (2016); Khurana dan 

Moser (2012); Kurniasih et al. (2017); Marfirah dan Syam BZ (2016) menemukan 

bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan. Berbeda dengan 

penelitian oleh Sunarsih dan Oktaviani (2016); Ying, Wright, dan Huang (2017) 

yang mengemukakan bahwa pengaruh kepemilikan institusional berpengaruh 

negatif, sedangkan penelitian oleh Pohan (2009); Saifudin dan Yunanda (2016); 

Winata (2014) menemukan tidak ada pengaruh kepemilikan institusional. 

 

2.3.4 Kepemilikan Manajerial 
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Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

manajemen yang secara aktif terlibat dalam perusahaan, dan aktif dalam 

pengambilan keputusan perusahaan (Sunarsih & Oktaviani, 2016). Semakin tinggi 

kepemilikan manajerial seorang manajemen, maka manajemen perusahaan 

cenderung akan mementingkan kepentingan pemegang saham, karena apabila 

pengambilan keputusan manajemen salah akan berimbas kembali kepada 

manajemen yang menanggung risikonya.  

Semakin tinggi kepemilikan yang dimiliki oleh manajemen maka kinerja 

perusahaan akan menjadi baik, manajemen mengurangi perselisihan antara 

pemegang saham dengan manajer (Pohan, 2009). Penelitian Atari (2013) 

menghasilkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh secara positif terhadap 

penghindaran pajak, yang dapat disimpulkan bahwa besar atau mengecilnya 

kepemilikannya pada perusahaan mempengaruhi manajer dalam mengambil 

keputusan untuk memanfaatkan peluang menjalankan penghindaran pajak,  

keputusan yang diambil akan berdampak kepada pemilik saham itu sendiri, 

sehingga manajemen lebih konservatisme dalam mengambil suatu keputusan yang 

akan memberikan dampak terhadap kepemilikannya. Tidak memiliki hubungan 

antara kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak dijabarkan oleh 

Amelia, Pratomo, dan Kurnia (2017). Penelitiannya menemukan kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh yang dapat diartikan besar atau kecilnya 

kepemilikan manajerial tidak dapat membuat praktik penghindaran pajak dapat 

dihindarkan. 

Penelitian oleh  Hanafi dan Harto (2014); Mayangsari, Haryani, dan 

Zirman (2015); Sunarsih dan Oktavia (2016); Uun Sunarsih dan Handayani 

(2014) Menemukan bahwa kepemilikan manajerial atau kepemilikan eksekutif 

mempunyai hubungan positif dan signifikan. Berbanding terbalik dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Pricilia dan Nugrahanti (2015) menemukan bahwa 

kepemilikan manajerial memiliki hubungan negatif. 

 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 
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Penghindaran pajak terjadi disebabkan oleh banyaknya WP yang 

keberatan dalam melakukan pembayaran pajak kepada negara  besarnya pungutan, 

sehingga mendorong perusahaan mencari cara untuk meminimalisasi beban pajak. 

Dari paparan penelitian-penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya oleh para 

peneliti lain, dapat dibuat sebuah model penelitian yang menggunakan variabel 

yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Model 

penelitian ini menggunakan variabel proksi kepemilikan manajerial dan 

institusional, ukuran dewan, direktur independen terhadap penghindaran pajak. 

Model Penelitian dijabarkan secara sistematis sebagai berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 Model tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak, sumber: 

Jamei (2017) 

 

Berdasarkan paparan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

H1 : Ukuran dewan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

penghindaran pajak. 

H2 : Direktur independen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran 

pajak. 

H3 :Kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

penghindaran pajak. 

H4 :Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

penghindaran pajak. 

Ukuran Dewan 

Kepemilikan Institusional 

Direktur Independen 

Kepemilikan Manajerial 
Penghindaran 

Pajak 

Ukuran Perusahaan 
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