
BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

 Penghindaran pajak termasuk dalam struktur kegiatan atau aktivitas yang 

umumnya diarahkan untuk tujuan mengurangi beban perpajakan dengan cara 

memanfaatkan kelemahan (loophole) yang terdapat pada ketentuan perpajakan 

suatu negara, sehingga para ahli pajak dapat mengatakan hal tersebut legal 

ataupun tidak melanggar aturan perpajakan yang ada. Kesimpulan dari tindakan 

penghindaran pajak adalah tindakan yang diperbolehkan (legal) dilakukan oleh 

perusahaan (wajib pajak) dalam mengurangi beban perpajakan dengan 

memanfaatkan celah-celah mengenai perpajakan yang ada dalam undang-undang. 

Pengindaran pajak tidak termasuk dalam pelanggaran undang-undang perpajakan 

dikarenakan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dalam 

meminimalisir, mengurangkan ataupun meringankan beban perpajakan dengan 

melakukan cara yang masih berada dalam lingkup undang-undang yang mengatur 

perpajakan (Shafer & Simmons, 2008). 

Terdapat bebagai cara terkait aktivitas yang berkaitan dengan 

penghindaran pajak yang digunakan menurut Merks (2007), yaitu pertama dengan 

cara memindahkan subjek ataupun objek pajak ke negara-negara lain agar bisa 

mendapatkan perlakuan yang bersifat khusus ataupun keringanan dalam hal 

perpajakan (tax haven country) terkait penghasilan tertentu (substantive tax 

planning). Kedua dapat dilakukan dengan upaya pemertahanan pada substansi 

ekonomi dari suatu transaksi dengan memilih melalui jalan yang bersifat formal 

yang dapat memeberikan beban perpajakan yang serendah mungkin (formal tax 
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planning). Cara ketiga dengan ketetapan yang berupa anti avoidance terhadap 

aktivitas berupa transfer pricing, treaty shopping, thin capitalization, dan 

controlled foreign corporation yang termasuk dalam kategori specific anti 

avoidance rule, dan suatu aktivitas ataupun kegiatan yang mana tidak memiliki 

susbtansi bisnis yang tergolong general anti avoidance rule. 

Dyreng et al. (2008) mengemukakan bahwa penghindaran pajak 

merupakan segala hal bentuk aktivitas yang dapat meghasilkan dampak pada 

masalah kewajiban perpajakan, baik dalam cakupan aktivitas yang masih 

diperbolehkan dalam perpajakan ataupun suatu kegiatan tertentu dalam hal 

mengurangi pajak. Biasanya upaya suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan 

penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan celah-celah 

ataupun kelemahan hukum mengenai perpajakan sehingga tidak memiliki kesan 

adanya pelanggaran terhadap hukum dalam perpajakan.  

Budiman (2012) memaparkan terkait penghindaran pajak sebagai suatu 

hal yang umunya dapat diambil kebijakannya oleh perusahaan, yang mana 

perusahaan tersebut dipimpin oleh seseorang yang dapat dikatan mempunyai sifat 

aupun karakter yang mau mengambil suatu resiko (risk taker) ataupun yang 

menolak mengambil resiko itu sendiri (risk avers) terkait pada kecil ataupun  

besarnya resiko tersebut, kemudian (Marfirah & SyamBZ, 2016) mengartikan 

penghindaran pajak berupa serangkaian kegiatan atau transaksi yang menujukkan 

pada beban pajak yang minimal dengan upaya pemanfaatan kelemahan yang ada 

pada ketentuan peraturan perpajakan yang ada. 
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2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Puspita dan Febrianti (2010) bertujuan meneliti adanya pengaruh antara 

ROA, ukuran perusahaan, leverage, komposisi komisaris independen, intensitas 

modal, dan sales growth terhadap kegiatan penghindaran pajak. Dalam melakukan 

pengujian, data uji didapat dari laporan keuangan BEI pada bidang manufaktur, di 

mana data yang diambil mencakup tahun 2012 hingga 2014. Metode dalam 

penarikan sampel penelitian menggunakan purposive sampling, yang mana hanya 

terdapat 52 perusahaan yang dapat memenuhi kriteria dalam pengambilan data 

pada penelitian. Analisis yang digunakan dalam dalam melakukan uji pada data 

penelitian yaitu menggunakan regresi linear berganda dalam hal menguji tiap-tiap 

variabel dependen terhadap upaya penghindaran pajak. 

 Penelitian oleh Annisa dan Kurniasih (2012) memiliki tujuan yakni untuk 

mendapatkan informasi mengenai adanya pengaruh CG yang diantaranya 

mencakup jumlah komite audit, persentase dewan komisaris independen, 

kepemilikan institusional, kualitas audit, dan jumlah dewan komisaris terhadap 

aktivitas berupa penghindaran pajak perusahaan publik yang ada di BEI tahun 

2008, di mana perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian berjumlah 200 

perusahaan. Dalam melakukan penelitian, analisis yang digunakan dalam meguji 

data yang ada yaitu menggunakan regresi berganda. 

 Suyanto dan Supramono (2012) melakukan penelitian untuk menyelidiki 

apakah tingkat manajemen laba, leverage, likuiditas, dan komisaris independen 

mempengaruhi tindakan agresivitas pada pajak perusahaan. Effective Tax Rate 

(ETR) dan Cash Effective Tax Rate (CETR) digunakan untuk mengukur tingkat 

agresivitas pajak pada penelitian ini. Uji coba dilakukan untuk perusahaan yang 
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ada di BEI periode 2006-2010 dengan menggunakan regresi data panel dalam  

menguji hipotesis penelitian. 

Adanya penelitian oleh Kurniasih dan Sari (2013) bertujuan yakni 

menguji adanya hubungan antara variabel yang terdiri dari ROA, kompensasi rugi 

fiskal, ukuran perusahaan, leverage, dan CG yang mana mencakup proporsi 

komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak sebagai 

variabel dependen dengan menggunakan proksi CETR (Cash Effective Tax Rates). 

Penelitian ini mendapatkan sampel yang akan diuji dengan menggunakan metode 

berupa purposive sampling, di mana teknik dalam melakukan analisis data 

menggunakan regresi linear. 

Dewi dan Jati (2014) melakukan sebuah penelitian pada 144 perusahaan 

di BEI pada periode 2009-2012, di mana penelitian yang dilakukan hanya fokus 

pada perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur. Data yang telah didapat 

dianalisa menggunakan regresi yang dinamakan regresi linear berganda. Variabel 

yang diuji berupa karakteristik perusahaan, karakter eksekutif, dan good 

corporate governance. 

Sari (2014) meneliti tentang adanya hubungan antara struktur 

kepemilikan institusional, CG, kompensasi rugi fiskal, dan ukuran perusahaan 

pada tindakan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan di sini mengacu 

pada data perusahaan di BEI pada periode 2008 hingga 2012. Purposive sampling, 

digunakan dalam memilih data yang diuji, yang mana data yang diuji tergolong 

data sekunder dikarenakan diperoleh dari situs resmi www.idx.co.id. Analisa data 

penelitian menggunakan regresi panel dengan aplikasi Eviews 6. 
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Setiana dan Setyowati (2014) melakukan studi untuk menguji pengaruh, 

kompensasi rugi fiskal, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan, dan 

return on assets terhadap penghindaran pajak. Pengambilan sampel pada 

penelitian menggunakan teknik berupa purposive sampling, di mana data yang 

diambil berupa laporan keuangan perusahaan bidang manufaktur tahun 2010-

2012, di mana data yang telah dperoleh diuji dengan memakai analisis regresi 

linear. 

Penelitian oleh Winata (2014) bertujuan unutk mengetahui adanya 

pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak, di mana penelitian 

dilakukan di perusahaan yang pada periode 2013 terdaftar di BEI. Sampel pada 

penelitian tersebut berupa perusahaan yang mana sahamnya terdaftar di BEI, di 

mana berjumlah 234 perusahaan pada tahun 2013. Analisa data menggunakan 

analisis regresi yang menganalisis tiap-tiap elemen corporate governance (CG) 

dan penghindaran pajak 

Suatu penelitian dilakukan oleh (Darmawan & Sukartha, 2014) menguji 

adanya hubungan antara leverage, ukuran perusahaan, ROA dan CG secara parsial 

terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang 

terdapat di BEI dan termasuk pada peringkat CGPI (Corporate Governance 

Perception Index) CGPI pada tahun 2010-2012 dengan total seluruhnya berjumlah 

55 perusahaan. Pengukuran penghindaran pajak dilakukan dengan menghitung 

selisih antara laba komersial dengan laba fiskal yang seterusnya dibagikan dengan 

totalan aset yang dimiliki perusahaan. 

 Maharani dan Suardana (2014) meneliti perusahaan di BEI, dimana 

cakupan penelitian berupa perusahaan berjenis usaha manufaktur dengan periode 

Sri Ayu, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Tahun 2012-2016 
UIB repository @2018



penelitian 2008-2012. Penelitian ini menetukan sampel dengan cara memakai 

metode purposive sampling yang menggunakan sampel berjumlah 37 perusahaan 

dengan periode penelitian berturut-turut selama lima tahun, di mana memiliki 

total sampel yaitu 159. Analisis penelitian menggunakan analisis linear berganda.  

 Penelitian yang dilakukan Feranika (2014) menguji mengenai pengaruh 

variabel leverage, dewan komisaris independen, kepemilikan institusi, komite 

audit, karakter eksekutif, dan kualitas audit terhadap tindakan penghindaran pajak 

pada periode 2010-2014 pada perusahaan di BEI. Sampel yang terdapat pada 

penelitian di sini menggunakan purposive sampling, dengan regresi data yang 

dipakai yaitu regresi linear. 

 Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) melakukan penelitian untuk meneliti 

adanya penagaruh kompensasi fiskal, profitabilitas, dan ukuran perusahaan 

terhadap upaya penghindaran pajak pada 74 perusahaan di bidang manufaktur 

yang ada di BEI periode 2012-2013. Pada penelitian ini, pengujian data 

menggunakan regresi berganda. 

 Waluyo et al. (2015) melakukan penelitian perusahaan dibidang 

manufaktur di BEI pada 2010-2013. Penelitian di sini meneliti penghindaran 

pajak, yang mana variabel independen yang dipakai terdiri dari ukuran 

perusahaan, ROA, leverage, kepemilikan institusi, dan kompensasi rugi fiskal. 

Hasil dari pengambilan sampel berupa perusahaan manufaktur berjumlah 47 

perusahaan dari total yang berjumlah 128. 

 Swingly dan Sukartha (2015) meneliti mengenai penghindaran pajak 

perusahaan di BEI tahun 2011-2013, di mana variabel yang digunakan 

diantaranya terdiri dari karakter eksekutif, ukuran perusahaan, komite audit, dan 
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leverage dengan menggunakan proksi CETR (Cash Effective Tax Rate) sebagai 

pengukur. Pada penelitian yang diteliti, teknik non probability sampling 

digunakan dalam proses penarikan sampel. Dari pengambilan sampel yang 

dilakukan didapatlah sampel dengan jumlah sebanyak 41 perusahaan dengan 

jumlah observasi (pengamatan) yaitu sebanyak 123 kali. Analisa data 

menggunakan analisis linear berganda. 

 Dewinta dan Setiawan (2016) meneliti tentang penghindaran pajak pada 

perusahaan manufaktur di BEI dari 2011 hingga 2014. Penelitian di sini 

menggunakan sampel berupa 176 data yang didapat dengan teknik yang disebut 

non probability sampling. Analisa data menggunakan regresi linear, yang mana 

variabel yang dipakai terdiri dari pertumbuhan penjualan, leverage, ukuran 

perusahaan, umur perusahaan, dan profitabilitas. 

 Diantari dan Ulupui (2016) mengadakan penelitian perusahaan di BEI, di 

mana cakupan yang diteliti yaitu perusahaan berjenis usaha manufaktur dengan 

periode penelitian 2012-2014. Penelitian ini menetukan sampel dengan cara 

memakai metode nonprobability sampling yang mana sampel yang digunakan 

berjumlah 44 perusahaan dengan periode penelitian berturut-turut selama lima 

tahun. Penghindaran pajak sebagai variabel dependen diuji dengan menggunakan 

proksi CETR (Cash Effective Tax Rates), di mana variabel dependen yang dipakai 

diantaranya terdiri dari komite audit, proporsi kepemilikan institusi, proporsi 

komisaris independen, dan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan. Analisis 

penelitian di sini menggunakan analisis linear berganda. 

Penelitian oleh Ginting (2016) bertujuan untuk mengetahui adanya 

pengaruh CG dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak, di mana 
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penelitian dilakukan di perusahaan yang laporannya pada periode 2011-2014 

terdapat di BEI. Penelitian memakai sampel perusahaan dibidang manufaktur. 

Analisa data menggunakan analisis regresi yang menganalisis tiap-tiap elemen 

corporate governance (CG). 

 Rahmawati et al. (2016) mengadakan penelitian, dimana cakupan 

perusahaan yang diteliti yaitu perusahaan berjenis usaha manufaktur di BEI 

dengan periode penelitian 2012-2014. Penelitian ini menentukan sampel dengan 

cara memakai metode purposive sampling yang menggunakan sampel berjumlah 

20 perusahaan dengan periode penelitian berturut-turut selama lima tahun, di 

mana memiliki total sampel yaitu 159. Analisis penelitian menggunakan analisis 

linear berganda. Penelitian ini menguji adanya pengaruh pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) dan CG terhadap penghindaran pajak. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dan Yunanda (2016) bertujuan 

untuk menguji adanya hubungan antara kepemilikan institusi, leverage, ukuran 

perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan ROA terhadap penghindaran pajak 

perusahaan di BEI dalam bidang manufaktur untuk periode 2011-2014. Penelitian 

ini menentukan sampel dengan cara memakai metode purposive sampling, yang 

mana total sampel yang dimiliki yaitu 140. 

Penelitian oleh Siregar dan Widyawati (2016) bertujuan unutk 

mengetahui adanya pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran 

pajak, di mana cakupan penelitian yaitu 33 perusahaan manufaktur di BEI, dengan 

sampel pada penelitian yang diperoleh dengan cara memakai metode purposive 

sampling dan teknik analisa data berupa regresi linear. Penelitian ini mencakup 

variabel dependen diantaranya capital intensity, inventory intensity, profitabilitas, 
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leverage, dan size, dengan variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Teknik 

analisa data yang dipakai yaitu analisa regresi linear. 

Penelitian oleh Sandy dan Lukviarman (2016) bertujuan melakukan 

penelitian guna mengetahui keberpengaruhan antar CG, kepemilikan institusi, 

komite audit, proporsi komisaris independen, dan kualitas audit pada 

penghindaran pajak perusahaan yang ada di BEI dari tahun 2011 sampai dengan 

2013. Teknik penarikan sampel yang diterapkan di sini yaitu menggunakan teknik 

purposive sampling, dengan data yang diperoleh dari penarikan yaitu 150 data 

yang selanjutnya diuji dengan analisa regresi linear. 

 Sunarsih dan Oktaviani (2016) meneliti tentang upaya penghindaran 

pajak yang mana dilakukan oleh perusahaan dibidang manufaktur yang ada di BEI 

pada tahun 2012 hingga 2016. Pada penelitian ini sampel data diambil dengan 

cara memakai metode yang bernama purposive sampling, yang mana dari 

penarikan sampel yang dilakukan didapatkan 10 sampel yang memenuhui kriteria 

dalam penelitian. Analisa data yang ada pada penelitian ini menggunakan analisa 

regresi linear berganda dengan data yang didapat melalui akses 

website www.idx.co.id. dan www.sahamok.com. 

 Penelitian oleh Cahyono et al. (2016) dilakukan dengan tujuan agar 

mengetahui adanya upaya penghindaran pajak pada perusahaan go public yang 

ada di BEI tahun 2011-2013, yang mana regresi linear digunakan sebagai analisa 

pada data penelitian. Vaiabel yang menjadi cakupan penelitian di sini terdiri dari 

ROA, ukuran perusahaan, kempemilikan institusional, leverage, dan komite audit. 

 Dharma dan Ardiana (2016) meneliti tentang penghindaran pajak pada 

perusahaan sektor manufaktur di BEI tahun 2012 hingga 2014 dengan 
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menggunakan metode penarikan sampel berupa nonprobability sampling berupa 

teknik purposive sampling. Dari penarikan sampel yang dilakukan, didapatkan 

sampel untuk diteliti sejumlah 144. Dengan menggunakan analisa data berupa 

analisa regresi linear, variabel yang diteliti diantaranya terdiri dari koneksi politik, 

leverage, ukuran perusahaan, dan intensitas aset tetap, di mana pengukuran pada 

penghindaran pajak menggunakan rumus tarif efektif pada pajak. 

 Marfirah dan Syam (2016) melakukan penelitian dengan tujuan  untuk 

menguji pengaruh kualitas audit, dewan direksi, kepemilikan oleh institusi, dan 

komite audit terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan populasi 

berupa perusahaan di BEI yang bergerak dibidang manufaktur, di mana tahun 

penelitian pada penelitian ini dari tahun 2011 hingga 2015. Total populasi 

berjumlah 132 perusahaan, di mana target yang dicapai berjumlah 46 perusahaan 

menjadi sampel untuk diteliti yang dipeoleh menggunakan teknik pengambilan 

sampel yang bernama purposive sampling. Setelah mendapatkan sampel yang 

diteliti kemudian analisa data pada data yang diuji menggunakan analisa regresi 

linear berganda. 

 Penelitian oleh Wijayani (2016) memiliki tujuan untuk mendapatkan 

informasi terkait hubungan kepemilikan oleh keluarga maupun institusi, 

profitabilitas, dan komisaris independen terhadap variabel dependen pada 

penelitian ini yaitu penghindaran pajak. Perusahaan menggunakan populasi dalam 

melakukan penelitian mencakup semua perusahaan dibidang manfaktur yang ada 

di BEI tahun 2012-2014, dengan sampel yang didapat berjumlah 54 perusahaan 

dengan menggunakan metode penarikan sampel berupa purposive sampling. Data 
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sekunder yang diperoleh dari IDX dan ICMD pada penelitian ini diuji dengan 

menggunakan analisa data yang bernama regresi linear berganda. 

 Amelia et al. (2017) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji 

pengaruh baik itu simultan maupun parsial antara kepemilikan oleh institusi 

maupun manajerial, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran 

pajak perusahaan di BEI dari tahun 2011 hingga 2015. Perusahaan yang menjadi 

fokus teliti di sini yaitu antara lain perusahaan yang bergerak di sub sektor 

otomotif, dimana dengan menggunakan teknik penarikan sampel berupa 

purposive samplng, didapatkan sampel data yang diteliti berjumlah 35 sampel. 

Analisa data dari dampel yang ada menggunakan regresi linear. 

 Nursari et al. (2017) melakukan penelitian tentang adanya upaya 

penghindaran pajak perusahaan dibidang manufaktur selama periode tahun 

penelitian yaitu 2009-2016. Dengan menggunakan metode penarikan sampel 

berupa metode purposive sampling, maka didapatlah 5 perusahaan manufaktur 

pada sub sektor kimia yang dapat memenuhi kriteria dalam hal penarikan sampel 

yang dilakukan. Total sampel penelitian selama delapan tahun pengamatan 

berjumlah 40 sampel, dengan analisa pada data yang diteliti menggunakan analisa 

regresi linear berganda. 

 Putra dan Putri (2017) melakukan penelitian yang meneliti tentang 

pengaruh leverage, profitability, proporsi kepemilikan oleh institusi, dan ukuran 

perusahaan terhadap upaya penghindaran terkait perpajakan. Penelitian ini 

menggunakan objek berupa perusahaan di BEI yang bergerak pada bidang 

manufaktur sektor industri atas barang konsumsi untuk tahun 2013 sampai dengan 

2015. Sampel pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode yang 
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disebut nonprobability sampling dengan teknik yaitu purposive sampling, yang 

mana dengan metode tersebut didapatkan 34 perusahaan yaang memenuhi kriteria, 

dengan metode analisa data yang digunakan yaitu regresi lienar. 

 Pratama (2017) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengatahui 

pengaruh dari kualitas dan komite audit, ROA, leverage, umur perusahaan, ukuran 

perusahaan, ukuran dewan, dan proporsi atas komisaris independen terhadap 

penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan sampel data yaitu 70 perusahaan 

di Indonesia dengan periode 2011-2015 dengan metode analisa data yang 

digunakan yaitu regresi linear. 

 Wijayanti dan Merkusiwati (2017) melakukan penelitian dengan tujuan 

untuk meneliti adanya penghindaran pajak pada seluruh perusahaan yang terdapat 

di BEI selama tahun 2011 hingga 2015, di mana dalam melakukan penelitian, 

pengukuran yang digunakan dalam mengukur ada atau tidaknya upaya 

penghindaran pajak yaitu menggunakan tarif pajak yang efektif pada suatu 

perusahaan. Variabel yang dianggap dapat berpengaruh diantaranya terdiri dari 

kepemilikan oleh institusi, proporsi atas komisaris independen suatu perusahaan, 

besarnya ukuran suatu perusahaan, serta leverage. Penelitian ini memiliki sampel 

penelitian yang berjumlah 1.319 selama 5 tahun pengamatan, di mana sampel 

tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik pengambilan sampel berupa 

purposive sampling, di mana dalam menganalisa data penelitian, metode yang 

digunakan adalah regresi linear berganda. 

 Berdasarkan model-model penelitian terdahulu yang telah dijabarkan, 

konsep yang terdapat pada penelitian kali ini memuat tentang karakteristik 

perusahaan, corporate governance, dan ditambah dengan kompensasi rugi fiskal 
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pada perusahaan. Penelitian ini menguji retun on assets, leverage, dan ukuran 

perusahaan yang termasuk dalam karakteristik perusahaan, dan corporate 

governance yang mencakup kepemilikan oleh suatu institusi, proporsi atas 

komisaris independen, kualitas dan komite audit, serta kompensasi rugi fiskal 

pada suatu upaya terkait penghindaran atas perpajakan yang dilakukan oleh 

perusahaan yang terdapat di BEI selama periode 2012-2016, di mana data yang 

didapat berasal dari website resmi BEI yaitu www.idx.co.id.  

 

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak 

2.3.1 Pengaruh ROA terhadap Penghindaran Pajak  

 ROA merupakan suatu pengukuran yang dianggap dapat menilai 

seberapa besar laba bersih yang didapat oleh suatu perusahaan dalam pemanfaatan 

atas aktiva yang dimiliki. Nilai dari ROA yang semakin tinggi menggambarkan 

semakin mampunya sautu aset dalam menghasilkan laba bersih yang tinggi 

(Kurniasih & Sari, 2013).  

 Menurut Chen et al. (2010), nilai ROA yang semakin tinggi maka dapat 

mengakibatkan nilai dari laba bersih dan profatibilitas yang dimiliki suatu 

perusahaan semakin tinggi pula. Kesempatan dalam hal memposisikan diri 

mengenai tax planning dalam upaya pengurangan biaya terkait jumlah beban 

kewajiban pajak bisa didapatkan apabila profitabilitas suatu peusahaan tergolong 

cukup tinggi, sehingga semakin tinggi nilai ROA akan memungkinkan upaya 

penghindaran pajak yang semakin tinggi dilakukan. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014), 

Rinaldi dan Cheisviyanny (2015), Swingly dan Sukartha (2015), Waluyo et al. 
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(2015), serta Dewinta dan Setiawan (2016) mengemukakan bahwa ROA memiliki 

pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tindakan penghindaran pajak. 

2.3.2 Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak  

 Rasio yang dianggap dapat menggambarkan tingkat utang yang dimiliki 

perusahaan atas modal maupun aset yang ada pada perusahaan itu sendiri disebut 

leverage. Penggunaan utang oleh suatu perusahaan tentunya dapat menimbulkan 

bunga yang menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan (Kuriah & 

Asyik, 2016). 

 Rasio leverage yang semakin tinggi menandakan semakin tinggi pula 

utang yang dilakukan perusahaan terhadap pihak ketiga. Dengan semikian, 

tingginya utang juga tentunya mengakibatkan beban bunga yang muncul dari 

utang tersebut akan semakin tinggi, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi 

pengurangan terkait biaya pajak yang dimiliki perusahaan, sehingga nilai leverage 

yang semakin tinggi menandakan adanya tingkat penghindaran pajak yang tinggi 

pula (Richardson & Lanis, 2007). 

 Hasil penelitian oleh Suyanto dan Supramono (2012), Waluyo et al. 

(2015), Dharma dan Ardiana (2016), Siregar dan Widyawati (2016), Nursari et al. 

(2017), Amelia et al. (2017), serta Wijayanti dan Merkusiwati (2017) 

menghasilkan bahwa leverage memiliki pengaruh yang signifikan dan positif 

terhadap tindakan penghindaran pajak. 

2.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak  

 Besar atau kecilnya suatu perusahaan dapat diukur dengan melihat pada 

besar atau tidaknya aset (kekayaan) yang dimilki oleh suatu perusahaan. 

Pembedaan atas perusahaan yang besar (large firm) atau kecil (small firm) dalam 
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lingkup perusaaan bermanfaat untuk mengetahui apakah perusahaan dapat 

memiliki pengaruh terhadap operasional yang dijalankan oleh manajemen dalam 

berbagai kondisi maupun situasi yang dihadapi menajemen perusahaan tersebut 

(Kuriah & Asyik, 2016). 

 Menurut Asfiyati (2012) perusahaan besar pada dasarnya mendapatkan 

profit yang besar pula. Besarnya profit suatu perusahaan bisa memancing 

perhatian pihak pemerintah dalam hal pengenaan pajak yang sesuai dengan laba 

yang dimiliki perusahaan. Rego (2003) mengemukakan bahwa semakin besarnya 

sautu perusahaan mengakibatkan transaksi yang terjadi semakin besar, dengan 

adanya transaksi yang semakin besar tersebut mengakibatkan semakin 

kompleksnya aktivitas yang terjadi pada suatu perusahaan. Hal demikian tentunya 

dapat mengakibatakan perusahaan bisa menggunakan celah yang ada dalam ruang 

pajak guna melakukan tindakan penghindaran pajak.  

 Hasil dari penelitian oleh Puspita dan Febrianti (2010), Darmawan dan 

Sukartha (2014), Maharani dan Suardana (2014), Waluyo et al. (2015),  Dewinta 

dan Setiawan (2016), Diantari dan Ulupui (2016), Siregar dan Widyawati (2016), 

Putra dan Putri  (2017), serta Pratama (2017) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak. 

2.3.4 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak  

 Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Pasal 6 Ayat 2 yang 

mengatur mengenai pajak penghasilan, kompensasi rugi fiskal merupakan kondisi 

di mana perusahaan yang sedang merugi pada suatu periode akuntansi akan 

mendapatkan keringanan dalam membayar kewajiban pajaknya. Kerugian yang 

dialami perusahaan bisa dikompensasikan dalam kurun waktu lima tahun kedepan 
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dan jumlah kompensasi kerugian tersebut dikurangi dari laba yang dimiliki 

perusahaan (Pemerintah Republik Indonesia, 2008).  

  Kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan dalam upaya penghindaran 

pajak. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang merugi dapat melakukan 

kompensasi kerugian, sehingga apabila semakin tinggi tingkat kompensasi rugi 

fiskal yang terjadi di suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut semakin dapat 

terhindar dari tingginya beban pajak (Kurniasih & Sari, 2013). 

 Hasil dari penelitian oleh Setiana dan Setyowati (2014), Ginting (2016), 

serta Saifudin dan Yunanda (2016) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal 

memiliki pengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak. 

2.3.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak 

Tarjo (2008) mengatakan bahwa saham yang dimiliki oleh institusi 

seperti perusahaan investasi, asuransi, bank, dan kepemilikan saham lain biasanya 

disebut sebagai kepemilikan institusional. Dewi dan Jati (2014) mendukung 

terkait kepemilikan institusional yang merupakan kepemilikan yang diantaranya 

mencakup yayasan, perusahaan asuransi dan investasi, serta bank. Perusahaan 

yang dimilki oleh institusi tersebut akan dipantau ataupun diawasi secara optimal 

dalam hal kinerja manajemennya. Persentase kepemilikan yang besar (>5%) 

mendadakan bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja manjemen dapat 

dikatakan lebih besar. 

Menurut Shafer dan Simmons (2006), kepemilikan saham pada suatu 

perusahaan yang proporsinya lebih besar dimiliki oleh perusahaan lain ataupun 

institusi pemerintahan, maka dalam hal memperoleh laba sesuai dengan yang 

diinginkan, kinerja dari manajemen perusahaan cenderung akan diawasai oleh 
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investor institusi tersebut, sehingga dengan demikian mengecilkan kemungkinan 

pihak manajemen perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang terutang 

oleh perusahaan. Kepemilikan institusi memiliki peranan yang cukup penting 

dalam hal mempengaruhi, mendisiplinkan, dan memantau menejer dalam 

manajemen perpajakan, dengan demikian apabila kepemilikan institusional 

semakin besar, maka tingkat penghindaran pajak dapat semakin  berkurang. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Feranika (2014), Sari (2014), 

Ginting (2016), Rahmawati et al. (2016), serta Wijayani (2016) menyatakan 

bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan dan negatif 

terhadap tindakan penghindaran pajak. 

2.3.6 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Penghindaran 

Pajak 

 Cahyono et al. (2016) mengatakan bahwa seseorang yang sama sekali 

tidak memiliki hubungan terhadap pemegang kendali saham, tidak memiliki 

hubungan terhadap dewan direksi ataupun komisaris pada suatu perusahaan, serta 

tidak memiliki jabatan direktur pada perusahaan pemilik dapat dikatakan sebagai 

komisaris independen pada suatu perusahaan.  

 Menurut Solomon (2007), pengawasan jalannya peran dari para eksekutif 

dilakukan oleh komisaris independen yang merupakan anggota dewan komisaris 

yang berasal dari luar perusahaan. Kemungkinan besar akan pemanipulasian 

posisi oleh eksekutif perusahaan dengan mendapatkan kendali terkait remunerasi 

dan pengamanan atas jabataan yang mereka miliki dapat terjadi apabila tidak 

adanya pengawasan oleh dewan komisaris independen, sehingga hal demikian 

tentunya dapat merugikan pemegang saham. Sebaliknya, kinerja dan kekayaan 
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para pemegang saham dapat semakin meningkat apabila proporsi komisaris 

independen semakin besar (Minnick & Noga, 2010). Pelaksanaan pemantauan 

(monitoring) oleh pihak komisaris independen dapat dilakukan guna mencapai 

objektivitas atas laporan keuangan yang disusun serta pengelolaan perusahaan 

menjadi lebih baik. Hal tersebut menandakan bahwa semakin banyak jumlah 

komisaris independen maka tingkat penghindaran pajak oleh suatu perusahan 

dapat berkurang. 

 Penelitian oleh Suyanto dan Supramono (2012), Maharani dan Suardana 

(2014), Diantari dan Ulupui (2016), Sandy dan Lukviarman (2016), serta 

Wijayani (2016) menghasilkan pengaruh signifikan negatif antara variabel 

proporsi atas komisaris independen terhadap tindakan penghindaran pajak. 

2.3.7 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak 

 Pengukuran kualitas audit bisanya dengan melihat pada lingkup KAP 

(Kantor Akuntan Publik) yang mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. 

Apabila perusahaan diaudit oleh KAP The Big Four maka dapat lebih independen 

dalam  menyatakan pelanggaran oleh pihak manajeman terkait ada atau tidaknya 

suatu pelanggaran (Kurniasih & Sari, 2013).  

 Pada pengimplementasian Corporate Governance (CG), salah satu yang 

menjadi elemen penting yaitu kualitas audit yang pengungkapannya secara 

transparan (transparancy). Salah satu bentuk transparansi terhadap para 

pemegang saham dapat terwujud melalui cara melapor terkait hal perpajakan di 

pertemuan ataupun rapat yang diselenggarakan oleh para pemegang saham. 

Otoritas publik semakin menuntut tindakan transparansi dalam perpajakan 

terhadap pihak pemegang saham (Sartori, 2010). Semakin tinggi kualitas kerja 
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dan kemampuan seorang auditor, maka semakin tinggi pula kualias audit yang 

diberikan agar mempertahankan reputasinya. Suatu perusahaan dapat menjamin 

informasi keuangan yang diberikan kepada investor dengan memilih 

menggunakan jasa auditor yang berkualitas. Dengan demikian para investor dapat 

lebih mempercayai informasi yang diberikan perusahaan tersebut (Tuanakotta 

2007). 

 Menurut Chai dan Liu (2009), kualitas audit yang semakin  baik biasanya 

dihasilkan oleh perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four, dengan 

demikian upaya penghindaran pajak akan semakin sulit dilakukan, sehingga 

apabila suatu perusahaan memiliki kualitas audit yang berkualitas, maka tindakan 

pemanipulasian laba untuk kepentingan perpajakan cenderung tidak dilakukan dan 

tentunya mengecilkan kemungkinan tindakan penghindaran pajak pada 

perusahaan. 

 Penelitian oleh Dewi dan Jati (2014), Feranika (2014), Maharani dan 

Suardana (2014), Diantari dan Ulupui (2016), Sandy dan Lukviarman (2016), 

serta Wijayanti dan Merkusiwati (2017) membuktikan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan negatif pada kualitas audit terhadap tindakan penghindaran pajak. 

2.3.8 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak 

 Menurut (Pohan 2009), sekelompok orang yang paling kurang jumlahnya 

terdiri dari tiga orang, yang mana independen dalam sautu perusahaan terkait 

kompetensi maupun kapabilitas mengenai laporan keuangan dan kontrol internal 

pada suatu perusahaan dapat disebut sebagai komite audit. 

 Mayangsari (2003) menyatakan bahwa fungsi daripada komite audit ini 

yaitu memberikan pandangan terkait kebijakan dalam akuntansi dan keuangan, 
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serta pegendalian internal suatu perusahaan. Syarat yang ditentukan oleh BEI 

mengenai komite audit yaitu berjumlah minimal tiga orang, apabila tidak sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan BEI, maka kecenderungan manajemen dapat 

meningkat terkait hal meminimalisasikan keuntungan dengan tujuan penghindaran 

pajak.  

 Penelitian oleh Dewi dan Jati (2014), Maharani dan Suardana (2014), 

Winata (2014), Swingly dan Sukartha (2015), Diantari dan Ulupui (2016), serta 

Sandy dan Lukviarman (2016) membuktikan adanya pengaruh signifikan negatif 

pada variabel komite audit terhadap penghindaran pajak. 

 

2.4 Model Penelitian  

 Berdasarkan pada pemaparan yang disampaikan di atas, maka hubungan 

antar variabel yang terdapat pada penelitian ini dapat dinyatakan ke dalam suatu 

model penelitian. Variabel dependen yang ada pada penelitian ini yaitu 

penghindaran pajak dan variabel independen yaitu ROA, leverage, ukuran 

perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan variabel CG yang terdiri dari kepemilikan 

institusional, proporsi komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit. 

 Pegujian secara parsial akan dilakukan pada penelitian ini, di mana 

merupakan pengujian yang menguji pengaruh dari tiap-tiap variabel independen 

terhadap suatu variabel dependen. Berikut merupakan skema ataupun kerangka 

konseptual yang menggambarkan pengaruh antar variabel: 
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Gambar 1  Tampilan Model Penelitian, sumber: Data diolah, 2018.  

 

2.5 Perumusan Hipotesis 

Berikut merupakan perumusan hipotesis yang terdapat pada penelitian 

ini: 

H1: Return on Assets berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran 

pajak. 

H2: Leverage berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. 

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran 

pajak. 

H4: Kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan positif terhadap 

penghindaran pajak.  

H5: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap 

penghindaran pajak. 
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H6:  Proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap 

penghindaran pajak. 

H7: Kualitas audit berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran 

pajak. 

H8: Komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran 

pajak. 
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