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BAB II 

KERANGKA TEORIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Teori Agensi 

Pemilik saham memberikan kepercayaan kepada manajemen untuk 

memberikan wewenang dalam mengurus pelaksanaan perusahaan, mengendalikan 

sumber daya dan bertanggung jawab memberikan informasi kepada pihak 

pemilik.  Kepercayaan yang diberikan Pemegang saham kepada manajemen 

membuat kinerja perusahaan lebih efisien dibandingkan dengan mengendalikan 

sendiri perusahaan. Kepercayaan dan wewenang yang didapatkan oleh manajemen 

dapat lebih mengetahui kondisi perusahaan dibandingkan dengan pihak pemilik 

(Jensen & Meckling, 1976). 

  (Eisenhardt, 1989) mengungkapkan bahwa agency theory mengunakan 

tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mengutamakan 

kepentingan diri sendiri, (2) manusia memiliki penalaran terbatas tentang 

tanggapan pada priode mendatang, (3) manusia selalu menghindari resiko. Hal ini 

dapat menyebabkan masalah yang disebut konflik kepentingan (agency problems). 

Konflik kepentingan merupakan permasalahan yg timbul akibat antara pihak 

pemilik dengan manajemen apabila terjadi kemungkinan pihak manajemen tidak 

selalu berbuat sesuai dengan kepentingan pihak pemilik. Tugas manajemen 

sebagai agen yaitu mengoptimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan sebagai 

pemilik untuk waktu jangka pendek maupun jangka panjang. Di lain pihak, agen 
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tentunya menginginkan kesejahteraan yang optimal untuk dirinya sendiri. 

Keadaan ini tentunya didukung oleh asimetri informasi antara pemilik dan agen. 

2.2 Penghindaran Pajak 

 Definisi penghindaran pajak yaitu pengaturan transaksi untuk memperoleh 

manfaat pada pajak atau penyusutan yang dilakukan dengan cara yang tidak 

diinginkan berdasarkan undang-undang pajak (Brown & Karen, 2012). Suandy, 

(2003) mendefinisikan penghindaran pajak yaitu suatu proses aktifitas 

prekayasaan pada sektor pajak perusahaan dengan tujuan agar jumlah pada utang 

pajak perusahaan minimal tetapi masih berada dalam ketentuan perpajakan yang 

berlaku. Penelitian sebelumnya yaitu (Armstrong et al., 2012) melakukan 

pengujian penghindaran pajak menggunakan proksi ETR, kelemahan yang 

terdapat pada proksi ETR yaitu tidak mampu menjabarkan jangka pendek 

penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Minnick & Noga, 2010). 

Penghindaran pajak tampaknya semakin sentral untuk pengambilan 

keputusan keuangan perusahaan. Inovasi keuangan, integrasi pasar modal, dan 

kode pajak perusahaan semakin rumit memberikan lebih banyak kesempatan bagi 

perusahaan untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak, preferensi pajak, dan 

status pajak lebih dan cara yang lebih rumit. Memahami bagaimana peluang dapat 

dieksploitasi, bagaimana mereka berinteraksi dengan keputusan keuangan lainnya, 

dan konsekuensinya terhadap kesejahteraan pemegang saham merupakan 

tantangan penting untuk penelitian akademis (Desai & Dharmapala 2004). 

Umumnya, penghindaran pajak menunjuk proses aktifitas prekayasaan 

transaksi dan usaha wajib pajak dengan tujuan agar jumlah pada utang pajak 

minimal. Jika maksud dari penghindaran pajak ini yaitu melakukan aktifitas 

Amanta Anugrah Ilahi, Analisis Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan 
(Efek Moderasi Kepemilikan Keluarga) , 2018 
UIB Respository©2018



12 

 

                        Universitas Internasional Batam 

perekayasaan dengan tujuan beban pajak dapat ditekan serendah-rendahnya 

dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat 

undang-undang, maka penghindaran pajak di sini dapat digolongkan penghindaran 

pajak tidak dapat diterima, karena berdasarkan asas ekonomi keduanya beruapaya 

agar dapat memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak bersifat 

mengurangi laba bersih (Suandy, 2003). 

 

2.3 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai pengaruh variabel independen kompensasi 

manajemen pada dependen penghindaran pajak telah banyak dilakukan di 

berbagai negara. Penelitian kompensasi manajemen sebagai variabel independen 

terhadap penghindaran pajak diteliti oleh Phillips, (2003); Desai dan Dharmapala, 

(2004);  Minnick dan Noga, (2010); Robinson et al. (2010); Irawan dan 

Farahmita, (2010); Taylor dan Richardson, (2014); dan Amstrong et al. (2015).  

Penelitian variabel kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak 

diteliti oleh Claessens et al. (2000); Shackelford dan Shevlin, (2001); Wang, 

(2006); Chen, Chen, Cheng dan Shevlin, (2010); Sari, (2010); Bond et al. (2012); 

Landry, Deslandes, dan Fortin, (2013); Mahenthiran dan Kasipillai, (2013); 

Annuar, Salihu, dan Obid, (2014); Sirait dan Martani, (2013); Hidayanti dan 

Laksino, (2015); Rusydi dan Matani, (2015); dan Zulma, (2016).  
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2.4    Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran  Pajak 

 Kompensasi adalah suatu mekanisme yang berfungsi untuk mengontrol 

manajemen sehingga dapat mendorong pihak manajemen agar dapat memperoleh 

tujuan organisasi (Antony & Govindarajan, 2005). Konflik kepentingan yang 

terjadi pada manajemen dengan pemilik perusahaan dapat dikurangi dengan cara, 

pengeluaran biaya berbentuk kompensasi kepada manajemen yang dilakukan oleh 

pemilik supaya kualitas kinerja manajemen semakin meningkat dan transparan 

(Mccolgan & Sincich, 2001).  

(Masri & Martani, 2012) penghindaran pajak dapat menimbulkan 

benturan kepentingan antara pemilik dana manajemen atau yang lebih dikenal 

dengan masalah keagenan. Pemberian kompensasi kepada manajemen secara 

optimal dapat dijadikan solusi mengurangi masalah keagenan pada perilaku 

oportunis yang dilakukan oleh manajemen untuk menghindari pajak perusahaan 

yang dapat mencelakakan perusahaan di masa depan Ozkan, (2011) dan Croci, 

Gonenc, dan Ozkan, (2012). 

(Rego & Wilson, 2009) menemukan penelitian memberikan hasil bahwa 

kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 

(Chalmers, Phing-Sheng, & Geof Stapledon, 2006) tingkat kompensasi 

manajemen yang optimal dapat dijadikan sebagai peningkat kualitas kinerja dan 

menselaraskan hubungan antara manajemen dan pemilik dalam melaksanakan 

kegiatan perusahaan.  

(Robinson et al., 2010) dan (Armstrong et al., 2012) membuktikan 

terdapat pengaruh negatif kompensasi manajemen dengan penghindaran pajak. 
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Ketika suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak yang agresif, maka akan 

menimbulkan ketidakpastian yaitu apakah tindakan pajak tersebut berisiko atau 

tidak terhadap pelanggaran hukum bagi perusahaan (Murphy, 2004). Argumen 

diatas didukung dengan penelitian (Taylor & Richardson, (2014), Christoper, 

(2011), (Irawan & Farahmita, 2010), (Desai & Dharmapala, (2004), yang 

menyatakan bahwa manajemen kompensasi memiliki pengaruh signifikan negatif 

dengan penghindaran pajak. 

Oleh karena itu, dapat diduga bahwa pemilik menganggap penghindaran 

pajak sangat berisiko bagi perusahaan dimasa depan maka pemilik melakukan 

pemberian kompensasi kepada manajemen dengan tujuan manajemen tidak 

bersikap oportunis dalam melakukan penghindaran pajak. 

2.5 Pengaruh Peran Kepemilikan Keluarga terhadap Kompensasi dan 

Penghindaran Pajak  

Defisnisi dari perusahaan keluarga yaitu perusahaan yang anggota 

keluarga pendirinya memegang posisi top management, ada pada jajaran direksi, 

atau sebagai blockholder (memegang saham dan bond perusahaan dalam jumlah 

besar) dari perusahaan (Andersoon & Reeb, 2003). (Arifin, 2003) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa perusahaan kepemilikan keluarga di Indonesia 

memiliki masalah keagenan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang 

kepemilikannya tanpa pengendali utama. (Chen et al., 2010) manajemen kunci 

perusahaan keluarga pada umumnya dikendalikan oleh anggota keluarga pada 

perusahaan itu sendiri. Kepentingan pemilik merupakan kepentingan utama bagi 

perusahaan, karena keuntungan perusahaan maupun resiko yang ditanggung 

sebagian besarnya dirasakan oleh pemilik perusahaan.  
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(Wang, 2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perusahaan 

keluarga sering sekali memberikan anggota keluarganya dalam posisi jabatan 

yang strategis, dengan tujuan dapat mengendalikan perusahaan dengan baik. 

Penelitian ini memberikan pemahaman baru tentang kepemilikan keluarga yaitu 

dengan adanya perwakilan keluarga pendiri dalam jajaran dewan direksi atau 

memberikan perwakilan keluarga sebagai direktur utama (CEO) perusahaan. 

Perusahaan keluarga memiliki sistem pengawasan yang lebih baik dan 

memilih untuk tidak melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan 

perusahaan yang kepemilikannya tersebar. Alasannya karena perusahaan keluarga 

cenderung memilih untuk mempertahankan reputasi dan menghindari risiko 

hukum atas pelanggaran pajak (Badertscher, Phillips, dan Rego, 2013). Sehingga 

kaitannya dengan pemberian kompensasi kepada manajemen pada perusahaan 

keluarga diharapkan juga dapat mengurangi perilaku oportunis penghindaran 

pajak yang dapat mengancam reputasi perusahaan (Robinson et al., 2010; 

Armstrong et al., 2012).  

(Badertscher et al., 2013) pada penelitiannya menemukan pengaruh 

negatif karena perusahaan keluarga memiliki sistem pengawasan yang baik untuk 

tidak melakukan penghindran pajak, karena Perusahaan keluarga cenderung 

memilih untuk mempertahankan reputasi dan menghindari risiko hukum atas 

pelanggaran pajak. Sedangkan penelitian (Mills & newberry, 2001), (Fan & 

Wong, 2002), dan (Hanlon & Heitzman, 2010) menemukan hubungan positif 

karena peraturan yang berlaku pada Negara-negara kawasan Asia timur yang 

lemah, memberikan peluang perusahaan yang dimiliki oleh keluarga untuk 

melakukan penghindaran pajak. Kondisi laporan keuangan perusahaan keluarga 
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lebih cenderung memiliki kualitas laba yang buruk dan tidak transparan 

dibandingkan perusahaan umum.  

Berdasarkan tinjauan literatur diatas maka apabila perusahaan merupakan 

kepemilikan keluarga yang terindikasi dari adanya perwakilan dari keluarga 

pendiri sebagai direktur utama (CEO) perusahaan, maka dapat memperkuat 

pengaruh negatif kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak 

perusahaan. 

 

2.6  Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Penghindaran Pajak 

2.6.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak 

Ukuran perusahaan merupakan suatu perusahaan dapat diukur dengan 

melihat pada besar atau tidaknya aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan (Kuriah 

& Asyik, 2016). Pembeda perusahaan besar atau kecil dalam lingkup perusahaan 

bermanfaat untuk mengetahui apakah perusahaan dapat memiliki pengaruh 

terhadap operasional (Rego, 2003). Studi empiris telah membuktikan bahwa 

ukuran perusahaan dapat menjadi penentu penghindaran pajak maka ukuran 

perusahaan dapat digunakan sebagai variabel kontrol. Ukuran perusahaan yang 

semakin besar, maka risiko pengelolaan beban pajak menjadi perhatian bagi 

perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan sekala besar 

memiliki tenaga ahli yang mampu dalam pelolaan pajak perusahaan untuk 

dapatmenekan beban pajak perusahaan. Pada umumnya, perusahaan dengan 

sekala kecil tidak memiliki tenaga ahli dalam pengelolaan pajak. (Darmadi, 2013). 

Penelitian (Darmawan & Sukartha, 2013) menemukan hubungan ukuran 

perusahaan sebagai variabel kontrol memiliki pengaruh signifikan positif dengan 
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penghindaran pajak. Pada penelitian ini menggambarkan yakni ukuran perusahaan 

semakin besar maka kecenderungan perusahaan lebih besar untuk mengelolah 

pajak. 

Penelitian (Robinson, et al., 2010) ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh signifikan positif dengan penghindaran pajak. (Phillips, 2003) juga 

meneliti ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dengan penghindaran 

pajak. Hal ini tidak konsisten dengan penelitian (Taylor & Richardson 2014), 

(Chen, Cheng, & Shevlin, 2009) dimana ukuran perusahaan menghasilkan 

pengaruh negatif dengan penghindaran pajak. 

 

2.6.2 Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak 

Leverage yaitu tingkatan utang yang digunakan perusahaan dalam 

melakukan aktifitas operional. Beban bunga perusahaan mucul karena adanya 

penambahan jumlah utang perusahaan. Unsur dari beban bunga dapat mengurangi 

laba sebelum kena pajak perusahaan, supaya beban pajak pada perusahaan dapat 

mengecil (Adelina, 2012). 

Penelitian (Darmawan & Sukartha, 2013), (Robinson et al., 2010), 

(Phillips, 2003) menemukan hubungan leverage tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran pajak. Perusahaan memilki utang sebagian besar pinjaman 

modal dari pemegang saham. Dengan demikian beban bunga yang timbul tidak 

bisa dijadikan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan. Karena hanya 

beban bunga dari pinjama yang diterima dari pihak ketiga yang dapat dijadikan 

pengurang laba kena pajak.  
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Berbeda dengan penelitian (Taylor & Richardson, 2014), (Amstrong et 

al., 2015) menyatakan bahwa leverage berpangaruh signifikan negatif terhadap 

penghindaran pajak. Hasil penelitian (Hidayanti & laksito, 2013), (Chen et al., 

2009) menyimpulkan bahwa ada hubungan yang positif antara leverage dengan 

penghindaran pajak.  

 

2.6.3 Pengaruh Return on Assets Terhadap Penghindaran Pajak  

Return on assets (ROA) merupakan alat ukur untuk mengetahui 

kemampuan pada perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang 

dimiliki. ROA yang dimiliki perusahaan semakin besar, maka laba yang 

dihasilkan perusahaan akan semakin besar pula. Hal ini sejalan dengan adanya 

teori agensi untuk melakukan peningkatan laba perusahaan. Namun apabila laba 

perusahaan semakin meningkat maka pajak penghasilan perusahaan akan 

menigkat selaras dengan tingginya laba yang diproleh perusahaan, maka agen 

akan berupaya untuk mengendalikan beban pajak supaya tidak mengecilkan 

kompensasi yang diterima agen karena dampak pada mengecilnya laba 

perusahaan oleh beban pajak (Darmawan & Sukartha, 2013). 

Perusahaan yang mimiliki tingkat kemampuan tinggi dalam pendapatan, 

pada umumnya cenderung mengalami beban pajak yang rendah. Beban pajak 

yang rendah karena perusahaan dengan pendapatan yang besar dapat 

memanfaatkan fitur pajak yaitu intensif pajak serta pengurangan pajak lainnya 

(Darmadi, 2013). 
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Penelitian (Amstrong et al., 2015), (Putri & Lautania, 2015), (Pradipta & 

Supriyadi, 2014), (Darmawan & Sukartha, 2013), (Hidayanti & Laksito, 2013), 

Chen et al., 2009) menemukan hubungan ukuran perusahaan sebagai variabel 

kontrol berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Hubungan 

ROA memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan mampu 

mengelolah asset dan memanfaatkan kelonggaran pajak yang berlaku. Penelitian 

Taylor dan Richardson (2014), Robinson et al,. (2010) memiliki hasil yang 

berbeda dimana ROA menghasilkan pengaruh negatif terhadap penghindaran 

pajak. 

 

2.6.4 Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak  

Pertumbuhan perusahaan merupakan bentuk asset tidak berwujud, 

cenderung meminjam kurang dari perusahaan yang memiliki aset yang lebih nyata 

karena peluang pertumbuhan tidak dapat dijamin (Mohammed, Abdullahi, wetere, 

2015). (Bankman, 1994) menemukan bahwa perusahaan dengan pertumbuhan 

tinggi biasanya kurang menekankan pada upaya perencanaan pajak, menunjukkan 

bahwa perusahaan seperti itu diperkirakan memiliki ETR yang lebih tinggi dan 

cenderung tidak menggunakan pengukuran kinerja setelah pajak. 

(Taylor & Richardson, 2014) menyatakan pertumbuhan perusahaan 

mempunyai hubungan yang signifikan terhadap penghindaran pajak. (Phillips, 

2003), (Robinson et al,. 2010), (Wang, 2016) menyimpulkan bahwa pertumbuhan 

perusahaan menemukan hubungan positif terhadap penghindaran pajak. 
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2.6 Model penelitian dan Hipotesis 

Penelitian ini meruapakan replikasi dari penelitian (Zulma, 2016). Model 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar dibawah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model penelitian Analisis Pengaruh Kompensasi Manajemen 

Terhadap Penghindaran Pajak (Efek Moderasi Kepemilikan Keluarga), Sumber : 

Data diolah, (2018). 
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H1: Kompensasi manajemen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 

pada perusahaan. 

H2: Apabila terdapat perwakilan dari keluarga pendiri sebagai direktur utama 

(CEO) perusahaan, maka dapat memperkuat pengaruh negatif kompensasi 

manajemen terhadap penghindaran pajak  perusahaan. 
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