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BAB II 

TINJAUAN PUSATAKA 

 

A.  Landasan Teori 

1. Teori Keagenan ( Agency Theory) 

Teori agensi adalah teori yang menyatakan adanya hubungan 

antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) dan pihak yang 

menerima wewanang (agen). Teori keagenan merupakan basis teori yang 

mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Prinsip 

utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang 

memberi wewenang yaitu investor dengan pihak yang menerima 

wewenang (agensi) yaitu manajer. Menurut Jensen dan Meckling (1976) 

menyebutkan bahwa teori agensi menjelaskan adanya konflik yang akan 

timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan. . Adanya pemisahan 

antara pemilik dengan manajemen perusahaan dapat menimbulkan 

masalah, antara lain yaitu adanya kemungkinan manajer melakukan 

tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kepentingan principle. 

Hal itu sejalan dengan yang diungkapkan oleh (Shapiro, 2005) bahwa 

manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang 

saham karena manajemen pasti memiliki kepentingan pribadi. Hal 

tersebutlah yang melandasi terjadinya konflik kepentingan antara 

pemegang saham dan manajemen. 
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 Penjelasan tentang praktek tax avoidance dapat dimulai dari 

pendekatan agency theory. Praktek tax avoidance dalam perspektif agency 

theory dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan antara agen 

(manajemen) dengan principal yang timbul ketika setiap pihak berusaha 

untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang 

dikehendakinya. 

  Agency theory menjelaskan fenomena yang terjadi apabila atasan 

mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan untuk melakukan suatu 

tugas atau otoritas untuk membuat keputusan (Anthony dan Govindarajan 

1998). Fenomena dalam kasus ini adalah  Perusahaan yang melakukan 

penghindaran pajak tentu saja juga melalui kebijakan yang diambil oleh 

pemimpin perusahaan itu sendiri karena keputusan dan kebijakan 

perusahaan diambil oleh pemimpin perusahan tersebut. Pada gambaran 

umumnya pemimpin perusahaan memiliki dua karakter yaitu, risk taker 

dan risk averse. Pemimpin perusahaan yang memiliki karakter risk taker 

dan risk averse tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan yang ada 

(Budiman, 2012). risk taker adalah eksekutif yang lebih berani dalam 

mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk 

memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih 

tinggi, (Maccrimon dan Wehrung, 1990). Berbeda dengan risk taker, 

eksekutif yang memiliki karakter risk averse adalah eksekutif yang 

cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam 

mengambil keputusan bisnis.  
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 Penelitian yang dilakukan oleh Dyreng at al., (2010) adalah 

ditujukan untuk menguji apakah individu Top Exective memiliki pengaruh 

terhadap penghindaran pajak perusahaan. Dengan mengambil sampel 

sebanyak 908 pimpinan perusahaan yang tercatat di ExecuComp diperoleh 

hasil bahwa pimpinan perusahaan (Executive) secara individu memiliki 

peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan 

(Tax Avoidance) . jadi karekteristik eksekutif sangat berpotensi untuk 

melakukan tax avoidance, dimana hal itu terjadi karena adanya perbedaan 

kepentingan antara eksekutive perusahaan dengan pihak pemungut pajak 

(fiskus). Kepentingan yang dimiliki oleh para top eksecutive perusahaan 

adalah jika mereka bisa mendapatkan laba sebaik mungkin maka akan ada 

kompensasi yang akan diberikan oleh pemegang saham biasanya berupa 

kenaikan gajih, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. 

Atas hal tersebutlah para eksekutive diperusahaan mendapat dorongan 

untuk melakukan Tax Avoidance.  

 Dalam penelitian pajak ini, konflik tersebut terjadi terhadap 

kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan 

pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya 

pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak 

manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba 

yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut 

pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antara fiskus sebagai 
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pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar 

pajak. 

 

2. Tax Avoidance 

Menurut Darussalam dan Septriadi (2009), penghindaran pajak 

adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban 

pajak dengan memanfaatkan kelemahan - kelemahan (loophole) ketentuan 

perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak 

melanggar peraturan perpajakan. 

Menurut Harry Graham Balter penghindaran pajak merupakan 

usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk 

mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak berdasarkan 

ketentuan yang berlaku yang tidak melanggar ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan ( Zain, 2003). Sedangkan menurut 

Dyreng, et. Al dalam Ari Simarmata (2014) tax avoidance merupakan 

segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, 

baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk 

mengurangi pajak. Biasanya tax avoidance dilakukan dengan 

memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar 

hukum perpajakan 

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara  Merks 

(2007) sebaga 

i berikut: 
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a) Memindahkan subjek pajak dan atau objek pajak ke negara-negara yang 

memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (tax haven 

country) atas suatu jenis penghasilan (substantive tax planning)  

b) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi 

dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak 

yang paling rendah (formal tax planning) 

c) Salah satu cara melakukan p-enghindaran pajak yaitu dengan cara 

transfer pricing. 

Zain (2003) menyatakan bahwa tax avoidance merupakan 

pengaturan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak 

dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. Tax 

avoidance bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha 

wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau 

meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan 

oleh Undang-Undang Pajak.  

 

3. Karakteristik Eksekutif 

Setiap perusahaan memiliki seorang yang pemimpin di posisi teratas 

yaitu top eksekutif atau top manajer, dimana pimpinan tersebut memiliki 

karakter-karakter tertentu untuk memimpin dan menjalankankan kegiatan 

usaha perusahaannya menuju tujuan yang ingin dicapai perusahaan tersebut. 

Low (2006) dalam Budiman dan Setiyono (2012), menyebutkan bahwa dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif memiliki dua 

karakter yakni sebagai risk taker dan risk averse. Risk Taker adalah eksekutif 
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yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki 

dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan 

kewenangan yang lebih tinggi, (Maccrimon dan Wehrung, 1990). Eksekutif 

yang memiliki karakter risk averse adalah eksekutif yang cenderung tidak 

menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. 

Eksekutif risk averse jika mendapatkan peluang maka dia akan memilih 

resiko yang lebih rendah (Low, 2006).   

Paligorova (2010) mengartikan risiko perusahaan  (corporate  risk) 

merupakan volatilitas earning perusahaan,  yang  bisa  diukur dengan rumus 

deviasi standar. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa risiko perusahaan 

(corporate risk) merupakan  penyimpangan  atau  deviasi  standar  dari  

earning  baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan  atau 

mungkin lebih dari yang direncanakan, semakin besar deviasi earning 

perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. 

Tinggi rendahnya resiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif 

apakah termasuk risk taker atau risk averse (Paligorova, 2010). Perbedaan 

dua karakter tersebut  sangat mempengaruhi hasil dari keputusan yang 

diambil. Untuk menentukan apakah seorang eksekutif bersifat risk taker atau 

risk averse dapat dilihat dari tinggi rendahnya resiko perusahaan yang diukur 

melalui standar devisiasi. Semakin besar deviasi earning perusahaan  tersebut 

maka semakin tinggi resiko perusahaan tersebut maka kecendrungan seorang 

eksekutif  bersifat risk taker. Dan jika deviasi earning perusahaan  tersebut 

rendah maka resiko perusahaan tersebut semakin kecil maka kecendrungan 
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sifat seorang eksekutif lebih ke risk averse. 

 

4.  Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu 

perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan 

suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada 

tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri 

dari beberapa rasio, salah satunya adala return on assets. Return on Assets 

(ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan 

perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh 

perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat 

dikategorikan baik (Maharani dan Suardana,2014). ROA yang positif 

menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi 

perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan 

dalam prosentase, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin baik 

kinerja perusahaan tersebut. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih 

perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih 

dan Sari, 2013). ROA berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas 

perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya 

(Siahan, 2004). Menurut  Arias (2012) menyatakan bahwa profitabilitas 

merupakan salah satu faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang 

memiliki keuntungan yang besar akan membayar pajak setiap tahun. 

Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang rendah 
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atau bahkan mengalami kerugian akan membayar pajak yang lebih sedikit 

atau tidak sama sekali. 

 

5.  Kepemilikan Institusional 

Ari Simarmata (2014) mengatakan bahwa yang dimaksud institusi 

adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga 

lain yang bentuknya seperti perusahaan. Sedangkan yang dimaksud 

blockholders adalah kepemilikan individu atas nama perorangan diatas 5 

% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. 

Kepemilikian Institusional merupakan lembaga yang memiliki 

kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi 

saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada 

divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Keberadaan institusi 

yang memantau secara profesional perkembangan investasinya 

menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat 

tinggi sehingga potensi dapat ditekan. Menurut Shleifer dalam Annisa 

(2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemilik institusional 

memainkan peran penting dalam memantau, mendsplikan dan 

mempengaruhi manajer sehingga ke-pemilikan institusional dapat 

memaksa manajer untuk meminimalkan tind-akan tax avoidance. 

Kepemilikan institu-sional berperan penting dalam mengawasi kinerja 

manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan 

institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial 



19 
 

sehingga mengurangi tindakan meminimalkan beban pajak yang dilakukan 

oleh perusahaan. 

 

6.  Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang 

dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat 

menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang 

diperoleh perusahaan. Semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, 

kecenderungan perusahaan membutuhkan dana akan juga lebih besar 

dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, hal ini membuat perusahaan 

yang besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar.  

Menurut Yusuf dan Soraya (2004) Vol. 7, No 1, ukuran perusahaan 

merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki perusahaan, yang 

ditujukan oleh natural logaritma dari total aktiva. Suwito dan Herawati 

(2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang 

dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil 

menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai 

pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan  jumlah  penjualan. Watts dan 

Zimmerman (1986) menyatakan bahwa manajer perusahaan besar 

cenderu-ng melakukan pemilihan metode akuntansi yang menangguhkan 

laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna 

memperkecil laba yang dilaporkan. Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat 

mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil 
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menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai 

pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Semakin 

besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan 

risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk 

dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar 

dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk 

melakukan pengelolaan pajak Dermaawan (2014). 

 

B.  Pengembangan  Hipotesis 

1.  Dampak   Karakteristik  Eksekutif  Terhadap  Tax Avoidance 

Karakteristik sesorang akan berpengaruh pada setiap keputusan 

yang dia ambil dalam menyelesaikan suatu masalah. Setiap perusahaan 

memiliki seorang yang pemimpin di posisi teratas yaitu top eksekutif atau 

top manajer, dimana pimpinan tersebut memiliki karakter-karakter tertentu 

untuk memimpin dan menjalankankan kegiatan usaha perusahaannya 

menuju tujuan yang ingin dicapai perusahaan tersebut (Herawati 2014) .  

.Pemimpin perusahaan biasanya memiliki dua karakter yaitu, risk taker 

dan risk averse. Pemimpin perusahaan yang memiliki karakter risk taker 

dan risk averse tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan yang ada 

(Budiman, 2012). Dyreng et al., (2010) melakukan penelitian untuk 

mengetahui apakah individu top executive memiliki pengaruh terhadap 

penghindaran pajak perusahaan. Sampel yang digunakan sebanyak 908 

pimpinan perusahaan yang tercatat di ExecuComp diperoleh hasil bahwa 
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pimpinan perusahaan executive) secara individu memiliki peran yang 

signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Pimpinan 

perusahaan (CEO, CFO, dan top executive yang lain) sebagai individu 

pengambil kebijakan pasti memiliki karakter yang berbeda-beda.  Hal ini 

sejalan dengan pernyataan Suardana (2014) yaitu perusahaan yang 

melakukan penghindaran pajak tentu saja juga melalui kebijakan yang 

diambil ole pemimpin perusahaan itu sendiri karena keputusan dan 

kebijakan perusahaan diambil oleh pemimpin perusahaan tersebut. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesa yang dibangun adalah: 

H
1
: Karakteristik Eksekutif  berdampak  positif terhadap Tax Avoidance. 

 

2.  Dampak  Profitabilitas Terhadap  Tax Avoidance 

   Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu 

perusahaan. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal 

dengan Return On Asset (ROA) Prakosa (2014). Profitabilitas terdiri dari 

beberapa rasio, salah satunya adala return on assets. Return on Assets 

(ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan 

perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh 

perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat 

dikategorikan baik Maharani dan Suardana (2014). Menurut Lestari dan 

Sugiharto (2007), ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang 

diperoleh dari penggunaan aktiva.Semakin tinggi nilai dari ROA, berarti 

semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi 
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profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki 

kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax planning yang mengurangi  

jumlah  beban  kewajiban perpajakan Chen et al., (2010). Penelitian 

Kurnia dan Sari (2013) menyatakan bahwa ROA berpengaruh secara 

signifikan terhadap penghindaran pajak. Demikian tingginya profitabilitas 

perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga 

menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan melakukan 

penghindaran pajak akan menurun. Perusahaan yang memperoleh laba 

diasumsikan tidak melakukan Tax Avoidance karena mampu  mengatur 

pendapatan dan pembayaran pajaknya Tommy, Kurniasih dan Maria 

(2013). Penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014) menyatakan  bahwa 

hasil dari penelitiannya profitabilitas berpengaruh negatif terhadap praktek 

penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesa yang 

dibangun adalah:  

H
2
: Profitabilitas  berdampak  negatif  terhadap Tax Avoidance. 

 

3.  Dampak  Kepemilikan Institusional Terhadap  Tax Avoidance 

 Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi 

kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat 

kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada 

manajerial sehingga mengurangi tindakan pajak agresif yang dilakukan 

oleh perusahaan.  
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 Menurut Annisa (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, 

mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga kepemilikan 

institusional dapat memaksa manajer untuk meminimalkan tindakan tax 

avoidance. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi 

kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat 

kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada 

manajerial sehingga mengurangi tindakan meminimalkan beban pajak 

yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan sendirinya praktek tax avoidance 

dapat dihindari pada perusahaan. Hal ini juga disebutkan dalam  penelitian 

yang dilakukan oleh Khuruna (2009) adalah besar kecilnya kosentrasi 

kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan 

meminimalkan pajak perusahaan. Pengujian tentang pengaruh kepemilikan 

institusioal terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Pohan 

(2008) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

negatif terhadap penghindaran pajak sehingga akan mengurangi 

kemungkinan dalam penghindaran pajak. Investor-investor institusional 

cenderung akan bertindak hati-hati dalam menghasilkan laba perusahaan 

dan memiliki ketaatan yang tinggi terhadap aturan yang berlaku dalam 

menghasilkan laba diperusahaan, sehingga dapat mengontrol dan 

mengawasi manajemen dalam menghasilkan laba. Berdasarkan penjelasan 

tersebut maka hipotesa yang dibangun adalah: 



24 
 

 H3: Kepemilikan Institusional berdampak negatif terhadap Tax 

Avoidance. 

 

4.  Dampak Ukuran Perusahaan Terhadap  Tax Avoidance 

 Size atau ukuran perusahaan dapat diartikan suatu skala dimana 

perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, 

salah satunya adalah dengan besar kecilnya aset yang dimiliki. Hal ini 

serupa dengan apa yang dinyatakan oleh Darmawan (2014) Ukuran 

perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan 

berdasarkan jumlah aset yang dimiki. Semakin besar aset yang dimiliki 

semakin meningkat juga jumlah produktifitas. Hal itu akan menghasilkan 

laba yang semakin meningkat dan mempengaruhi tingkat pembayaran 

pajak. 

 Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, 

semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 

prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga 

menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam 

menghasilkan laba dan membayar kewajibannya dibanding perusahaan 

dengan total aktiva yang  kecil  Sari (2014). 

 Richardson dan Lanis (2007) dalam Ardyansyah (2014) 

menyatakan hubungan negatif antara ukuran perusahaan dengan tindakan 

meminimalkan pajak. Semakin besar perusahaan maka akan semakin 

rendah CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih 

mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu 
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perencanaan pajak yang baik. Maka hipotesa dapat dirumuskan sebagai 

berikut. 

H4 : Ukuran Perusahaan berdampak negatif  terhadap Tax 

Avoidance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

C.  Model Penelitian 
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