
 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori agensi mengeksplorasi bagaimana kontrak dan insentif dapat ditulis 

untuk memotivasi individu-individu untuk mencapai keselarasan tujuan. 

Hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (principal) menyewa pihak lain 

(agen) untuk melaksanakan melakukan hal itu, medelegasikan wewenang untuk 

membuat keputusan kepada agen tersebut. Dalam suatu korporasi, pemegang 

saham merupakan prinsipal dan CEO adalah agen mereka. Salah satu elemen 

kunci dan teori agensi adalah bahwa principal dan agen memiliki preferensi atau 

tujuan yang berbeda (Anthony dan Govidarajan, 2005:269). 

Teori agensi merupakan model yang digunakan untuk memformulasikan 

permasalahan antara manajemen (agen) dengan pemilik (principal). Kinerja 

perusahaan telah dicapai oleh pihak manajemen telah diinformasikan kepada 

pihak pemilik (principal) dalam bentuk laporan keuangan. Sistem desentralisasi, 

manajemen mempunyai informasi yang superior dibandingkan dengan pemilik, 

karena manajemen telah menerima pendelegasian untuk pengambilan 

keputusan/kebijakan perusahaan. Manajemen dapat menentukan kebijakan yang 

mengarah kepada peningkatan level kompensasinya secara potensial ketika 

pemilik tidak dapat memonitoring secara sempurna aktivitas manajemen. Seluruh 

tindakan telah didelegasian oleh pemilik (principal) kepada manajer (agen) pada 

model principal-agen. 

 



 Perbedaan preferensi antar prinsipal dan agen, dan informasi pribadi agen, 

dapat menyebabkan agen tersebut salah menyajikan informasi kepada prinsipal. 

Salah penyajian ini adalah sedemikian rupa sifatnya sehingga istilah bahaya moral 

telah diberikan atas situasi dimana seorang agen yang dikendalikan termotivasi 

untuk salah menyajikan informasi karena sifat sistem pengendalian (Anthony dan 

Govindarajan, 2005:270). Aplikasi agency theory dapat terwujud dalam kontrak 

kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak 

dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja 

akan menjadi optimal bila kontrak dapat fairness yaitu menyeimbangkan antara 

principal dan agen yang secara matematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban 

yang optimal oleh agen dan pemberian insentif/imbalan khusus yang memuaskan 

dari principal ke agen. Inti dari teori agensi adalah pendesaian kontrak yang tepat 

untuk menyelaraskan kepentingan principal dan agen dalam hal terjadi konflik 

kepentingan. 

 Menurut (Scott, 2000) terdapat dua macam asimetri informasi yaitu: (1) 

adverse selection, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya 

biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan 

dibandingkan investor pihak luar. Fakta mempengaruhi keputusan yang akan 

diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada 

pemegang sahamnya. (2) Moral hazard, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh 

seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun 

pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar 

pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara 

etika atau norma tidak mungkin dilakukan. 



2.1.2 Teori Stakeholder 

 Stakeholder adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan baik 

langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan. 

Fokus utama dalam teori ini, yaitu bagaimana perusahaan memonitor dan 

merespon kebutuhan stakeholdersnya. 

 Ghozali dan Chariri (2007) teori stakeholders mengatakan bahwa 

perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri 

namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdersnya, yang dimaksud 

stakeholders antara lain seperti shareholders, karyawan, konsumen atau 

pelanggan, supplier, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain. 

 Stakeholder dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. 

Oleh karena itu power stakeholder ditentukan oleh besar kecilnya power yang 

dimiliki stakeholders atas sumber tersebut. Power tersebut dapat berupa 

kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal 

dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk 

mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas 

barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Hastuti,2014) 

2.1.3 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

2.1.3.1 Pengertian Penghindaran Pajak 

 Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu berusaha untuk 

memperbaharui peraturan-peraturan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan 

pajak. Akan tetapi, di sisi lain perusahaan juga selalu berusaha untuk menghemat 

pembayaran pajaknya yang dapat dilakukan dengan cara yang legal yakni 



penghindaran pajak (tax avoidance) atau secara ilegal dengan penggelapan pajak 

(tax evasion). Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (profit 

margin), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi 

tingkat pengembalian atas investasi (rate of return on invesstment). Secara 

ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau 

diinvestasikan kembali oleh perusahaan, Suandy (2011). 

 Suandy (2011) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai rekayasa ‘tax 

affairs’ yang masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful). Menurut 

Haber (2013) pengertian tax avoidance adalah upaya Wajib Pajak dalam 

memanfaatkan peluang-peluang (loopholes) yang ada dalam Undang-Undang 

perpajakan, sehingga dapat membayar pajak lebih rendah. Suandy (2011), 

umumnya Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, karena 

dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. 

 Tax planning adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar 

pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Pada dasarnya tujuan 

utama tax planning adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam 

koridor peraturan perpajakan (loopholes), agar perusahaan dapat membayar pajak 

dalam jumlah minimal (Pohan, 2013). 

 Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara (Merks, 2007) 

sebagai berikut: 

1) Memindahkan subjek pajak atau objek pajak ke negara-negara yang 

memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (tax haven 

country) atas suatu jenis penghasilan (substantive tax planning). 

 



2)  Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi 

dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak 

yang paling rendah (formal tax planning). 

3) Ketentuan Anti Avoidance atas transaksi transfer pricing, thin 

capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation 

(Specific Anti Avoidance Rule),serta transaksi yang tidak mempunyai 

substansi bisnis (General Anti Avoidance Rule). 

2.1.3.2 Pengukuran Penghindaran Pajak 

 Dalam penelitian ini tax avoidance menggunakan alat ukur GAAPETR. 

GAAP Effective Tax Rates (GAAP ETR) pada dasarnya adalah sebuah tarif pajak 

efektif yang ditanggung oleh perusahaan. Menurut Lanis dan Richardson (2013) 

menyatakan bahwa GAAP ETR merupakan proksi yang paling banyak digunakan 

pada literatur penelitian terdahulu. Semakin rendah nilai GAAPETR yang dimiliki 

perusahaan maka mengindikasikan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak 

yang dilakukan. 

 Effective tax rate bertujuan untuk mengetahui besar persentase perubahan 

dalam membayar pajak yang sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh 

Ardiansyah (2014). Menurut Richardson dan Lanis(2007) dalam Situmorang 

(2015), semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah Effective tax rate 

yang dimilikinya, hal ini  disebabkan karena perusahaan mampu memanfaatkan 

sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik. 

Melalui definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Effective tax rate 

perusahaan-perusahaan pada dasarnya menilai kinerja pajak perusahaan. Effective 

tax rate merupakan ukuran terbaik  untuk  mengevaluasi  beban pajak perusahaan 



yang sebenarnya karena seberapa baik manajemen pajak mengolah  pajak 

perusahaannya  dapat tercermin dari besaran tarif pajak efektif. Selain itu, tarif 

pajak efektif juga menunjukan respon dan dampak insentif pajak terhadap sebuah 

perusahaan. 

 Fullerton (1983) mengklasifikasikan effective tax rate (ETR) sebagai 

berikut: 

1) Average Effective  Corporate  Tax  Rate yaitu biaya  pajak tahun berjalan 

dibagi dengan pengasilan perusahaan yang  sebenarnya (laba sebelum 

pajak). 

2) Average Affective Total Tax Rate yaitu besaran biaya pajak perusahaan 

ditambah pajak properti ditambah dengan bunga atas pajak  pribadi  dan  

dividen,  kemudian  dibagi dengan pendapatan total modal. 

3) Marginal Effective Corporate Tax Wedge yaitu besaran tarif penghasilan 

rill sebelum pajak yang diharapkan atas penghasilan dari investasi 

marginal kemudian dikurangi penghasilan rill perusahaan sebelum pajak. 

4) Marginal  Effective  Tax  Rate  yaitu  pajak  marginal  efektif perusahaan 

dibagi dengan penghasilan sebelum pajak (tax inclusive rate) atau dengan 

penghasilan setelah pajak (tax inclusiverate). 

5) Marginal Effective Total Tax Wedge yaitu penghasilan sebelum pajak yang 

diharapkan dalam marginal investasi dikurangi penghasilan setelah pajak 

sebagai penghematan atas penghasilan. 

6) Marginal Effective Total Tax Rate yaitu total pajak marginal efektif dibagi 

penghasilan sebelum pajak (tax inclusiverate) atau dengan penghematan 

pajak penghasilan (tax inclusive rate) yang dilakukan perusahaan. 



 Pada dasarnya marginal effective tax rate lebih spesifik digunakan untuk 

mengetahui dampak yang akan terjadi atas kegiatan investasi yang dilakukan oleh 

perusahaan, sedangkan average effective tax rate menunjukkan beban pajak 

perusahaan secara keseluruhan. Keberadaan effective tax rate menurut Kern dan 

Mornis (1992) dan Gupta dan Newberry (1997) menjelaskan bahwa effective tax 

rate digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak berkepentingan dalam 

mengkaji sistem perpajakan perusahaan dikarenakan adanya pengaruh kumulatif 

dari berbagai macam insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan. 

2.1.4 Karakteristik Perusahaan 

 Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang melekat pada 

suatu entitas (Surbakti,2012). Karakteritik perusahaan dapat dilihat dari berbagai 

segi, di antaranya jenis usaha dan industri, profitabilitas perusahaan, financial 

leverage, dan kepemilikan saham, ukuran perusahaan dan lain-lain, Zadeh dan 

Eskandari (2012). Pada penelitian ini, karakterikstik perusahaan yang digunakan 

adalah profitabilitas, leverage, size, capital intensity, dan inventory intensity. 

1. Profitabilitas 

   Menurut Ardyansyah (2014) profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnisnya. 

Profitabilitas adalah alat ukur kinerja manajemen dalam mengelola 

kekayaan perusahaan yang dilihat dari laba perusahaan. 

  Laba dijadikan indikator bagi para stakeholder untuk menilai 

sejauh mana kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Tingkat 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dapat dilihat dan 

diukur dengan cara menganalisis laporan keuangan melalui rasio 



profitabilitas, Septian dan Nur, (2012). 

  Dalam penelitian ini rasio profitabilitas diukur dengan melihat 

Return on Assets (ROA). Hanafi dan Halim (2003) menyatakan bahwa 

rasioReturn on Assets (ROA) mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu. Demikian 

juga Syamsudin (2004) mengatakan bahwa Return on Asset (ROA) 

merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di 

dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang 

tersedia di dalam perusahaan, semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik 

keadaan suatu perusahaan. 

  Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi nilai 

ROA menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin bagus. Hal ini 

menandakan bahwa manajemen semakin efektif dalam memanfaatkan aset 

perusahaan untuk menghasilkan laba. Menurut Prihadi (2013) menyatakan 

ROA dapat diartikan sebagai pengukur kemampuan perusahaan dalam 

mendayagunakan aset untuk memperoleh laba. Pendekatan ROA 

menunjukkan besarnya laba yang diperoleh aset yang dimilikinya. 

Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan 

menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. Kemampuan 

perusahaan untuk tetap dapat bersaing dalam kompetisi dengan 

perusahaan-perusahaan lainnya, menuntut perusahaan untuk dapat 

meningkatkan profitabilitas. 

 

 



2. Leverage 

  Leverage merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan 

dalam melakukan pembiayaan. Leverage menggambarkan tingkat risiko 

dari perusahaan yang diukur dengan membandingkan total kewajiban 

perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Semakin besar 

tingkat hutang yang dimiliki perusahaan maka semakin besar risiko yang 

akan ditanggung. Financial leverage merupakan proksi yang digunakan 

untuk menangkap keputusan pendanaan perusahaan (Surbakti, 2012). 

  Perusahaan dengan risiko leverage yang tinggi mengakibatkan 

pengawasan yang tinggi dilakukan oleh debtholder terhadap aktivitas 

perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage tinggi  

mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. 

Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat leverage rendah lebih 

banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri (Yulfaida,2012). 

  Menurut  Mulyani, dkk (2015) leverage dalam pengertian bisnis 

mengacu pada penggunaan asset dan sumber dana oleh perusahaan dimana 

dalam penggunaan asset (aktiva) atau dana tersebut  akan digunakan dalam 

peningkatan pendapatan potensial bagi para pemangku kepentingan 

(stakeholder) perusahaan. 

3. Size (Ukuran Perusahaan) 

  Hormati, (2009) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala 

atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam 

kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, log size, dan sebagainya. 

Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran 



perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perussahaannya, maka 

transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. 

  Perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan 

untuk melakukan tindakan tax avoidance yang lebih tinggi dibandingkan 

perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa 

melakukan transfer laba ke perusahaan yang ada di negara lain, dimana 

negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan 

negara lainnya, Marfu’ah (2015). 

4. Capital Intensity 

  Capital intensity ratio dapat didefinisikan sebagai perusahaan 

menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan persediaan. Dalam 

penelitian ini capital intensity diproksikan menggunakan rasio intensitas 

aset tetap. Intensitas aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap 

perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan. 

  Rodriguez dan Arias (2014) mengatakan bahwa aset tetap 

perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat 

dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Hal ini 

karena beban penyusutan aset ini secara langsung akan mengurangi laba 

perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan. 

5. Inventory Intensity 

  Inventory intensity atau bisa disebut juga dengan intensitas 

persediaan merupakan salah satu komponen penyusun komposisi aktiva 

yang diukur dengan membandingkan antara total persediaan dengan total 

aset yang dimiliki perusahaan. Gupta dan Newberry, (1997) 



mengungkapkan perusahaan yang memiliki intensitas persediaan yang 

tinggi biasanya memiliki ETR yang tinggi. Hal ini karena perusahaan yang 

berinvestasi dalam bentuk persediaan tidak dapat melakukan hal yang 

serupa ketika perusahaan memiliki intensitas modal yang tinggi yakni 

dalam hal depresiasi yang dapat dijadikan pengurang dalam penghasilan 

kena pajak. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Danis 

Ardyansah, 

Zulaikha 

(2014) 

Pengaruh Size, 

Leverage, 

Profitability, 

Capital 

Intensity Ratio 

dan 

Independen 

terhadap 

Effective Tax 

Rate 

Dependen: 

Effective Tax Rate 

(ETR) 

Independen: Size, 

Leverage, 

Profitability, 

Capital Intensity 

Ratio dan 

Komisaris 

Independen 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

Size (ukuran 

perusahaan) dan 

komisaris 

independen 

memiliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap 

effective tax rate 

(ETR),  

sedangkan 

leverage, 

profitability, 

capital intensity 

ratio tidak 

memiliki 



pengaruh yang 

terhadap 

effective tax rate 

(ETR). 

2 Teguh 

Muji Waluyo, 

Yessi Mutia 

Basri, dan 

Rusli (2015) 

 

“Pengaruh 

Return On 

Asset, 

Leverage, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Kompensasi 

Rugi Fiskal 

Dan 

Kepemilikan 

Institusi 

Terhadap 

Penghindaran 

Pajak” 

Dependen: 

Penghindaran 

Pajak 

Independen: 

Return on asset, 

leverage, ukuran 

perusahaan, 

kompensasi 

rugi fiskal dan 

kepemilikan 

institusi. 

 

Hasil   

penelitian 

menunjukkan 

bahwa       ROA, 

Leverage       

dan ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

penghindaran 

pajak, 

sedangkan 

kompensasi  

rugi fiskaldan 

kepemikan 

institusitidak 

bepengaruh 

signifikan 

terhadap 

penghindaran 

pajak. 

 

3 Muadz 

Rizki Muzakki 

(2015) 

Pengaruh 

Corporate 

Social 

Responsibili 

 Dependen : 

Penghindaran 

Pajak 

Independen: CSR 

Hasil   

penelitian 

menunjukkan 

bahwa CSR dan 



tydan Capital 

Intensity 

Terhadap 

Penghindaran 

Pajak 

dan capital 

intensity Kontrol 

:size (ukuran 

perusahaan) dan 

profitabilitas. 

capital   

intensity 

berpengaruh 

negatifsignifikan 

terhadap 

penghindaran 

pajak. 

4 Rifka Siregar, 

(2016) 

 

Pengaruh 

karakteristik 

perusahaan 

terhadap 

penghindaran 

pajak pada 

perusahaan 

manufaktur di 

BEI. 

 

Dependen: 

Penghindaran 

Pajak. 

Independen: 

Profitabilitas, 

Leverage, Size, 

Capital Intensity, 

dan Inventory 

Intensity. 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa variabel 

leverage dan 

Size 

berpengaruh 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap praktik 

penghindaran 

pajak, 

sedangkan 

variabel 

Profitabilitas, 

Capital Intensity 

dan Inventory 

Intensity tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap praktik 

penghindaran 

pajak. 

 

 

 



5 Moses Dicky 

Refa Saputra, 

(2017) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Leverage, dan 

Corporate 

Governance 

terhadap tax 

avoidance 

Dependen: Cash 

Effective Tax Rate 

(CETR). 

Independen: 

Return on Asset 

(ROA), Dept to 

Equity Ratio 

(DER), Komite 

Audit, dan 

Komisaris 

Independen. 

Hasil peneltian 

ini menunjukkan 

bahwa DER 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap tax 

avoidance dan 

komiaris 

independen 

berpengaruh 

negatif terhadap 

tax avoidance 

sedangkan untuk  

komite audit 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap tax 

avoidance. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Tinjauan teoritis yang telah dijelaskan, maka yang menjadi variabel-

variabel di dalam penelitian ini adalah Profitabilitas, Leverage, Size, Capital 

Intensity, dan Inventory Intensity sebagai variabel independen (variabel bebas), 

Penghindaran Pajak sebagai variabel dependen (variabel terikat). 

Penelitian ini juga akan dapat diketahui variabel yang paling berpengaruh 

signifikan baik secara simultan maupun secara parsial terhadap variabel dependen 

yakni Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).  



 Sehingga rerangka pemikiran yang terbentuk pada penelitian ini nampak 

pada gambar 2.1 berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 
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2.4 Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam  

bentuk  kalimat  pertanyaan.  Dikatakan  sementara,  karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-

fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum 

termasuk jawaban secara empiris (Sugiyono,2010). 

Profitability (X1) 

Leverage (X2) 

Size (X3) 

Capital Intensity 

(X4) 

Inventory 

Intensity (X5) 

Penghindaran 

Pajak (ETR)   

(Y) 



 Berdasarkan telaah pustaka di atas, maka hipotesis yang  dapat diajukan 

sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak 

 ROA (Return on Asset) merupakan salah satu pengukuran profitabilitas 

perusahaan. ROA yang semakin besar maka laba perusahaan yang diperoleh 

menjadi besar pula. Dengan semakin besarnya laba, maka beban pajak yang 

dibayar perusahaan meningkat seiring meningkatnya besarnya laba perusahaan. 

Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa semakin besar penghasilan yang 

diperoleh perusahaan maka akan berpengaruh terhadap besarnya pajak 

penghasilan yang harus dibayarkan. 

 Variabel profitabilitas yang diukur dengan proksi ROA yang dimiliki 

perusahaan dimana ROA berpengaruh positif terhadap ETR. Profitabilitas adalah 

suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusaan yang 

ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan, Gupta dan Newberry,1997 (dalam 

Yoehana, 2013). Laba yang meningkat jumlah pajak yang harus dibayar juga 

semakin tinggi. Atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya untuk melakukan 

tindakan tax avoidance (Utami, 2013). Berdasarkan uraian tersebut, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap Praktik Penghindaran Pajak. 

2.4.2 Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak 

 Sumber pendanaan perusahaan operasional perusahaan tidak hanya berasal 

dari modal sendiri ataupun dari para pemegang saham saja tetapi juga dapat 

dimungkinkan berasal dari hutang. Hutang yang dimiliki perusahaan akan 



menimbulkan beban tetap bagi perusahaan yaitu beban bunga. Semakin tinggi 

hutang perusahaan maka semakin tinggi beban bunga yang ditanggung oleh 

perusahaan. akan dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Ozkan 

(2001) memberikan bukti bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak 

tinggi akan memilih untuk berhutang agar mengurangi pajak. 

 Richardson dan Lanis (2007) juga menyatakan bahwa ketika perusahaan 

lebih banyak mengandalkan pembiayaan dari hutang daripada yang berasal dari 

ekuitas untuk operasinya, maka perusahaan akan memiliki ETR yang lebih 

rendah. Hal ini karena perusahaan yang mempunyai tingkat hutang yang lebih 

tinggi, akan membayar bunga pajak yang lebih tinggi sehingga membuat nilai 

ETR menjadi lebih rendah. 

Berdasarkan penjelasan dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

H2: Leverage berpengaruh terhadap Praktik Penghindaran Pajak. 

2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan (Size) terhadap Penghindaran Pajak 

 Menurut penelitian sebelumnya, ada dua teori yang dapat digunakan 

sebagai dasar analisis pengaruh ukuran perusahaan (Size) Tarif pajak efektif, 

yaitu: (1) Teori biaya politik (political cost) (2) Kebijakan dari teori yang pertama, 

teori kekuasaan politik (Political power or clouth theory) menyatakan bahwa 

perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi proses 

politik sesuai keinginan mereka termasuk perencanaan pajak dan mengatur 

aktivitas dalam mencapai penghematan pajak yang optimal (Surbakti, 2012). 

Dengan adanya teori tersebut, perusahaan besar akan memiliki ETR yang lebih 

rendah. Semakin besar tarif pajak efektif yanag dimiliki perusahaan, maka bisa 

disimpulkan maka perusahaan tersebut akan melakukan penghindaran pajak 



begitu juga sebaliknya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis 

sebagai berikut: 

H3: Size berpengaruh terhadap Praktik Penghindaran Pajak. 

2.4.4 Pengaruh Capital Intensity terhadap Penghindaaran Pajak 

 Capital Intensity merupakan seberapa besar perusahaan menginvestasikan 

asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Penelitian ini capital intensity 

akan diproksikan dengan intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah jumlah 

aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. 

Aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya 

akibat dari penyusutan berpengaruh sebagai pengurang beban pajak. 

 Intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap Effective tax rates (ETR) 

dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Noor et al, 2010 (dalam Muzakki, 

2015). Hal ini berarti Capital Intensity memiliki pengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi capital intensity perusahaan maka 

semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut 

dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

H4: Capital Intensity berpengaruh terhadap Praktik Penghindaran Pajak. 

2.4.5 Pengaruh Inventory Intensity terhadap Penghindaran Pajak 

 Insensitas persediaan menggambarkan bagaimana perusahaan 

menginvestasikan kekayaannya pada persediaan. Besarnya intensitas persediaan 

dapat menimbulkan biaya tambahan antara lain adanya biaya penyimpanan dan 

biaya yang timbul akibat adanya kerusakan barang (Herjanto, 2007). PSAK No. 

14 mengatur biaya yang timbul atas kepemilikan persediaan yang besar harus 

dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode 



terjadinya biaya. Biaya tambahan atas adanya persediaan yang besar akan 

menyebabkan penurunan laba perusahaan. 

 Dalam teori agensi, manajer akan berusaha meminimalisir beban tambahan 

karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. Disisi lain, 

manager, akan memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa ditanggung untuk 

menekan beban pajak. Cara yang akan digunakan manajer adalah dengan 

membebankan biaya tambahan persediaan untuk menurunkan laba perusahaan 

sehingga dapat menurunkan beban pajak perusahaan (Darmadi dan Zulaikha, 

2013). Jika laba perusahaan mengecil, maka akan menyebabkan menurunnya 

pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. 

 Dari uraian di atas, dapat diambil hipotesis bahwa: 

H5: Inventory Intensity berpengaruh terhadap Praktik Penghindaran Pajak. 

2.4.6 Pengaruh Profitabilitas, leverage, size, capital intensity, dan Inventory 

Intensity secara simultan terhadap Penghindaran Pajak. 

 Hormati, (2009) mendifinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai 

yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau 

kecil berdasarkan total aset, log size, dan sebagainya. Semakin besar total aset 

mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan, semakin besar ukuran 

perusahaannya maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. 

 ROA yang semakin besar maka laba perusahaan yang diperoleh menjadi 

besar pula. Dengan semakin besarnya laba, maka beban pajak yang dibayar 

perusahaan meningkat seiring meningkatnya besarnya laba perusahaan. Jadi hal 

tersebut memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada 

untuk melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi. Selain itu 



perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk 

melakukan tax avoidance yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang 

beroperasi lintas domestik, karena perusahaan bisa melakukan transfer laba 

keperusahaan yang ada di negara lain, dimana negara tersebut memungut tarif 

pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya, Marfu’ah (2015). Serta 

semakin tinggi hutang perusahaan maka semakin tinggi beban bunga yang 

ditanggung oleh perusahaan, akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. 

 Hal ini membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak 

tinggi akan memilih untuk berhutang agar mengurangi pajak. Capital Intensity 

merupakan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk 

aset tetap dan persediaan. Inventory Intensity menggambarkan perusahaan 

menginvestasikan kekayaannya pada persediaan. Besarnya intensitas persediaan 

dapat menimbulkan biaya tambahan antara lain adanya biaya penyimpanan dan 

biaya yang timbul akibat adanya kerusakan barang (Herjanto, 2007). Biaya 

tambahan atas adanya persediaan yang besar akan menyebabkan penurunan laba 

perusahaan, maka manager akan memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa 

ditanggung untuk menekan beban pajak. 

 Dari uraian di atas, dapat diambil hipotesis bahwa: 

H6: Profitabilitas, leverage, size, capital intensity, dan Inventory Intensity 

berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak. 


