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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dijadikan sebagai acuan 

dalam penelitian yang akan dilakukan antara lain: 

1. Deddy Dyas C., Rita Andini dan Kharis Raharjo (2016) 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Komite Audit, 

Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Leverage dan 

Profitabilitas pada Penghindaran Pajak. Sampel penelitian adalah perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 

pengamatan 2011-2013. Teknik analisis data menggunakan metode regresi linier 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan komite audit, 

dewan komisaris, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penghindaran pajak. 

 Persamaan penelitian Cahyono, Andini dan Raharjo (2016) dengan 

penelitian yang akan dilakukan antara lain: Menggunakan variabel dependen 

penghindaran pajak. Menggunakan variabel independen kepemilikan institusional, 

ukuran perusahaan dan leverage. Menggunakan teknik analisis data metode regresi 

linier berganda. 
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 Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada: Penelitian terdahulu 

menggunakan variabel independen komite audit, dewan komisaris dan 

profitabilitas.  Sampel penelitian terdahulu perusahaan perbankan yang terdaftar di 

BEI periode 2011-2013, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan 

perusahaan perbankan di kawasan Asia Tenggara. 

2. Ida Ayu Trisna Yudi Asri dan Ketut Alit Suardana (2016) 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Komisaris Independen, 

Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif dan Ukuran Perusahaan pada 

Penghindaran Pajak. Sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan 2011-2013. 

Teknik analisis data menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan 

komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 

 Persamaan penelitian Asri dan Suardana (2016) dengan penelitian yang 

akan dilakukan antara lain: Menggunakan variabel dependen penghindaran pajak. 

Menggunakan variabel independen ukuran perusahaan dan preferensi risiko 

eksekutif. Menggunakan teknik analisis data metode regresi linier berganda. 

 Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada: Penelitian terdahulu 

menggunakan variabel independen komisaris independen dan komite audit.  

Sampel penelitian terdahulu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2011-2013, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan perusahaan 

perbankan di kawasan Asia Tenggara. 
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3. Christopher S. Amstrong, Jennifer L. Blouin, Alan D. Jagonlizer dan 

David F. Larcker (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh insentif manajerial dan 

karakteristik dewan terhadap penghindaran pajak. Sampel penelitian yaitu semua 

perusahaan yang terdaftar di Compustat periode 2007-2011. Teknik analisis data 

menggunakan OLS Regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif 

manajerial dan karakteristik dewan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran 

pajak. 

Persamaan penelitian Amstrong et all. (2015) dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah: Menggunakan variabel dependen penghindaran pajak. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada: Menggunakan variabel independen insentif 

manajerial dan karakteristik dewan. Sampel penelitian terdahulu semua perusahaan 

yang terdaftar di Compustat periode 2007-2011, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan menggunakan perusahaan perbankan di kawasan Asia Tenggara. 

4. Dane M. Christensen, Dan S. Dhaliwal, Steven Boivie (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Risiko Perusahaan, Ukuran 

Perusahaan dan Konservatisme manajerial terhadap Penghindaran Pajak. Sampel 

yang digunakan yaitu perusahaan yang terdaftar di U. S. Public Corporation. Teknik 

analisis data menggunakan OLS Regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan dan konservatisme manajerial berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak, sedangkan risiko perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran pajak. 
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Persamaan penelitian Christensen et all (2015) dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah: Menggunakan variabel dependen penghindaran pajak. 

Menggunakan variabel independen ukuran perusahaan. 

Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada: Penelitian terdahulu 

menggunakan variabel independen risiko perusahaan dan konservatisme 

manajerial.sampel penelitian terdahulu adalah perusahaan yang terdaftar di U. S. 

Corporation, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan perusahaan 

perbankan di kawasan Asia tenggara. 

5. Cindy Mayangsari (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kompensasi Eksekutif, 

Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko Eksekutif dan Leverage terhadap 

Penghindaran pajak. Sampel yang digunakan adalah semua perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan 2010-2013. 

Teknik analisis data menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif dan 

leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan 

preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran 

pajak. 

Persamaan penelitian Mayangsari (2015) dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah: Menggunakan variabel dependen Penghindaran Pajak. 

Menggunakan variabel independen preferensi risiko eksekutif dan leverage. Teknik 

analisis sata menggunakan metode regresi linier berganda. 
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Sedangkan perbedaannya terletak pada: penelitian terdahulu menggunakan 

variabel independen kompensasi eksekutif dan kepemilikan saham eksekutif. 

Sampel penelitian terdahulu menggunakan semua perusahaan yang terdaftar di BEI 

periode 2010-2013, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan 

perusahaan perbankan di kawasan Asia Tenggara. 

6. Teguh Muji Waluyo, Yessi Mutia Basri, Rusli (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Return On Assets (ROA), 

Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan 

Institusional terhadap Penghindaran Pajak. Sampel penelitian menggunakan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 

periode 2010-2013. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA, leverage dan ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kompensasi rugi 

fiskal dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak. 

Persamaan penelitian Waluyo dkk. (2014) dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah: Menggunakan variabel dependen penghindaran pajak. 

Menggunakan variabel independen leverage, ukuran perusahaan dan kepemilikan 

institusional. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. 

Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada: variabel independen 

penelitian terdahulu ROA dan kompensasi rugi fiskal. Sampel penelitian terdahulu 

menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
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periode 2010-2013, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan 

perusahaan perbanakan yang terdaftar di Bursa Efek di kawasan Asia Tenggara.  

7. K. Hung Chan, Phyllis L. L Mo, Amy Y. Zhou (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan kepemilikan 

pemerintah, komisaris independen, komposisi dewan dan kepemilikan manajerial 

terhadap agresivitas pajak. Sampel penelitian terdahulu yaitu semua perusahaan 

yang terdaftar di Shanghai dan Shenzen Stock Exchanges periode 2003-2009. 

Teknik analisis data menggunakan OLS regression. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kepemilikan pemerintah, komisaris independen, komposisi dewan dan 

kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

Persamaan penelitian Chan et all (2013) dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah: Menggunakan variabel dependen penghindaran pajak. 

Menggunakan variabel independen kepemilikan manajerial. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada: Penelitian terdahulu menggunakan 

variabel independen kepemilikan pemeirntah, komisaris independen dan komposisi 

dewan. Penelitian terdahulu menggunakan variabel kontrol sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan tidak menggunakan variabel kontrol. Sampel penelitian 

terdahulu semua perusahaan yang terdaftar di Shanghai dan Shenzen Stock 

exchanges periode 2003-2009, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan perusahaan perbankan di kawasan Asia Tenggara. 

8. Inder K. Khurana dan William J. Moser (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan kepemilikan 

institusional dengan penghindaran pajak, dengan variabel kontrol. Sampel 
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penelitian terdahulu yaitu 46.007 perusahaan yang terdaftar di Compustat periode 

1996-2008. Teknik analisis data menggunakan metode OLS Regression. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional jangka panjang 

menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang rendah. 

Persamaan penelitian Khurana dan Moser (2013) dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah: Menggunakan variabel dependen penghindaran pajak. 

Menggunakan variabel indepenen kepemilikan institusional. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada: Penelitian terdahulu menggunakan 

variabel kontrol, sedamgkan penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan 

variabel kontrol. Sampel penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang 

terdaftar di Compustat dengan periode 1996-2008, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan menggunakan perusahaan perbankan di kawasan Asia Tenggara. 

9. Hartadinata dan Tjaraka (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan kepemilikan 

manajerial, kebijakan hutang dan ukuran perusahaan terhadap tax aggressiveness. 

Sampel penelitian terdahulu yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2008-2010. Teknik analisis data menggunakan metode regresi linier 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap tax aggresiveness, sedangkan kepemilikan manajerial dan 

kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Persamaan penelitian Hartadinata dan Tjaraka (2013) dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah: Menggunakan variabel independen kepemilikan 
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manajerial dan ukuran perusahaan, menggunakan variabel dependen yang 

menyangkut penghindaran pajak. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada: Penelitian terdahulu menggunakan 

variabel independen kebijakan hutang. Sampel penelitian terdahulu menggunakan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan periode 2008-2010, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan perusahaan perbankan di 

kawasan Asia Tenggara. 

10. Utkir Kholbadalov (2012) 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan penghindaran 

pajak perusahaan dan biaya hutang, serta tingkat moderat variabel kepemilikan 

institusional. Sampel penelitian terdahulu yaitu 110 perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Malaysia periode 2005-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan dari kepemilikan institusional, yang menunjukkan bahwa 

tingkat kepemilikan institusional tidak berdampak pada hubungan penghindaran 

pajak dan biaya hutang. 

Persamaan penelitian Kholbadalov (2012) dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah: Menggunakan variabel penghindaran pajak dan kepemilikan 

institusional. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada: Sampel penelitian 

terdahulu yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia, sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan menggunakan perusahaan perbankan di Asia Tenggara. 

Penelitian terdahulu periode 2005-2009, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

periode 2015-2017. 
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Tabel  2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. 

Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Kepemilikan 

Institusional 

Kepemilikan 

Manajerial 

Preferensi 

Risiko 

Eksekutif 

DER SIZE 

1. 

Cahyono, 

Andini dan 

Raharjo 

(2016) 

S   TS TS 

2. 

Asri dan 

Suardana 

(2016) 

  S  S 

3. 
Mayangsari 

(2015) 
  TS S  

4. 

Christensen, 

Dhaliwal, 

Boivie 

(2015) 

    S 

5. 

Amstrong, 

Blouin, 

Jagonlizer 

dan Larcker 

(2015) 

Hanya menggunakan variabel dependennya saja 

6. 

Waluyo, 

Basri, Rusli 

(2014) 

TS   S S 

7. 
Chan, Mo, 

Zhou (2013) 
 S    

8. 
Khurana dan 

Moser (2013) 
S     

9. 

Hartadinata 

dan Tjaraka 

(2013) 

 TS  TS S 

10. 
Kholbadalov 

(2012) 
TS     
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2.2 Landasan Teori 

1.2.1 Teori Keagenan (Agency Teory) 

 Teori ini menyatakan terdapat adanya pemisahan fungsi antara pemilik 

dengan organisasi dalam pengelolaan organisasi. Seperti yang diketahui bahwa 

organisasi dikelola oleh pengelola yang bukan pemilik, maka akan terjadi 

perbedaan keinginan, utilitas, serta kepentingan antara pengelola (agent) dan 

pemilik (principal) (Wilopo 2014:229). Masalah keagenan (agency problem) 

muncul karena adanya perbedaan kepentingan dan informasi yang tidak lengkap 

(asymetry information) antara pengelola dan pemilik (Jensen dan Meckling 1976).  

 Masalah keagenan tidak hanya timbul antara pemilik dengan manajemen, 

tetapi juga bisa timbul antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham 

minoritas, atau diantara pemegang saham dengan pihak kreditor ketika perusahaan 

di likuidasi (Sudana, 2015: 13). Agar pengelola organisasi melakukan tugas sesuai 

dengan keinginan pemilik, maka pemilik perlu mengeluarkan biaya-biaya untuk 

pengawasan dalam kegiatan yang dilakukan pengelola, memberikan gaji dan 

kompensasi yang sesuai kepada pengelola dan membuat sistem pengendalian 

organisasi agar pengelola dapat bekerja dengan jujur. Biaya-biaya tersebut 

merupakan biaya keagenan (Agency Cost) (Wilopo 2014:229). Menurut Wirahadi 

dan Septriani (2008) terdapat tiga macam biaya keagenan (agency cost) yaitu: 

1. Monitoring cost yaitu biaya yang ditanggung oleh principal untuk 

memonitor perilaku agent dengan cara mengukur, mengamati dan 

mengontrol perilaku agent. Biaya yang dimaksud seperti biaya audit, biaya 
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penetapan rencana kompensasi manajer, pembatasan anggaran dan aturan-

aturan operasi. 

2. Bonding Cost yaitu biaya yang ditanggung oleh agent untuk mematuhi 

mekanisme yang menjamin agent bertindak untuk kepentingan principal. 

Biaya yang dimaksud yaitu biaya yang dikeluarkan manajer untuk 

menyediakan laporan keuangan kepada para pemegang saham, tetapi 

pemegang saham akan mengijinkan terjadinya bonding cost apabila dapat 

mengurangi monitoring cost. 

3. Residual Cost yaitu biaya yang timbul sebagai akibat tindakan agent yang 

berbeda dari tindakan yang seharusnya yaitu memaksimumkan kepentingan 

principal. 

 Teori agensi berkaitan dengan penyelesaian dua masalah yang bisa terjadi 

dalam hubungan keagenan. Pertama adalah masalah keagenan yang timbul bila a) 

keinginan atau tujuan pokok dan konflik agen dan b) sulit atau mahalnya biaya bagi 

principal untuk memverikasi apa yang sesungguhnya agent lakukan. Kedua adalah 

masalah pembagian risiko yang timbul ketika principal dan agen memiliki sikap 

yang berbeda terhadap risiko. Principal dan agent dapat memilih tindakan yang 

berbeda karena preferensi risiko yang berbeda (Eisenhardt 1989).   

 Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas 

kepentingan mereka sendiri, prinsipal menilai prestasi agen berdasarkan 

kemampuannya dalam memperbesar laba untuk dialokasikan ke pembagian 

dividen. Teori agensi mengingatkan kita bahwa sebagian besar kehidupan 

organisasi didasarkan pada kepentingan pribadi, oleh karena itu pentingnya insentif 
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dan kepentingan pribadi harus dibangun dalam pemikiran organisasi (Eisenhardt 

1989).  

 Keterkaitan teori dengan penelitian yang akan dilakukan adalah perbedaan 

kepentingan antara agent dan principal. Pemilik (principal) perusahaan 

menginginkan bertambahnya kemakmuran para pemegang saham tetapi pihak 

manajemen (agent) juga menginginkan kemakmuran bagi para manajer. 

Kepemilikan institusional dapat mengurangi konflik keagenan, dikarenakan dengan 

adanya kepemilikan institusional kinerja manajer diawasi secara optimal dan 

bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Pemegang saham sebagai 

pemilik melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen agar tidak melakukan 

hal yang dapat merugikan perusahaan. Manajer yang berperan ganda sebagai 

pemegang saham juga akan lebih bertanggungjawab terhadap leporan keuangan 

perusahaan dan berusaha untuk tidak merugikan perusahaan. Eksekutif juga 

memiliki andil dalam keputusan penghindaran pajak, dalam perusahaan terdapat 

eksekutif yang berani mengambil risiko dan yang tidak. Perusahaan biasanya 

memanfaatkan beban bunga sebagai pengurangan penghasilan kena pajak agar 

dapat meminimalisir beban pajak, semakin tinggi utang perusahaan maka beban 

bunga juga semakin tinggi dan penghasilan kena pajak semakin rendah. Ukuran 

perusahaan juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh, perusahaan besar 

melakukan kegiatan penghindaran pajak dengan mengelola sumber daya yang 

dimiliki dalam membuat suatu perencanaan pajak. 
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1.2.2 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

 Pada umumnya, ukuran kepatuhan pembayaran pajak diukur dan 

dibandingkan dengan tingkat besar atau kecilnya penghematan pajak (tax saving), 

penghindaran pajak (tax avoidance) dan penyelundupan pajak (tax evasion) dengan 

tujuan untuk meminimalisir beban pajak melalui berbagai cara. Penghindaran pajak 

dapat dikatakan sebagai perencanan pajak (tax planning) yang merupakan proses 

pengendalian tindakan untuk meminimalisir beban pajak sesuai dengan peraturan 

yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan sehingga 

terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tindak kena pajak 

(Zain, 2003: 49). Akan tetapi, perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai 

keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang dianggap 

sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. 

 Suandy (2016: 8) mengatakan bahwa terdapat 3 (tiga) karakter dari 

penghindaran pajak menurut komite fiskal dari Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD), yaitu: 1) Adanya unsur artificial 

arrangement. 2) Seringkali memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau 

menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal tidak sesuai 

dengan maksud pembuat undang-undang. 3) Terdapat unsur kerahasiaan. Pada 

umumnya konsulen menunjukkan alat atau caranya avoidance dengan syarat Wajib 

Pajak menjaga serahasia mungkin. 

 Penghindaran pajak merupakan strategi pajak yang agresif atau bisa disebut 

juga sebagai agresivitas pajak, kegiatan ini dapat memunculkan risiko bagi 

perusahaan salah satunya adalah buruknya reputasi perusahaan di mata publik. 
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Perusahaan dan negara memiliki konflik kepentingan yang berbeda, saat 

perusahaan ingin membayar pajak serendah mungkin sedangkan negara ingin 

menerima pajak setinggi mungkin. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, 

semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut (Darmawan dan Sukartha 

2014). 

 Menurut Sumarsan (2013: 116) penghindaran pajak dilakukan dengan 2 

(dua) cara, yaitu: 1) Menahan diri. Wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa 

dikenai pajak. Contohnya tidak menggunakan mobil mewah untuk menghindari 

pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah. 2) Lokasi terpencil. Memindahkan 

lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif 

pajaknya rendah. Contohnya di Indonesia diberikan keringanan bagi investor yang 

ingin menanamkan modalnya di Indonesia bagian timur. 

 Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) terdapat beberapa cara dalam 

pengukuran tax avoidance yang umumnya digunakan, yaitu:  

1. GAAP ETR 

 

 

2. Current ETR 

Current ETR adalah effective tax rate berdasarkan jumlah pajak penghasilan 

badan yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan. Fungsi dari Current 

ETR sendiri adalah untuk mengakomodasikan pajak yang dibayarkan oleh 

perusahaan sehingga dapat mengukur tax avoidance dalam jangka pendek. 

 

        Worldwide total income tax expense 

Worldwide total pre-tax accounting income 
GAAP ETR = 
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3. Cash ETR 

 

 

4. Long-run cash ETR 

 

 

5. Book Tax-Gap 

 

 

 

1.2.3 Kepemilikan Insitusional 

 Tingkat kepemilikan institusional adalah pengukuran kualitas tata kelola 

perusahaan. Definisi dari kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham 

perusahaan yang dapat terdiri dari lembaga atau institusi seperti bank, perusahaan 

asuransi, dan kepemilikan lainnya (Anggraini 2011). Lembaga umumnya 

memberikan pengaruh yang besar terhadap manajemennya. Dengan adanya insentif 

untuk institusi dan kapasitas yang lebih besar untuk memantau perilaku manajer 

merupakan motivasi dasar untuk menggunakan kepemilikan institusional sebagai 

bagian dari tata kelola perusahaan yang berkualitas (Kholbadalov 2012). 

Kepemilikan institusional memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang 

       Worldwide current income tax expense 

Worldwide total pre-tax accounting income 
Current ETR = 

        Worldwide cash tax paid 

Worldwide total pre-tax accounting income 
Cash ETR = 

              ∑ (Worldwide cash tax paid) 

      ∑ (Worldwide total pre-tax accounting income) 
Long-run Cash ETR = 
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dilakukan termasuk investasi saham. Institusi menyerahkan tanggungjawab kepada 

divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. 

 Dapat disimpulkan semakin tinggi kepemilikan saham sebuah institusi atau 

lembaga pada perusahaan maka akan menimbulkan tingkat pengawasan yang 

semakin tinggi juga, sehingga dapat menekan terjadinya tindakan penghindaran 

pajak yang dapat dilakukan oleh manajemen (Fadhilah 2014). 

1.2.4 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan saham oleh anggota dewan menciptakan insentif bagi direktur 

untuk melindungi saham mereka di perusahaan. Dengan kepemilikan manajerial, 

kepentingan manajemen selaras langsung dengan kinerja perusahaan. Manajemen 

dan pemegang saham memiliki kedudukan yang sejajar, sehingga keduanya 

memiliki tujuan yang sama dalam membangun perusahaan. Kepemilikan 

manajerial dapat digunakan untuk menentukan kualitas laba mendatang yang 

tercermin dari persistensi labanya, semakin pihak manajemen memiliki saham 

perusahaan berarti semakin besar rasa tanggungjawab manajer terhadap laporan 

keuangan (Jumiati dan Ratnadi 2014).  

Peranan kepemilikan manajerial menjadi berpegaruh terhadap perusahaan, 

manajer berperan ganda sebagai manajer dan pemegang saham. Hal ini membuat 

manajer akan lebih giat dalam memenuhi keinginan dari para pemegang saham 

(Jumiati dan Ratnadi 2014). Saat seseorang berperan sebagai manajer sekaligus 

pemegang saham, mereka akan berusaha untuk mendahulukan kepentingan 

pemegang saham dan manajer dalam setiap pengambilan keputusan (Asri dan 

Suardana 2016). 
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1.2.5 Preferensi Risiko Eksekutif 

 Risiko merupakan akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi karena sebuah 

proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Perilaku individu 

dalam menghadapi risiko dapat diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu: 1) Risk 

Averse, yaitu perilaku individu yang takut terhadap risiko dan cenderung akan 

menghindari risiko. 2) Risk Taker, yaitu perilaku individu yang bersedia mengambil 

risiko. Eksekutif yang memiliki karakter risk taker lebih berani dalam pengambilan 

keputusan bisnis dan biasanya memiliki motivasi untuk memiliki penghasilan, 

posisi, kesejahteraan dan kewenangan yang lebih tinggi (Mayangsari 2015).  

 Risiko memiliki pengaruh yang kuat dalam tujuan suatu perusahaan, dengan 

adanya preferensi risiko di dalam menjalankan strategi kebijakan di suatu 

perusahaan, eksekutif akan cenderung untuk lebih memperhatikan dampak yang 

terjadi maupun yang akan terjadi terhadap keputusan yang dibuatnya (Mayangsari 

2015). Dampak dari suatu tindakan juga akan dianalisis oleh eksekutif dengan 

tujuan untuk mendapatkan keputusan terbaik, termasuk dalam menentukan 

keputusan penghindaran pajak perusahaan. Ini dikarenakan eksekutif sebagai agent 

perusahaan memiliki tanggungjawab untuk memaksimalkan utilitas para 

stakeholders melalui keputusan yang diambilnya dengan mempertimbangkan 

berbagai risiko yang akan timbul (Asri dan Suardana 2016).  

1.2.6 Leverage 

 Menurut Harahap (2015: 306) leverage merupakan rasio yang menunjukkan 

sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar. Penggunaan sumber 

pembiayaan jangka panjang dan jangka pendek yang dilakukan oleh perusahaan 



 
26 

 

 
  

akan menimbulkan efek yang disebut leverage. Leverage timbul karena perusahaan 

dalam menjalankan operasinya menggunakan aktiva dan sumber dana yang 

menimbulkan beban tetap bagi perusahaan, yaitu aktiva tetap yang menimbulkan 

biaya penyusutan dan utang yang menimbulkan biaya bunga (Sudana 2015:108). 

Leverage dihitung dari total utang dibagi dengan total ekuitas. Leverage 

menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak diluar 

dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (equity). Perusahaan 

biasanya menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi 

perusahaan. Perusahaan yang baik seharusnya memiliki komposisi modal yang 

lebih besar dibandingkan utang (Harahap, 2015:306). Perusahaan dengan tingkat 

leverage yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan bergantung pada utang untuk 

membiayai aktivitas operasi perusahaan. Perusahaan harus mampu 

mempertimbangkan pendanaan dengan menggunakan hutang karena akan terjadi 

peningkatan resiko seiring dengan penggunaan hutang yang dilakukan.  

 Utang memiliki beban tetap yang berupa beban bunga, semakin banyak 

utang perusahaan semakin besar juga beban bunga yang harus dibayar. Perusahaan 

yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas 

bunga pinjaman, yang berarti perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi 

dapat melakukan penghematan pajak dengan menambah utang perusahaan  

(Suyanto dan Supramono 2012). Semakin besar utang maka laba kena pajak akan 

menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar 

(Darmawan dan Sukartha 2014). 
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1.2.7 Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan merupakan sebuah skala atau nilai yang dapat 

mengelompokkan suatu perusahaan dalam kategori perusahaan besar atau kecil 

menurut berbagai cara, contohnya seperti total aset perusahaan, nilai pasar saham, 

rata-rata tingkat penjualan. Ukuran perusahaan dibagi menjadi tiga kategori yaitu: 

a) Small Firm, perusahaan yang memiliki jumlah kekayaan atau aset bersih lebih 

dari Rp. 50 Juta-500 Juta. b) Medium Firm, perusahaan yang memiliki jumlah 

kekayaan atau aset bersih lebih dari Rp. 500 Juta-Rp 10 Milyar. c) Large Firm, 

perusahaan yang memiliki jumlah kekayaan atau aset bersih lebih dari Rp. 10 

Milyar (Cahyono, dkk. 2016). Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar 

akan cenderung memiliki sumber daya untuk melakukan pengelolaan pajak yang 

lebih besar dibandingkan perusahaan kecil.  

 Sumber daya manusia yang ahli mengenai pajak diperlukan untuk 

pengelolaan pajak perusahaan agar perusahaan dapat menekan beban pajak 

(Darmawan dan Sukartha 2014). Tahap kedewasan suatu perusahaan ditentukan 

berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan sebuah 

perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka panjang (Cahyono, dkk. 

2016). 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak 

 Kepemilikan institusional mempunyai arti penting dalam memonitor 

manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan 

pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap 
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keputusan yang diambil para manajer secara efektif. Tingginya tingkat kepemilikan 

institusional menyebabkan tingginya pengawasan ke tingkat manajer dan dapat 

mengurangi konflik kepentingan antara manajemen, sehingga masalah keagenan 

menjadi berkurang dan mengurangi peluang penghindaran pajak (Winata 2014). 

 Cahyono, dkk. (2016) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 

kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak dan memperoleh hasil 

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran 

pajak. Sedangkan penelitian yg dilakukan oleh Kholbadalov (2012) memperoleh 

hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penghindaran pajak 

2.3.2 Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak 

 Peranan kepemilikan manajerial menjadi berpengaruh pada perusahaan, 

manajer bukan hanya berperan sebagai manajer tetapi juga sebagai pemegang 

saham. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan karena 

akan berdampak langsung pada dirinya selaku pemegang saham. Sehingga dapat 

menekan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak 

(Zahirah, 2017).  

 Pramudito dan Ratnasari (2015) melakukan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak dan memperoleh 

hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap 

penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hadi dan 

Mangoting (2014) memperoleh hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 
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2.3.3 Pengaruh preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak 

 Eksekutif yang memiliki preferensi risk taker memiliki keberanian yang 

lebih dalam menentukan suatu kebijakan meskipun risikonya tinggi. Namun, risk 

taker juga dituntut untuk menghasilkan cash flow yang lebih tinggi. Hal tersebut 

dilakukan untuk menyeimbangkan risiko yang timbul atas keberaniannya 

mengambil keputusan. Di antara berbagai keputusan eksekutif, terdapat keputusan 

penghindaran pajak perusahaan (Hanafi dan Harto 2014). Keputusan penghindaran 

pajak dapat meminimalkan beban pajak sehingga kinerja perusahaan terlihat 

meningkat dan manajer juga akan mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi 

karena mampu meingkatkan kinerja perusahaan (Wiguna dan Jati 2017). Eksekutif 

yang memiliki karakter risk taker akan lebih berani mengambil keputusan bisnis, 

sedangkan eksekutif yang risk averse tidak menyukai risiko sehingga kurang berani 

dalam mengambil keputusan bisnis (Mayangsari 2015). 

 Asri dan Suardana (2016) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 

preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak dan memperoleh hasil 

bahwa preferensi risiko eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran 

pajak. Sedangkan, penelitian Mayangsari (2015) memperoleh hasil bahwa 

preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran 

pajak. 

2.3.4 Pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak 

 Perusahaan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional 

dan investasi perusahaan. Tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap yang 

disebut sebagai beban bunga. Untuk meminimalisir beban pajak, perusahaan dapat 
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memanfaatkan beban bunga sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Semakin 

tinggi nilai rasio leverage, berarti semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari 

utang tersebut. Beban bunga yang semakin tinggi akan memberi pengaruh 

berkurangnya beban pajak. Semakin besar utang perusahaan maka laba kena pajak 

akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas beban bunga semakin besar 

(Darmawan dan Sukartha 2014). 

 Swingly dan Sukartha (2015) melakukan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak dan memperoleh hasil bahwa 

leverage berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan 

penelitian Praditasari dan Setiawan (2017) memperoleh hasil bahwa leverage 

berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. 

2.3.5 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak 

 Semakin besar perusahaan maka akan semakin meningkat juga jumlah 

produktifitas perusahaan tersebut, hal ini akan membuat laba perusahaan meningkat 

dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak (Asri dan Suardana 2016). 

Perencanaan pajak bertujuan untuk meminimalisir beban pajak perusahaan, 

perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan 

kena pajak dengan cara memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang 

timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan 

dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak 

perusahaan (Waluyo, dkk. 2014).  

 Waluyo, dkk. (2014) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 

ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dan memperoleh hasil bahwa 
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ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Sedangkan dalam penelitian Cahyono, dkk. (2016) diperoleh hasil bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 

2.4 Kerangka Pemikiran 

 Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, preferensi risiko eksekutif, leverage dan ukuran 

perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan di Asia 

Tenggara. Sehingga dapat digambarkan dalam kerangka sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

2.5 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran, dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1 : kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran 

pajak. 

Kepemilikan Institusional  

(X1) 
 

Kepemilikan Manajerial  

(X2) 

Preferensi Risiko Eksekutif  

(X3) 
 

Penghindaran Pajak  

(Y) 

 Leverage  

(X4) 
 

Ukuran Perusahaan  

(X5) 
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H2 : kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran 

pajak. 

H3 : preferensi risiko eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran 

pajak. 

H4 : leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 

H5 : ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 


