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BAB   II    

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian ini dilakukan dengan menunjuk pada beberapa penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya. Berikut penelitian sebelumnya yang dijadikan 

peneliti sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini :   

1. Ikhsan Abdullah (2020) 

 Tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti ini yaitu untuk mencari 

seberapa besar likuiditas dan leverage  berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Penelitian ini menggunakan variabel independen likuiditas dan leverage. Variabel 

tersebut digunakan untuk mencari pengaruh hubungannya dengan penghindaran 

pajak (tax avoidance).  

 Populasi sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Perusahaan 

Makanan & Minuman yang terdaftar di BEI periode waktu 2016-2019. Teknik 

analisa pemilihan sampel yang digunakan adalah teknik nonprobability sampling  

dengan teknik sampling jenuh. Penelitian ini memiliki hasil bahwa likuiditas dan 

leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Kesamaan antara penelitian sekarang dan terdahulu : 

a. Topik penelitian ini menggunakan penghindaran pajak sebagai 

variabel terikat 

b. Penelitian ini sama-sama menggunakan leverage sebagai variabel 

bebas 
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c. Teknik analisis regresi berganda digunakan peneliti dalam analisis data 

penelitian ini 

Pembeda antara penelitian sekarang dan terdahulu : 

a. Pemilihan sampel pada penelitian ini peneliti menggunakan metode 

purposiv sampling 

b. Penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas berupa likuiditas.  

c. Penelitian terdahulu menggunakan sampel populasi perusahaan 

Makanan & Minuman yang telah terdaftar di BEI periode waktu 2016-

2019. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan BUMN terdaftar 

di BEI periode waktu 2016-2020. 

d. Pengukuran yang digunakan untuk memproksikan penghindaran pajak 

adalah Cash Effective Tax Rate (CETR). 

2. Moeljono (2020) 

 Tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti ini yaitu untuk mencari 

pengaruh ROA, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan 

institusional dan resiko perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini 

menggunakan variabel independen ROA, leverage, ukuran perusahaan, 

kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional dan resiko perusahaan. Variabel 

tersebut digunakan untuk mencari pengaruh hubungannya dengan penghindaran 

pajak (tax avoidance).  

 Populasi sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI periode waktu 2011-2018. Teknik analisa 

pemilihan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling  dengan 
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kriteria tertentu. Penelitian ini memiliki hasil bahwa ROA, leverage, ukuran 

perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional dan resiko 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Kesamaan antara penelitian sekarang dan terdahulu : 

a. Pemilihan sampel pada penelitian ini peneliti menggunakan metode 

purposive sampling 

b. Topik penelitian ini menggunakan penghindaran pajak sebagai 

variabel terikat 

c. Penelitian ini sama-sama menggunakan ROA, leverage dan ukuran 

perusahaan sebagai variabel bebas 

d. Teknik analisis regresi linier berganda digunakan peneliti dalam 

analisis data penelitian ini 

Pembeda antara penelitian sekarang dan terdahulu: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas berupa kompensasi 

rugi fiskal, kepemilikan institusional dan resiko perusahaan.  

b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel populasi perusahaan 

Manufaktur yang telah terdaftar di BEI periode waktu 2011-2018. 

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan BUMN terdaftar di 

BEI periode waktu 2016-2020. 

c. Pengukuran yang digunakan untuk memproksikan penghindaran pajak 

adalah Cash Effective Tax Rate (CETR). 

3. Murkana & Mihadi Putra (2020) 
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 Tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti ini yaitu untuk menganalisis 

faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dengan menggunakan ROA, 

leverage, sales growth dan komite audit. Penelitian ini menggunakan variabel 

independen ROA, leverage, sales growth dan komite audit. Variabel tersebut 

digunakan untuk mencari pengaruh hubungannya dengan penghindaran pajak (tax 

avoidance).  

 Populasi sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Perusahaan 

Manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode waktu 

2015-2017. Teknik analisa pemilihan sampel yang digunakan adalah teknik 

purposive sampling  dengan kriteria tertentu. Penelitian ini memiliki hasil bahwa 

ROA, sales growth memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, 

sedangkan leverage dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak. 

Kesamaan antara penelitian sekarang dan terdahulu : 

a. Pemilihan sampel pada penelitian ini peneliti menggunakan metode 

purposive sampling 

b. Topik penelitian ini menggunakan penghindaran pajak sebagai 

variabel terikat 

c. Penelitian ini sama-sama menggunakan ROA, leverage dan sales 

growth sebagai variabel bebas 

d. Teknik analisis regresi linier berganda digunakan peneliti dalam 

analisis data penelitian ini 

Pembeda antara penelitian sekarang dan terdahulu: 
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a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas berupa komite audit.  

b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel populasi perusahaan 

Manufaktur sektor barang industri konsumsi yang telah terdaftar di 

BEI periode waktu 2015-2017. Penelitian ini menggunakan sampel 

perusahaan BUMN terdaftar di BEI periode waktu 2016-2020. 

c. Pengukuran yang digunakan untuk memproksikan penghindaran pajak 

adalah Cash Effective Tax Rate (CETR). 

4. Novriyanti & Winda Wahana (2020) 

 Tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti ini yaitu untuk mencari 

pengaruh ROA, leverage, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan sales 

growth terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan variabel 

independen ROA, leverage, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan sales 

growth. Variabel tersebut digunakan untuk mencari pengaruh hubungannya 

dengan penghindaran pajak (tax avoidance).  

 Populasi sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Perusahaan 

Manufakur yang terdaftar di BEI periode waktu 2013-2017. Teknik analisa 

pemilihan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling  dengan 

kriteria tertentu. Penelitian ini memiliki hasil bahwa ROA dan leverage 

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran 

perusahaan, intensitas aset tetap dan sales growth tidak berpengaruh signifikakn 

terhadap penghindaran pajak. 

Kesamaan antara penelitian sekarang dan terdahulu : 
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a. Pemilihan sampel pada penelitian ini peneliti menggunakan metode 

purposive sampling 

b. Topik penelitian ini menggunakan penghindaran pajak sebagai 

variabel terikat 

c. Penelitian ini sama-sama menggunakan ROA, leverage, sales growth 

dan ukuran perusahaan sebagai variabel bebas 

d. Teknik analisis regresi berganda dengan pendekatan ordinary least 

square  digunakan peneliti dalam analisis data penelitian ini 

Pembeda antara penelitian sekarang dan terdahulu: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas berupa intensitas  

aset tetap.  

b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel populasi perusahaan 

Manufaktur yang telah terdaftar di BEI periode waktu 2013-2017. 

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan BUMN terdaftar di 

BEI periode waktu 2016-2020. 

c. Pengukuran yang digunakan untuk memproksikan penghindaran pajak 

adalah Cash Effective Tax Rate (CETR). 

5. Rahmadhani, Iskandar muda & Abu bakar (2020) 

 Tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti ini yaitu untuk mencari 

pengaruh ROA, leverage, ukuran perusahaan, dan manajemen laba terhadap 

penghindaran pajak serta untuk mengetahui pengaruh koneksi politik sebagai 

variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan variabel ROA, leverage, ukuran 

perusahaan, dan manajemen laba sebagai variabel independen dan menggunakan 
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variabel moderasi berupa koneksi politik. Variabel-variabel tersebut digunakan 

untuk mencari pengaruh hubungannya dengan penghindaran pajak (tax 

avoidance).  

 Populasi sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Perusahaan 

Pertambangan yang terdaftar di BEI periode waktu 2017-2018. Teknik analisa 

pemilihan sampel yang digunakan adalah teknik sampling jenuh. Penelitian ini 

memiliki hasil bahwa ROA, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan manajemen laba berpengaruh 

tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Koneksi politik signifikan 

memoderasi ROA, tetapi tidak memoderasi signifikan leverage, ukuran 

perusahaan, dan manajemen laba. 

Kesamaan antara penelitian sekarang dan terdahulu : 

a. Topik penelitian ini menggunakan penghindaran pajak sebagai 

variabel terikat 

b. Penelitian ini sama-sama menggunakan ROA, leverage, dan ukuran 

perusahaan sebagai variabel bebas 

c. Teknik analisis regresi berganda  digunakan peneliti dalam analisis 

data penelitian ini 

Pembeda antara penelitian sekarang dan terdahulu: 

a. Pemilihan sampel pada penelitian ini peneliti menggunakan metode 

sampling jenuh 

b. Penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas berupa manajemen 

laba. 
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c. Penelitian terdahulu menggunakan variabel moderasi berupa koneksi 

politik. 

d. Penelitian terdahulu menggunakan sampel populasi perusahaan 

Pertambangan yang telah terdaftar di BEI periode waktu 2017-2018. 

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan BUMN terdaftar di 

BEI periode waktu 2016-2020. 

e. Pengukuran yang digunakan untuk memproksikan penghindaran pajak 

adalah Cash Effective Tax Rate (CETR). 

6. Puspita & Febrianti (2017) 

 Tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti ini yaitu untuk mencari 

pengaruh ukuran perusahaan, return on asset, leverage, intensitas modal, sales 

growth dan komposisi komisaris independen terhadap penghindaran pajak. 

Penelitian ini menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, return on 

asset, leverage, intensitas modal, sales growth dan komposisi komisaris 

independen. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk mencari pengaruh 

hubungannya dengan penghindaran pajak (tax avoidance).  

 Populasi sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI periode waktu 2012-2014. Teknik analisa 

pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Penelitian ini 

memiliki hasil bahwa ukuran perusahaan, return on asset dan sales growth 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage, intensitas modal 

dan komposisi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak. 
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Kesamaan antara penelitian sekarang dan terdahulu : 

a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel ukuran perusahaan, sales 

growth, leverage dan return on asset sebagai variabel independen. 

b. Topik penelitian ini menggunakan penghindaran pajak sebagai 

variabel terikat 

c. Teknik analisis regresi berganda  digunakan peneliti dalam analisis 

data penelitian ini 

d. Pemilihan sampel pada penelitian ini peneliti menggunakan metode 

purposive sampling. 

Pembeda antara penelitian sekarang dan terdahulu: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas berupa komposisi 

komisaris independen dan intensitas modal. 

b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel populasi perusahaan 

Manufaktur yang telah terdaftar di BEI periode waktu 2012-2014. 

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan BUMN terdaftar di 

BEI periode waktu 2016-2020. 

c. Pengukuran yang digunakan untuk memproksikan penghindaran pajak 

adalah Cash Effective Tax Rate (CETR). 

7. Marfu’ah, Titisari & Purnama Siddi (2021) 

 Tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti ini yaitu untuk mencari 

pengaruh ROA, leverage, ukuran perusahaan, dan dewan komisaris idependen 

terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan variabel independen 

ROA, leverage, ukuran perusahaan, dan dewan komisaris idependen. Variabel 
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tersebut digunakan untuk mencari pengaruh hubungannya dengan penghindaran 

pajak (tax avoidance).  

 Populasi sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Perusahaan 

Food & Baverage  yang terdaftar di BEI periode waktu 2016-2019. Teknik 

analisa pemilihan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling  

dengan kriteria tertentu. Peneltian ini memiliki hasil bahwa ROA dan ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan 

leverage dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikakn terhadap 

penghindaran pajak. 

Kesamaan antara penelitian sekarang dan terdahulu : 

a. Pemilihan sampel pada penelitian ini peneliti menggunakan metode 

purposive sampling 

b. Topik penelitian ini menggunakan penghindaran pajak sebagai 

variabel terikat 

c. Penelitian ini sama-sama menggunakan ROA, leverage, dan ukuran 

perusahaan sebagai variabel bebas 

d. Teknik analisis regresi berganda digunakan peneliti dalam analisis data 

penelitian ini 

Pembeda antara penelitian sekarang dan terdahulu: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas dewan komisaris 

independen.  

b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel populasi perusahaan Food 

& Baverage  yang telah terdaftar di BEI periode waktu 2016-2019. 
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Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan BUMN terdaftar di 

BEI periode waktu 2016-2020. 

c. Pengukuran yang digunakan untuk memproksikan penghindaran pajak 

adalah GAAP Cash Effective Tax Rate (GAAP ETR). 

8. Astuti, Dewi & Nikmatul Fajri (2020) 

 Tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti ini yaitu untuk mencari 

pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan 

sales growth terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan variabel 

independen kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris 

dan sales growth. Variabel tersebut digunakan untuk mencari pengaruh 

hubungannya dengan penghindaran pajak (tax avoidance).  

 Populasi sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Perusahaan 

Industri dasar & kimia  yang terdaftar di BEI periode waktu 2014-2018. Teknik 

analisa pemilihan sample yang digunakan adalah teknik purposive sampling  

dengan kriteria tertentu. Penelitian ini memiliki hasil bahwa kepemilikan 

institusional dan dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap penghindaran 

pajak, sedangkan kepemilikan manajerial dan sales growth tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Kesamaan antara penelitian sekarang dan terdahulu : 

a. Pemilihan sampel pada penelitian ini peneliti menggunakan metode 

purposive sampling. 

b. Topik penelitian ini menggunakan penghindaran pajak sebagai 

variabel terikat. 
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c. Penelitian ini sama-sama menggunakan sales growth sebagai variabel 

bebas. 

d. Teknik analisis regresi berganda digunakan peneliti dalam analisis data 

penelitian ini. 

e. Pengukuran yang digunakan untuk memproksikan penghindaran pajak 

adalah Effective Tax Rate (ETR). 

Pembeda antara penelitian sekarang dan terdahulu: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas dewan komisaris, 

kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional.  

b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel populasi perusahaan industi 

dasar & kimia  yang telah terdaftar di BEI periode waktu 2014-2018. 

Penelitian ini menggunakan sample perusahaan BUMN terdaftar di 

BEI periode waktu 2016-2020. 

9. Fajarwati & Wita Ramadhanti (2021) 

 Tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti ini yaitu untuk mencari 

pengaruh ROA, leverage, sales growth, capital intensity, company size, dan umur 

perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan variabel 

independen ROA, leverage, sales growth, capital intensity, company size, dan 

umur perusahaan. Variabel tersebut digunakan untuk mencari pengaruh 

hubungannya dengan penghindaran pajak (tax avoidance).  

 Populasi sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Perusahaan 

pertambangan  yang terdaftar di BEI periode waktu 2012-2016. Teknik analisa 

pemilihan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling  dengan 
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kriteria tertentu. Penelitian ini memiliki hasil bahwa ROA, sales growth, capital 

intensity, company size, dan umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran pajak. 

Kesamaan antara penelitian sekarang dan terdahulu : 

a. Pemilihan sampel pada penelitian ini peneliti menggunakan metode 

purposive sampling. 

b. Topik penelitian ini menggunakan penghindaran pajak sebagai 

variabel terikat. 

c. Penelitian ini sama-sama menggunakan ROA, leverage, sales growth 

dan company size sebagai variabel bebas. 

d. Pengukuran yang digunakan untuk memproksikan penghindaran pajak 

adalah  Effective Tax Rate (ETR). 

Pembeda antara penelitian sekarang dan terdahulu: 

a. Teknik analisis partial least square (PLS) digunakan peneliti dalam 

analisis data penelitian ini. 

b. Penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas umur perusahaan 

dan capital intensity.  

c. Penelitian terdahulu menggunakan sampel populasi perusahaan 

pertambangan  yang telah terdaftar di BEI periode waktu 2012-2016. 

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan BUMN terdaftar di 

BEI periode waktu 2016-2020. 
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10. Kartika sari & Somoprawiro (2020) 

 Tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti ini yaitu untuk mencari 

pengaruh kualitas audit, komite audit, dewan komisaris independen, koneksi 

politik dan ROA terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan 

variabel independen kualitas audit, komite audit, dewan komisaris independen, 

koneksi politik dan ROA. Variabel tersebut digunakan untuk mencari pengaruh 

hubungannya dengan penghindaran pajak (tax avoidance).  

 Populasi sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI periode waktu 2014-2018. Teknik analisa 

pemilihan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling dengan 

kriteria tertentu. Penelitian ini memiliki hasil bahwa kualitas audit dan koneksi 

politik tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan 

komite audit, dewan komisaris independen dan ROA berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran pajak. 

Kesamaan antara penelitian sekarang dan terdahulu : 

a. Pemilihan sampel pada penelitian ini peneliti menggunakan metode 

purposive sampling. 

b. Topik penelitian ini menggunakan penghindaran pajak sebagai 

variabel terikat. 

c. Penelitian ini sama-sama menggunakan ROA sebagai variabel bebas. 

d. Pengukuran yang digunakan untuk memproksikan penghindaran pajak 

adalah  Effective Tax Rate (ETR). 

Pembeda antara penelitian sekarang dan terdahulu: 
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a. Teknik analisis generalized least square (GLS) digunakan peneliti 

dalam analisis data penelitian ini. 

b. Penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas kualitas audit, 

komite audit, dewan komisaris independen, dan koneksi politik.  

c. Penelitian terdahulu menggunakan sampel populasi perusahaan 

Manufaktur  yang telah terdaftar di BEI periode waktu 2014-2018.  

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan BUMN terdaftar di 

BEI periode waktu 2016-2020. 

11. Dewianawati & Setiawan (2021) 

 Tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti ini yaitu untuk mencari 

pengaruh ROA dan Leverage terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini 

menggunakan variabel independen ROA dan Leverage. Variabel tersebut 

digunakan untuk mencari pengaruh hubungannya dengan penghindaran pajak (tax 

avoidance).  

 Populasi sampel yag digunakan dalam penelitian ini yaitu Perusahaan 

Food and Beverage yang terdaftar di BEI periode waktu 2017-2019. Teknik 

analisa pemilihan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling  

dengan kriteria tertentu. Penelitian ini memiliki hasil bahwa ROA dan Leverage 

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.  

Kesamaan antara penelitian sekarang dan terdahulu : 

a. Pemilihan sampel pada penelitian ini peneliti menggunakan metode 

purposive sampling. 
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b. Topik penelitian ini menggunakan penghindaran pajak sebagai 

variabel terikat. 

c. Penelitian ini sama-sama menggunakan ROA dan leverage sebagai 

variabel bebas. 

d. Teknik analisis multiple regresion model digunakan peneliti dalam 

analisis data penelitian ini. 

Pembeda antara penelitian sekarang dan terdahulu: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan sampel populasi perusahaan Food 

and beverage  yang telah terdaftar di BEI periode waktu 2017-2019. 

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan BUMN terdaftar di 

BEI periode waktu 2016-2020. 

b. Pengukuran yang digunakan untuk memproksikan penghindaran pajak 

adalah  Cash Effective Tax Rate (CETR). 
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TABEL 2.1 

MATRIKS PENELITIAN 

Matriks Penelitian Terdahulu Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Profitabilitas Leverage Sales Growth Ukuran Perusahaan 

X1 X2 X3 X4 

(Abdullah, 2020)  B   

(Moeljono, 2020) TB TB  TB 

(Murkana & Mihadi Putra, 2020) B TB B  

(Novriyanti & Wahana Warga Dalam, 2020) B B TB TB 

(Rahmadani et al., 2020) B B  B 

(Puspita & Febrianti, 2017) B  B B 

(Asmi Marfu’ah et al., 2021) B B  B 

(Fitri Astuti et al., 2020)   TB  

(Novria Fajarwati & Ramadhanti, 2021) TB B TB TB 

(Sari & Mulyo Somoprawiro, 2020) B    

(Dewianawati & Setiawan, 2021) B B   

Keterangan :  B = Berpengaruh TB= Tidak Berpengaruh 
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2.2  Landasan Teori 

 Menyokong keinginan peneliti yang dimaksudkan dalam melakukan 

penelitian yang dilakukan, maka peneliti menetapkan teori sebagai yang dapat 

membantu memecahkan permasalah yang ada dalam penelitian ini : 

2.2.1 Teori Agensi 

 Peneliti merasa teori agensi dapat mendefinisikan bagaimana hubungan 

yang terikat antara pemegang saham selaku pemilik perusahaan dengan 

manajemen yang diberi kewenangan dalam mengelolah perusahaan. Teori ini 

muncul akibat dari pendelegasian  tugas yang diberikan oleh pemilik perusahaan 

(prinsipal) kepada manajemen (agen). Hal ini karena pihak prinsipal telah 

mendelegasikan kewenangan dalam mengelolah perusahaan kepada agen, maka 

prinsipal tidak diperkenankan untuk ikut dalam mencapuri urusan pihak agen lagi.  

 William R scott (2015, p. 358) menyatakan bahwa teori agen merupakan 

teori yang memperdalam kontrak pendelegasian tugas antara prinsipal dan agen 

yang mana seharusnya agen bekerja atas nama prinsipal dan mengutamakan 

segala bentuk kepentingan prinsipal. Tidak bisa dipungkiri bahwa pihak agen juga 

biasanya mengesampingkan kepentingan prinsipal dan mengutamakan 

kepentingan sendiri dengan melakukan berbagai cara yang bisa merugikan 

perusahaan dalam jangka panjang dengan menggunakan akuntansi sebagai alat 

untuk melakukan rekayasa. Perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal dan 

agen ini disebut dengan agency problem yang mana hal ini disebabkan oleh 

asymetri information. asymetri information adalah situasi dimana manajemen 
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memiliki lebih banyak informasi aktual mengenai perusahaan dibanding dengan 

pemilik perusahaan (Suwardjono, 2014, p. 584).  

 Teori agensi menganggap bahwa masing masing pihak dalam hubungan 

prinsipal dan agen termotivasi untuk memenuhi tujuan masing-masing yang 

menyebabkan banyaknya konflik yang bertolak belakang antara pihak prinsipal 

dan agen. Adanya asymetri information dapat diminimalisir dengan memberikan 

kompensasi kepada pihak agen untuk meminimalisir adanya konflik kepentingan 

yang akan terjadi (Dewinta & Setiawan, 2016). Alasan peneliti menggunakan 

teori ini yaitu karena peneliti merasa teori agensi ini memiliki korelasi dengan 

topik penelitian yang digunakan yaitu penghindaran pajak (tax avoidance). 

Praktik ini dilakukan oleh pihak manajemen sebagai upaya dalam 

memaksimalkan insentif yang akan diperoleh. 

 Bertolak belakang dengan kepentingan pihak prinsipal sebagai pemegang 

saham sekaligus pemilik perusahaan yang menginginkan manajemen 

memaksimalkan laba yang diperoleh untuk meningkatkan nilai sahamnya. 

Perbedaan kepentingan juga terjadi antara pihak fiskus yang menginginkan 

pemasukan besar atas pemungutan pajaknya sedangkan pihak pemegang saham 

menginginkan laba yang maksimal atas operasi perusahaan untuk memperoleh 

deviden yang tinggi. Namun tingginya laba yang diperoleh perusahaan 

mengharuskan perusahaan menanggung beban pajak yang tinggi, sehingga 

menyebabkan pihak manajemen melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini 

dapat menyebabkan adanya masalah keagenan terjadi dalam perusahaan. 
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2.2.2 Penghindaran Pajak  

 Pohan (2016, p. 23) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan 

langkah perusahaan dalam mengurangi beban pajak yang ditanggung dengan 

melakukan perencanaan perpajakan tanpa melewati batas undang-undang 

perpajakan yang ada. Penghindaran pajak (tax avoidance) didefinisikan sebagai 

praktik yang digunakan Wajib Pajak (WP) dalam  meringankan kewajiban 

pembayaran utang pajak yang wajib dibayarkan kepada pemerintah. Metode yang 

digunakan dalam upaya meringankan  beban pajak perusahaan disini dilakukan 

dengan cara legal atau dengan memanfaatkan celah (Grey Area) dari undang 

undang perpajakan sehingga masih dianggap legal walaupun seharusnya tidak etis 

untuk dilakukan. Beban pajak yang tinggi dianggap perusahaan dapat mengurangi 

pendapatan yang diperoleh perusahaan, bertolak belakang dengan keinginan 

pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak negara terus meningkat. Hal 

tersebut yang membuat perusahaan terus berupaya untuk melakukan pratik 

penghindaran pajak (tax avoidance) dalam meringankan tanggungan pajak yang 

wajib dibayarkan kepada negara.  

 Berbagai upaya dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan 

penghindaran pajak. Menurut Merks (2007, pp. 66–69) ada tiga cara dalam 

melakukan penghindaran pajak, yaitu : 

1. Memindahkan objek atau subjek pajak ke negara yang memberi 

keringanan pajak atau memberi perlakuan khusus terhadap suatu jenis 

penghasilan tertentu. 
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2. Melakukan penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi 

ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban 

pajak yang paling rendah. 

3. Ketentuan Anti avoidance atas transaksi transfer pricing, treaty shopping, 

dan transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis lainnya. 

 Penelitian ini memproksikan penghindaran pajak menggunakan Effective 

Tax Rate (ETR). ETR dapat diartikan sebagai tarif pajak efektif yang biasanya 

digunakan perusahaan untuk acuan dalam mengambil keputusan atas sistem tarif 

pajak yang akan digunakan di perusahaan. Banyak penelitian terdahulu yang 

menggunakan ETR untuk memproksikan variabel penghindaran pajak, 

diantaranya penelitian yang dilakukan Fitri dkk (2019), Tahar & Rachmawati 

(2020), Sarra (2017), Astuti dkk (2020), Fajarwati & Ramadhanti (2021) dan Sari 

& Somoprawiro (2020). Nilai ETR yang rendah dapat digunakan sebagai indikator 

bahwa perusahaan telah melakukan aktivitas penghindaran pajak. Menurut 

Masrurroch (2021) ETR dapat dihitung menggunakan rumus : 

ETR = 
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
 

2.2.3 Profitabilitas 

 Profitabilitas adalah rasio keuangan yang dapat digunakan untuk melihat 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi perusahaan (Kasmir, 2017, 

p. 196). Profitabilitas dapat menggambarkan efisiensi dan efektivitas manajemen 

dalam mengelola perusahaan untuk menghasilkan laba yang mana dapat dilihat 

melalui unsur unsur yang ada di laporan keuangan. Rasio profitabilitas sangat 
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penting dan dibutuhkan untuk melihat peningkatan laba dari suatu perusahaan 

karena dapat menggambarkan seluruh kebijakan keuangan maupun kebijakan 

operasional suatu perusahaan. Semakin besar nilai dari profitabilitas suatu 

perusahaan, maka kinerja perusahaan juga akan dianggap semakin bagus (Rima 

Masrurroch et al., 2021). 

 Penelitian ini menggunakan Return On Assset (ROA) untuk memproksikan 

variabel profitabilitas. ROA dapat diartikan sebagai rasio yang mampu 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. 

Perusahaan dengan ROA yang tinggi dianggap mampu secara efektif 

menghasilkan laba bersih yang tinggi dengan memanfaatkan total asetnya. 

Perusahaan dengan laba bersih yang tinggi juga akan menanggung beban pajak 

yang tinggi. Menurut Rima Masrurrocch (2021) ROA dapat diproksikan 

menggunakan rumus :  

ROA = 
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘  

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡  
  x 100% 

2.2.4 Leverage 

 Menurut Irham Fahmi (2013, p. 127) leverage adalah rasio keuangan yang 

digunakan untuk mengukur seberapa banyak aktivitas perusahaan menggunakan 

pendanaan bersumber hutang. Semakin besar nilai leverage, maka dianggap 

modal perusahaan yang menggunakan dana pinjaman semakin banyak juga 

(Moeljono, 2020). Selain untuk menggambarkan proporsi hutang perusahaan, 

rasio leverage juga dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban hutangnya baik kewajiban jangka panjang maupun jangka 
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pendek. Menurut Kasmir (2017, p. 112) leverage dapat diartikan sebagai 

kebijakan pendanaan perusahaan yang disertai dengan bertambahnya beban yang 

harus ditanggung.  

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) 

untuk memproksikan leverage. Debt to Equity Ratio (DER) ini dapat 

menggambarkan seberapa besar modal perusahaan yang diperoleh dari hutang. 

Perusahaan dengan rasio DER yang tinggi menunjukkan utang perusahaan tinggi 

yang menyebabkan perusahaan harus menanggung beban bunga hutang yang 

tinggi. Komponen beban bunga hutang dapat mengurangi laba sebelum pajak. 

Menurut Moeljono (2020) leverage dapat diproksikan menggunakan rumus : 

DER = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑠  

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 
 

 

2.2.5 Sales Growth  

 Swastha & Handoko (2011, p. 98) menyatakan bahwa sales growth 

merupakan faktor penting dari penerimaan pasar sebuah produk/jasa suatu 

perusahaan, karena hal tersebut dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar 

tingkat pertumbuhan penjualan dari perusahaan. Meningkatnya tingkat 

pertumbuhan penjualan menandakan keberhasilan perusahaan dalam 

menjalankann strateginya dalam meningkatkan penjualannya. Pertumbuhan 

penjualan yang tinggi mengisyaratkan bahwa pendapatan yang diperoleh 

perusahaan juga tinggi, dimana hal tersebut berpengaruh terhadap beban 

pembayaran pajak perusahaan yang juga ikut meningkat. Menurut Aprianti & 

Dwimulyani (2019) sales growth dapat diproksikan menggunakan pengukuran : 
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Sales Growth : 
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 (𝑡)−𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 (𝑡−1)

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 (𝑡−1)
 

2.2.6 Ukuran  Perusahaan 

 Brigham & Houston (2010, p. 4) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

adalah suatu bentuk kategori besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat 

diketahui melalui nilai total aset, total penjualan, besar laba dan beban pajak yang 

ditanggung oleh perusahaan. Ukuran perusahaan suatu perusahaan dapat 

diklasifikasikan menjadi 3 golongan perusahaan yaitu : perusahaan besar, 

perusahaan medium dan perusahaan kecil (Rahmadani et al., 2020). Perusahaan 

yang dikategorikan sebagai perusahaan besar cenderung akan memiliki aset yang 

besar pula sehingga akan menanggung beban penyusutan dan amortisasi atas aset 

yang dimilikinya. Komponen beban penyusutan dan amortisasi dapat menjadi 

pengurang dalam laba sebelum pajak. Menurut Ramadhani (2020) ukuran 

perusahaan dapat diproksikan menggunakan total aset yang dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

Size = Ln (total aset) 

2.2.7 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak  

 Profitabilitas merupakan salah satu rasio keuangan yang dapat diukur 

menggunakan Return On Asset (ROA) yang dirumuskan dengan laba bersih 

perusahaan terhadap total aset yang dimiliki perusahaan. Rasio ini dapat 

menggambarkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba. Perusahaan yang memiliki Return On Asset tinggi dapat dikatakan mampu 

memanfaatkan semua asetnya dengan baik untuk menghasilkan banyak 
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keuntungan atau laba. perusahaan perusahaan dengan laba yang besar juga akan 

memiliki tanggungan beban pajak yang besar pula kepada pemerintah. Hal ini 

dapat menyebabkan perusahaan yang mendirikan sebuah perusahaan dengan 

memiliki orientasi pada laba akan cenderung dan banyak termotivasi melakukan 

praktik penghindaran pajak.  

 Perusahaan yang memiliki Return On Asset tinggi akan cenderung 

memiliki banyak motivasi untuk melakukan praktik penghindaran pajak. 

Dikarenakan perusahaan cenderung hanya ingin memiliki banyak laba saja dan 

tidak ingin labanya berkurang banyak dengan membayar beban pajak yang tinggi 

dan dapat mengurangi laba bersih mereka. Sehingga dapat diasumsikan bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Sesuai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Murkhanah (2020) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance), 

pernyataan ini di dukung oleh pernyataan Novriyanti (2020) dan Ramadhani 

(2020) yaitu  profitabilitas  memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance). 

2.2.8 Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak  

 Leverage merupakan salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan 

untuk mengukur seberapa besar kewajiban yang harus ditanggung oleh 

perusahaan untuk memenuhi aset perusahaan. Hasil dari rasio leverage yang 

tinggi dapat diartikan bahwa perusahaan lebih menyukai untuk berivestasi 

terhadap aset menggunakan dana hutang.  Hutang perusahaan yang besar maka 

akan menambah beban bunga hutang yang akan ditanggung perusahaan. Beban 
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bunga hutang yang tinggi dapat mengurangi beban pajak yang harus ditanggung 

perusahaan kepada pemerintah. Hal tersebut dikarenakan beban bunga pinjaman 

merupakan deductibble expense yang dapat mengurangi laba sebelum pajak milik 

perusahaan seperti yang telah tercantum dalam pasal 6 (1) A3 UU No.36 tahun 

2008 tentang pajak penghasilan.  

 Perusahaan yang memiliki rasio leverage yang tinggi dapat dikatakan 

cenderung telah melakukan praktik penghindaran pajak karena mendapat banyak 

pengurangan beban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah atas besarnya 

insentif yang didapat dari besarnya beban bunga hutang yang ditanggung. Dapat 

diasumsikan bahwa leverage berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. 

Sesuai dengan hasil penelitian Abdullah (2020) yang menyatakan bahwa leverage 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance) pernyataan ini 

didukung oleh pernyataan Novriyanti (2020) dan Rahmadani (2020) bahwa 

leverage berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance).  

2.2.9 Pengaruh Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak 

 Tinggi rendah penghasilan suatu perusahaan mempengaruhi tinggi rendah 

beban pajak yang akan menjadi tanggungan perusahaan tersebut untuk dibayarkan 

kepada pemerintah. Hal tersebut menyebabkan suatu perusahaan yang memliki 

penjualan yang meningkat akan memiliki banyak kecenderungan untuk 

melakukan pratik penghindaran pajak (tax avoidance) dikarenakan dengan adanya 

beban pajak yang tinggi akan membuat perusahaan merasa keberatan dan 

terkadang dapat dianggap merugikan dalam sudut pandang perusahaan. bertolak 
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belakang dengan hal itu, perusahaan yang memperoleh laba yang cenderung kecil 

memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan penghindaran pajak (tax 

avoidance) karena perusahaan yang memiliki laba kecil maka beban pajaknya 

juga akan kecil.  

 Penghindaran pajak (tax avoidance) banyak di praktikan  perusahaan 

dengan pertumbuhan laba tinggi karena menyebabkan beban pajak yang mereka 

tanggung menjadi besar sehingga dapat mengurangi banyak laba yang mereka 

peroleh juga sehingga mengurangi laba bersih yang akan didapatkan perusahaan. 

oleh karena itu perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi tidak 

berkeinginan  mendapat laba bersih yang kecil hanya karena beban pajak yang 

tinggi. Sehingga dapat diasumsikan bahwa sales growth berpengaruh pada 

penghindaran pajak (tax avodance). Sesuai dengan hasil Penelitian Purwanti & 

Sugiyarti (2017) yang memaparkan hasil  sales growth memiliki pengaruh pada 

penghindaran pajak (tax avoidance), pernyataan ini didukung oleh Nugraha & 

Mulyani (2019), Puspita & Febrianti (2017) dan Dewinta & Setiawan (2016) yang 

memiliki hasil yaitu sales growth memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak 

(tax avoidance). 

2.2.10 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak 

 Ukuran perusahaan merupakan skala ukuran perusahaan masuk dalam 

kategori perusahaan yang besar atau perusahaan yang kecil. Penilaian kategori 

besar atau kecilnya perusahaan dapat digambarkan oleh seluruh aset yang dimiliki 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar cenderung akan lebih 
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baik dalam kegiatan operasinya dan cenderung akan lebih produktif ketimbang 

perusahaan yang  memiliki total aset yang kecil. Sehingga perusahaan yang 

memiliki total aset besar cenderung akan meminimkan beban pajak yang harus 

ditanggung dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi atas aset-aset 

yang dimiliki perusahaan tersebut.   

 Meminimalkan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan salah satunya 

dilakukan untuk tetap menjaga penghasilan kena pajak yang harus ditanggung 

perusahaan tidak terlalu besar. Perusahaan  cenderung dapat dikatakan melakukan 

praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Dapat diasumsikan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Sesuai dengan hasil 

penelitian Marfu’ah (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance), pernyataan ini 

didukung oleh hasil penelitian Rahmadhani (2020) yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (tax 

avoidance).  

2.3  Kerangka Pemikiran  

 Dari uraian  permasalahan yang terjadi, maka peneliti membuat kerangka 

pemikiran yang memudahkan dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang 

ada. Berikut kerangka pemikiran yang digunakan peneliti untuk memudahkan 

dalam menjelaskan hubungan antar variabel terikat dan variabel bebas yang 

digunakan dalam penelitian ini : 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

 Dari identifikasi masalah, tujuan, dan kerangka pemikiran penelitian yang 

telah dijelaskan tersebut  peneliti  merumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance)  

H2  :  Leverage memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance)  

H3 : Sales Growth memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance)  

H4 :  Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance). 

 

Ukuran Perusahaan 

Profitabilitas 

Leverage 

Sales Growth 

Penghindaran pajak 

(Tax Avoidance) 

GAMBAR 2.1    

KERANGKA PEMIKIRAN 
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