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SARI 

Putri, Tiara Riza Falistiani. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance 

pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 

2011-2015”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I. Trisni Suryarini, S.E., M.Si. II. Badingatus Solikhah, 

S.E., M.Si., CA. 

 

Kata kunci : Corporate Social Responsibility, Kompensasi Rugi Fiskal, 

Profitability, Leverage, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan. 

Kasus praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan masih banyak 

terjadi di Indonesia, hal tersebut akan berdampak pada berkurangnya penerimaan 

pajak negara yang akan menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Fenomena inilah 

yang melatarbelakangi perlunya diteliti faktor-faktor apakah yang memotivasi 

perusahaan dalam melakukan praktik tax avoidance. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis pengaruh corporate social responsibility, kompensasi 

rugi fiskal, profitability, leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran 

perusahaan terhadap tax avoidance.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. Metode yang digunakan 

dalam pengambilan sampel adalah metode purposive sampling, sehingga 

dihasilkan sampel akhir sebanyak 33 perusahaan manufaktur dengan 165 unit 

analisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif 

dan statistik inferensial dengan metode regresi data panel dengan software 

EViews 9.0. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial corporate social 

responsibility, kompensasi rugi fiskal, dan profitability berpengaruh negatif 

terhadap tax avoidance, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax 

avoidance, sedangkan leverage dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance. pengujian secara simultan menunjukkan bahwa corporate 

social responsibility, kompensasi rugi fiskal, profitability, leverage, kepemilikan 

institusional, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hanya variabel 

ukuran perusahaan yang mampu meningkatkan tindakan tax avoidance yang 

dilakukan perusahaan. Saran yang diajukan bagi manajemen adalah 

mengungkapkan biaya CSR secara rinci. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah 

menggunakan proksi lain untuk variabel leverage. 
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ABSTRACT 

 

Putri, Tiara Riza Falistiani. “Factors Affecting Tax Avoidance at Manufacturing 

Companies listed in Indonesia Stock Exchange (2011-2015)”. Final Project. 

Department of Accounting. Faculty of Economics. Universitas Negeri Semarang. 

Supervisor I. Trisni Suryarini, S.E., M.Si. II. Badingatus Solikhah, S.E., M.Si., 

CA. 

 

Keywords: Tax Avoidance, Corporate Social Responsibility, Fiscal Loss 

Compensation, Profitability, Leverage, Institutional Ownership, Firm Size 

Tax avoidance is an issue occurred in Indonesian companies. The practice 

gives impact on the decrease of national tax receipt which loss emerges for 

Indonesia. This phenomenon encourages a research of company motivating 

factors in conducting tax avoidance practice. This study aims to analyze the effect 

of corporate social responsibility, fiscal loss compensation, profitability, leverage, 

institutional ownership, and firm size on tax avoidance. 

The population of this research is all manufacturing companies listed in 

Indonesia Stock Exchange during 2011-2015. Purposive sampling method is 

employed to obtain the final sample, thus there are 33 manufacturing companies 

with 165 analysis unit as research sample. Moreover, the data is analyzed by 

statistical descriptive analysis and inferential statistic of panel regression in 

Eviews 9.0. 

Results indicates that corporate social responsibility, fiscal loss 

compensation, and profitability affects tax avoidance negatively. Conversely, firm 

size has positive impact on tax avoidance. Nevertheless, leverage and institutional 

ownership do not have any impact on tax avoidance. In addition, corporate social 

responsibility, fiscal loss compensation, profitability, leverage, institutional 

ownership, and firm size on tax avoidance affect tax avoidance simultaneously.  

Based on the results above, it can be concluded that only firm size that can 

increase tax avoidance practice by company. It is recommended for managers to 

disclose CSR expense in detail. Furthermore, further research is expected to add 

other proxies for leverage and expand the samples to generalize this research 

results. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sektor pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang berkontribusi 

paling besar dalam menunjang pembangunan dan pembiayaan nasional serta 

mewujudkan kemandirian suatu Negara. Hal tersebut dibuktikan dengan realisasi 

APBN-P tahun 2015 yang menunjukan bahwa penerimaan sektor pajak mencapai 

Rp 1.094,2 triliun atau telah menyumbang sebesar 83 % dari total penerimaan 

Negara sebesar Rp 1.314,3 triliun, (sumber:www.kemenkeu.go.id). Pemerintah 

pastinya menginginkan penerimaan dari sektor pajak yang selalu meningkat tiap 

tahunnya. Hal tersebut dapat dicapai dengan upaya optimalisasi potensi pajak 

yang dilakukan pemerintah, seperti upaya intensifikasi pajak dan ekstensifikasi 

pajak. 

Berdasarkan UU RI No. 36 tahun 2008, pemerintah telah menetapkan 

penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha 

tetap dikenakan tarif sebesar 28% yang berlaku pada 1 Januari 2009, kemudian 

tarif pajak tersebut diturunkan menjadi 25% mulai 1 Januari 2010. Penurunan tarif 

pajak merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dengan 

harapan agar para pelaku usaha (wajib pajak) dapat patuh dalam membayar 

pajaknya. Naik turunnya realisasi penerimaan pajak dalam APBN dapat dilihat 

pada tabel 1.1. 

 

 

http://www.kemenkeu.go.id/
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Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah) 

Tahun 

Target Penerimaan 

Pajak 

Realisasi Penerimaan 

pajak 

Persentase (%) 

Pencapaian 

2011 Rp 878,7 Rp 873,9 99% 

2012 Rp 1016,2 Rp 980,5 96% 

2013 Rp 1148,4 Rp 1077,3 93% 

2014 Rp 1246,1 Rp 1146,9 92% 

2015 Rp 1539,2 Rp 1094,2 71% 

Sumber : www.kemenkeu.go.id  

Pada kenyataannya upaya optimalisasi potensi sektor pajak yang dilakukan 

pemerintah tidaklah mudah, hal tersebut dapat dibuktikan dari tabel 1.1 yang 

menunjukan bahwa angka dari realisasi penerimaan pada sektor pajak memang 

selalu meningkat setiap tahunnya, namun realisasi penerimaan pajak pada tahun 

2011 hingga tahun 2015 selalu tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah. Pencapaian target penerimaan pajak cenderung menurun setiap 

tahunnya dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Penurunan pencapaian target yang 

cukup drastis terjadi pada tahun 2015 yang hanya mencapai 71% dari target yang 

telah ditetapkan. Hal ini memperlihatkan bahwa harapan pemerintah akan 

peningkatan pencapaian penerimaan pajak yang terjadi tiap tahun belum dapat 

terwujud yang disebabkan karena masih belum efektifnya kebijakan pemerintah. 

Disamping itu penyebab lain yang menghambat upaya optimalisasi pada 

sektor pajak adalah adanya pandangan yang berbeda dari sisi wajib pajak. Banyak 

http://www.kemenkeu.go.id/
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wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi 

penghasilan mereka, sehingga banyak dari mereka yang menginginkan beban 

pajaknya dapat seminimal mungkin. Berdasarkan teori agensi adanya benturan 

kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak inilah yang biasa disebut dengan 

conflict of interest yang memicu timbulnya suatu permasalahan yaitu praktik tax 

avoidance yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka meminimalkan beban 

pajak mereka.  

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi 

terbesar dalam penerimaan pajak suatu negara, namun ternyata banyak perusahaan 

yang menganggap bahwa pajak merupakan komponen beban dalam laporan 

keuangan yang dapat mengurangi laba bersih mereka. Menurut, Suandy (2006) 

mengatakan bahwa pada umumnya para pelaku usaha (perusahaan) 

mengidentikan pembayaran pajak sebagai beban yang akan menurunkan laba 

setelah pajak, tingkat pengembalian, dan arus kas. Disamping itu jika ditinjau dari 

sisi lain, tujuan utama perusahaan ialah untuk mendapatkan laba yang maksimal 

untuk mencapai kesejahteraan stakeholder perusahaan, sehingga hal inilah yang 

menjadi dasar perusahaan dalam melakukan tindakan tax avoidance. 

Tindakan tax avoidance dilakukan dengan maksud agar perusahaan dapat 

mencapai tujuan utamanya yaitu mengoptimalkan laba yang diharapkan akan 

berdampak pada peningkatan daya saing perusahaan, dan sekaligus juga 

perusahaan tetap mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai wajib pajak 

kepada pemerintah yang merupakan salah satu stakeholder perusahaan. Tindakan 

tax avoidance dilakukan banyak perusahaan dengan memanfaatkan adanya 
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perbedaan aturan atau standar untuk menghitung laba menurut aturan komersial 

dan laba menurut aturan perpajakan, karena tidak semua pendapatan maupun 

beban yang diakui dalam SAK juga dapat diakui oleh peraturan perpajakan. 

Perbedaan pengakuan beban dan pendapatan inilah yang dimanfaatkan perusahaan 

untuk mencari celah dalam mengatur jumlah pajak agar dapat seminimal mungkin 

melalui fakta-fakta dan perencanaan yang sedemikian rupa. 

Pohan (2013), menjelaskan bahwa tax avoidance adalah strategi dan teknik 

penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena 

tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Sedangkan Suryarini & 

Tarmudji (2012) mengungkapkan bahwa tax avoidance merupakan upaya 

efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang 

bukan merupakan objek pajak, sehingga apabila perusahaan melakukan hal 

tersebut maka perusahaan dapat memperoleh penghematan pajak antara 3% 

sampai dengan 5%. 

Tax avoidance merupakan suatu permasalahan yang unik, karena tax 

avoidance merupakan hal yang tidak diinginkan bagi pemerintah namun disisi lain 

tindakan tersebut tergolong dalam tindakan legal dan tidak melanggar hukum 

karena metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan 

kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan 

perpajakan itu sendiri (Pohan, 2013), sehingga dalam hal ini Direktorat Jendral 

Pajak tidak dapat melakukan penuntutan secara hukum kepada para pelaku 

tindakan tax avoidance. Menurut Mangoting (1999), pelaku tindakan tax 

avoidance hanya memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang 
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perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang masih kurang ketat dapat sangat mendukung dan memberikan 

peluang kepada perusahaan dalam melakukan tindakan tax avoidance. 

Tindakan tax avoidance yang dilakukan perusahaan dipandang sebagai 

tindakan yang merugikan masyarakat luas. Masyarakat akan memandang bahwa 

perusahaan seharusnya berpartisipasi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat 

luas melalui pajak (Puspita, 2014), akan tetapi yang terjadi tidaklah sesuai dengan 

apa yang diharapkan masyarakat karena disisi lain perusahaan melihat bahwa 

tindakan tax avoidance dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada 

perusahaan (Armstrong et al., 2015). Perusahaan bukan enggan untuk ikut 

memberikan sumbangsih kepada pemerintah serta melaksanakan kegotong-

royongan nasional, melainkan hanya lebih ke arah mengatur jumlah pajak yang 

akan dibayarkan agar kurang dari jumlah yang seharusnya (Mangoting, 1999). 

Adanya tindakan tax avoidance tersebut tentunya perusahaan akan mendapatkan 

pandangan dari masyarakat yang kurang baik sehingga perusahaan akan sulit 

mendapatkan legitimasi dari masyarakat atau bahkan dari para stakeholder 

lainnya, hal ini tidak sesuai dengan teori legitimasi dimana setiap perusahaan yang 

menginginkan usahanya dapat berjalan dalam jangka panjang maka perusahaan 

tersebut sangat memerlukan legitimasi atau pengakuan positif dari para 

stakeholder perusahaan. 

Ironisnya hingga sekarang ini jumlah kasus tindakan tax avoidance yang 

terjadi di Indonesia masih cukup banyak sehingga hal tersebut berdampak pada 

berkurangnya penerimaan pajak yang menimbulkan kerugian yang dialami 
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Indonesia, serta menimbulkan pembangunan nasional yang tidak optimal dan 

kesejahteraan serta kemakmuran rakyat yang tidak merata. Hal inilah yang 

kemudian menjadi latar belakang dalam penelitian ini.  

Dirangkum dari Investigasi Tempo (2014) mengungkapkan bahwa PT. 

Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang otomotif telah melakukan praktik tax avoidance. Ribuan mobil 

diekspor ke luar negeri dengan nilai ekspor yang lebih rendah dari biaya 

penjualan, sedangkan PT. TMMIN menjual produk serupa kepada pembeli lokal 

di Indonesia dengan harga yang berbeda. untuk penjualan ekspornya, Toyota 

memiliki kebijakan untuk melakukan penjualan kepada Toyota Motor Asia 

Pacific Pte., Ltd, unit bisnis Toyota yang berkedudukan di Singapura.  

 

Gambar 1.1 

Skema Penjualan Ekspor PT. TMMIN 

 

Kebijakan Toyota dengan memilih Singapura sebagai negara perantara 

penjualan ekspornya karena singapura merupakan negara yang mempunyai tarif 

Pajak Penghasilan korporasi yang paling rendah di Asia Tenggara, yaitu sebesar 

15% sampai dengan 17%. Tarif Pajak Singapura jauh berada di bawah Indonesia, 

di mana untuk tahun pajak sebelum 2009 (tahun pajak untuk kasus transfer 

pricing PT TMMIN), tarif pajak di Indonesia adalah progresif sebesar 10%, 15%, 

dan 30%. Hal ini tentunya memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan 
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multinasional, seperti Toyota, untuk memindahkan pendapatannya dari Indonesia 

ke Singapura guna meringankan beban pajaknya secara keseluruhan. 

Petugas pajak menganggap PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia 

melakukan transfer pricing di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang 

ditujukan untuk mengecilkan pembayaran pajaknya di Indonesia. Temuan DJP 

dari pemeriksaan pajak SPT PT TMMIN menunjukkan bahwa sepanjang tahun 

2007, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia tercatat mengekspor 17.181 unit 

Fortuner ke Singapura. Dari pemeriksaan atas laporan keuangan Toyota, petugas 

pajak menemukan bahwa hpp Fortuner sebesar Rp 161 juta per unit. Anehnya, 

dokumen internal Toyota menunjukkan bahwa semua Fortuner itu dijual 3,49% 

lebih murah dibandingkan nilai tersebut. Dengan demikian, Toyota Indonesia 

menanggung kerugian dari penjualan mobil-mobil itu ke Singapura. 

Petugas pajak juga mendapatkan temuan pemeriksaan yang sama pada 

penjualan mobil Innova diesel dan Innova bensin. PT TMMIN kepada Toyota 

Motor Asia Pacific Pte., Ltd masing-masing dengan harga 1,73% dan 5,14% lebih 

murah dari biaya produksinya per unit. Sementara itu, pada ekspor Rush dan 

Terios, PT TMMIN hanya memperoleh keuntungan yang tipis, yaitu hanya 1,15% 

dan 2,69% dari biaya produksinya per unit. Berdasarkan pemeriksaan DJP 

menuding PT. TMMIN menghindari pembayaran pajak senilai Rp 1,2 triliun 

dengan memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan luar 

negeri dengan modus strategi transfer pricing (https://investigasi.tempo.co/toyota/ 

oleh Denny Sugiharto). 

https://investigasi.tempo.co/toyota/
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Berdasarkan kasus yang telah diuraikan diatas ternyata masih banyak lagi 

kasus praktik tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan ternama dan 

Perusahaan Penanam Modal Asing di Indonesia , diantaranya adalah Amazon, PT. 

RNI, Global Financial Integrity, perusahaan pertambangan (migas, mineral, dan 

batubara atau bahan galian), 18 kasus permasalahan pajak ditangani oleh Kantor 

Wilayah Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak Jawa Tengah II yang dilakukan oleh 

perusahaan manufaktur dan perdagangan, 2000 perusahaan multinasional, Google 

Indonesia, PT. Asian Agri Grup, dsb.  

Ketidakkonsistenan pada hasil dari penelitian-penelitian terdahulu juga 

menjadi dasar pengajuan penelitian ini, berdasarkan penelitian-penelitian yang 

telah dilakukan berhubungan dengan tax avoidance terdapat berbagai faktor yang 

dapat mempengaruhi tax avoidance, diantaranya adalah Corporate Social 

Responsibility (CSR). Konsep Corporate Social Responsibility  (CSR) ini 

memiliki tanggung jawab pada apa yang terjadi di perusahaan, salah satunya 

terkait dengan kebijakan perpajakan yang dilakukan perusahaan. 

Permasalahannya adalah perusahaan tentu menginginkan beban pajak yang rendah 

untuk mendapatkan laba setelah pajak yang maksimal. Corporate Social 

Responsibility  (CSR) merupakan suatu bentuk komitmen bisnis untuk bertindak 

secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas 

hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya (Holme dan Watts, 2006 dalam 

Lanis dan Richardson, 2012).  

Lanis dan Richardson (2014) meneliti pengaruh Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap tax avoidance dan menemukan pengaruh negatif. 
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Hal yang serupa diungkapkan oleh Hoi, et al (2013) perusahaan dengan kegiatan 

Corporate Social Responsibility  (CSR) yang tidak bertanggung jawab lebih 

agresif dalam menghindari pajak. Namun terjadi ketidakkonsistenan hasil 

penelitian yang dilakukan Lanis dan Ricardson pada tahun sebelumnya, pada 

tahun 2013 mereka juga meneliti tentang (ETR) dan CSR, hasil penelitiannya 

menemukan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan secara statistik antara 

penghindaran pajak perusahaan dan pengungkapan CSR perusahaan. 

Berbeda pula pada penelitian Lanis dan Ricahardson (2012) yang meneliti 

variabel yang sama dan menemukan hasil penelitian yang berbeda yakni terdapat 

hubungan negatif dan pengaruh yang signifikan secara statistik antara 

pengungkapan CSR perusahaan dan penghindaran pajak. Berbeda dari hasil 

penelitian sebelumnya, Rini, dkk (2015) menyatakan bahwa ETR tidak 

berpengaruh signifikan terhadap CSR, hal ini diindikasikan karena rendahnya 

tingkat penghindaran pajak dianggap belum mampu mempengaruhi tinggi 

rendahnya pengungkapan CSR perusahaan. 

Faktor selanjutnya adalah kompensasi rugi fiskal, menurut Kurniasih dan 

Sari (2013) kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu 

periode ke periode lainnya yang menunjukan perusahaan yang sedang merugi 

tidak akan dibebani pajak. Kerugian menurut fiskal dapat digunakan untuk 

menutupi keuntungan fiskal pada tahun-tahun pajak berikutnya (maksimal selama 

5 tahun), sehingga pada tahun-tahun berikutnya beban pajak perusahaan akan 

lebih kecil atau bahkan tidak terutang sama sekali. Menurut Waluyo, dkk (2015) 

dengan adanya kompensasi rugi fiskal, perusahaan akan tetap membayar utang 
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pajak tersebut apabila ditahun berikutnya perusahaan tersebut memperoleh laba 

bersih yang mencukupi dan dapat digunakan sebagai kompensasi kerugian fiskal.  

Kurniasih dan Sari (2013) telah meneliti pengaruh ROA, leverage, 

corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada tax 

avoidance, dan menemukan hasil bahwa variabel kompensasi rugi fiskal secara 

parsial berpengaruh terhadap tax avoidance dengan nilai signifikansi 0,01. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Waluyo, dkk (2015), dalam penelitian 

mereka menemukan hasil bahwa variabel kompensasi rugi fiskal tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak atau tax avoidance. 

Sejalan dengan penelitian waluyo, dkk (2015), tiga penelitian yang dilakukan 

oleh, Sari (2014), Marfu‟ah (2015) dan Ifanda (2016) juga menemukan hasil yang 

serupa bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Profitability juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tindakan tax 

avoidance. Rasio profitability digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan 

suatu perusahaan. Berdasarkan teori agensi, manajemen perusahaan tentunya akan 

melakukan berbagai cara agar rasio profitability perusahaan tinggi karena dengan 

profitability yang tinggi maka pihak agent akan mendapatkan kompensasi yang 

tinggi pula dari pihak principal. Hasil penelitian Prakosa (2014) dan Kurniasih 

dan Sari (2013) menemukan bahwa profitability berpengaruh secara negatif 

terhadap penghindaran pajak, dengan demikian jika profitability mengalami 

peningkatan maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan. Sedangkan, 

Darmawan dan Sukharta (2013) dan Waluyo, dkk (2015) meneliti bahwa 
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profitability perusahaan yang diukur menggunakan Return on Asset (ROA) 

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 

Setiap perusahaan yang mengalami kenaikan ROA maka terindikasi 

perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Tingkat profitabilitas 

perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif karena semakin efisien 

perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih sedikit sehingga 

tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah (Derazhid dan Zhang, 

2003). Perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan 

tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak 

dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan 

keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain (Darmadi, 

2013). 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tindakan tax avoidance yaitu 

leverage. Leverage tentunya akan mempengaruhi perubahan laba bersih sesudah 

pajak, berdasarkan teori stakeholder dalam beraktivitas bisnis perusahaan 

seharusnya memperhatikan kepentingan pemerintah yang merupakan salah satu 

stakeholder perusahaan, karena besar kecilnya leverage akan mempengaruhi pajak 

maka untuk mendapatkan leverage yang optimal, manajemen perusahaan harus 

dapat mempertimbangan segala risiko, biaya, dan manfaatnya agar tetap dapat 

bertanggungjawab kepada pemerintah.  

Beberapa penelitian mengenai pengaruh leverage terhadap tax avoidance 

menyatakan hasil sebagai berikut, menurut Ngadiman dan Christyani (2014) dan 

Prakoso (2014), leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
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penghindaran pajak. Konsisten dengan penelitian sebelumnya Darmadi (2013) 

menunjukan hasil bahwa leverage atau tingkat hutang berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Namun dalam penelitian Waluyo, dkk 

(2015) dan penelitian Andriyanto (2015) menemukan hasil bahwa leverage 

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan koefisien regresi bernilai 

positif yang mengartikan bahwa perusahaan yang memiliki rasio leverage tinggi, 

maka perusahaan identik akan melakukan penghindaran pajak. Berbeda lagi 

dengan hasil penelitian Marfirah dan Syam (2016) yang mengungkapkan bahwa 

leverage berpengaruh signifikan secara negatif terhadap tax avoidance. hasil 

tersebut sesuai dengan penelitian Richardson dan Lanis (2007) dan Noor et al 

(2010) yang menyatakan bahwa leverage perusahaan berpengaruh negatif 

signifikan terhadap tarif pajak efektif yang merupakan proksi penghindaran pajak. 

Kepemilikan institusional merupakan salah satu indikator dari corporate 

governance. Kepemilikan institusional diharapkan mampu mengendalikan 

perilaku manajemen yang menyimpang karena kepemilikan institusional 

merupakan salah satu struktur kepemilikan yang cukup besar dalam sebuah 

perusahaan dimana kepemilikan saham perusahaan mayoritas dimiliki oleh 

institusi atau lembaga. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance 

telah dikaji oleh beberapa peneliti dengan hasil penelitian yang berbeda. Menurut 

Pohan (2009: 114), Semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan 

mampu menciptakan kontrol yang lebih baik sehingga diharapkan perusahaan 

memiliki kepemilikan institusi yang tinggi pula, namun dalam penelitian Pohan 
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(2009) hasilnya menunjukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap tax avoidance.  

Penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) dan penelitian Waluyo, dkk (2015) 

juga menemukan bukti empiris yang serupa dengan penelitian Pohan (2009). Hal 

ini mengindikasikan bahwa rendah atau tingginya suatu kepemilikan institusi pada 

perusahaan tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak. Berbeda dengan 

penelitian sebelumnya dalam penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014) dan 

Pranata, Puspa dan Herawati (2013), menemukan hasil bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tax avoidance. 

Faktor ukuran perusahaan juga masih diyakini sebagai salah satu faktor 

yang mempengaruhi tindakan tax avoidance. Berdasarkan hasil penelitian, 

variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada penghindaran pajak 

(Siegfried, 1972 dalam Richardson dan Lanis (2007) Hasil yang sama ditemukan 

pada penelitian Darmadi (2013) bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka 

akan semakin rendah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal ini 

dikarenakan perusahaan lebih besar mampu menggunakan sumber daya yang 

dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik. Kurniasih dan 

Sari (2013) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap tax avoidance. Berbeda dengan penelitian sebelumnya 

Prakosa (2014) menunjukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi 0,923. Selain itu, 

menurut Waluyo, dkk (2015) dan Swingly dan Sukartha (2015) dalam 
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penelitiannya membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

secara positif terhadap penghindaran pajak atau tax avoidance.  

Paparan mengenai fenomena gap, research gap yang tidak konsisten dan 

dukungan teori yang telah dikemukakan diatas menjadi latar belakang pengajuan 

penelitian ini. Terdapat berbagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tax 

avoidance, dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut maka pada penelitian 

kali ini peneliti akan menguji dan menemukan bukti-bukti empiris mengenai 

pengaruh corporate social responsibility (CSR), kompensasi rugi fiskal, 

profitability, leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap 

tax avoidance. Penelitian ini menggunakan studi kasus pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015. 

Pengambilan objek penelitian tersebut didasari oleh fenomena tindakan tax 

avoidance yang banyak terjadi di Indonesia, serta dalam kurun waktu 2008-2015 

perusahaan sektor manufaktur merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar 

jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya (dilihat dari per-sektor usaha), 

sehingga dari paparan singkat tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2011-2015.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Corporate Social Responsibility 

Perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial biasanya cenderung untuk 

tidak melakukan tindakan yang dipandang tidak etis atau tidak sesuai nilai 

dan norma yang berlaku. Tingkat CSR perusahaan dapat menekan 

kemungkinan perusahaan dalam melakukan tindakan tax avoidance. 

2. Intensitas Aktiva 

Keputusan bisnis terkait pengalokasian dana pada aktiva, seperti aktiva tetap 

dapat mempengaruhi besarnya beban pajak yang dimanfaatkan perusahaan 

melalui adanya biaya-biaya, sehingga perusahaan dapat terhindar dari 

tingginya beban pajak yang ditanggung. 

3. Komite Audit 

Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pengawasan internal perusahaan yang pada akhirnya dapat menekan pihak 

manajemen perusahaan dalam melakukan tindakan meminimalkan beban 

pajak sehingga terdapat perlindungan yang diberikan kepada para 

stakeholder. 

4. Kompensasi Rugi Fiskal 

Kerugian fiskal dapat dikompensasikan selama 5 tahun berturut-tururt sejak 

tahun berikutnya sesudah tahun terjadinya rugi fiskal. Kompensasi kerugian 
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fiskal dapat mengurangi laba netto fiskal pada tahun berikutnya yang 

menyebabkan beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi lebih rendah.  

5. Profitability 

Profitability perusahaan yang tinggi akan menunjukan kinerja perusahaan 

yang baik, sehingga akan menarik perhatian para stakeholder. Hal tersebut 

juga akan berpengaruh pada besarnya beban pajak yang dibayarkan kepada 

pemerintah. 

6. Leverage  

Tinggi rendahnya rasio leverage perusahaan dapat mempengaruhi besar 

kecilnya beban pajak perusahaan karena adanya biaya bunga yang 

ditimbulkan dari utang sebagai pengurang laba fiskal, yang nantinya sering 

dimanfaatkan perusahaan dalam upaya untuk melakukan tax avoidance.  

7. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional termasuk dalam mekanisme corporate governance 

perusahaan. Diharapkan tingginya kendali dari pihak institusional dapat 

menekan tindakan tax avoidance yang dilakukan pihak manajemen 

perusahaan. 

8. Ukuran Perusahaan 

Besarnya ukuran perusahaan akan menimbulkan transaksi perusahaan yang 

semakin kompleks. Transaksi yang kompleks dapat dimanfaatkan pihak 

manajemen perusahaan dalam upaya mencari celah untuk dapat 

meminimalkan beban pajak yang seharusnya menjadi tanggungan 

perusahaan. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari 

kesalahan maksud, tujuan, serta agar lebih efektif dalam melakukan penelitian. 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas terdapat berbagai faktor yang memicu 

adanya tindakan tax avoidance yang dilakukan perusahaan, sehingga batasan 

masalah yang telah ditentukan peneliti antara lain: 

1. Pengaruh corporate social responsibility terhadap tax avoidance. 

Tinggi rendahnya rasio CSR perusahaan dalam mempengaruhi tindakan tax 

avoidance masih menarik untuk diteliti, mengingat bahwa variabel tersebut 

masih jarang digunakan dalam penelitian sebelumnya. 

2. Pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance. 

Kompensasi rugi fiskal dapat dijadikan insentif pajak, sehingga mampu 

menekan tindakan tax avoidance. Peneliti akan meneliti lebih lanjut apakah 

kompensasi rugi fiskal dapat mempengaruhi tindakan tax avoidance yang 

dilakukan perusahaan. 

3. Pengaruh profitability terhadap tax avoidance. 

Tingkat profitable perusahaan dapat mempengaruhi pihak manajemen 

perusahaan dalam pertimbangan keputusan terkait pajak. Penelitian 

sebelumnya masih memberikan bukti yang tidak konsisten mengenai pengaruh 

profitability terhadap tax avoidance, oleh karena itu perlu adanya penelitian 

kembali agar dapat memberikan hasil yang lebih konsisten. 

4. Pengaruh leverage terhadap tax avoidance. 
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Leverage merupakan rasio hutang yang dapat dimanfaatkan pihak manajemen 

perusahaan dalam rangka memperoleh intensif pajak melalui biaya bunga 

yang timbul dari hutang tersebut. Literatur pada penelitian ini menunjukan 

masih terdapat argumen yang berbeda, sehingga peneliti akan menguji 

kembali variabel laverage dalam mempengaruhi tax avoidance. 

5. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance 

Kepemilikan institusional memiliki kendali yang diduga dapat menekan 

tindakan tax avoidance oleh pihak manajemen perusahaan. Namun, terdapat 

pendapat yang berbeda dari para peneliti sebelumnya sehingga perlu 

dilakukan uji kembali pada variabel kepemilikan institusional.  

6. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. 

Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat dimanfaatkan pihak manajemen 

dalam memperoleh insentif pajak. Berdasarkan literatur terdahulu 

memperlihatkan bahwa masih terjadinya inkonsisten terkait pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap tax avoidance sehingga perlu untuk diteliti kembali. 

7. Penelitian ini dibatasi pada objek penelitian hanya pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI dan tahun pengamatan penelitian hanya 

dilakukan selama lima tahun, dimulai dari periode 2011 hingga periode 2015. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah corporate social responsibility (CSR) berpengaruh negatif signifikan 

terhadap tax avoidance ? 

2. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap tax 

avoidance ? 

3. Apakah  profitability berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance ? 

4. Apakah leverage berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance ? 

5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap tax 

avoidance ? 

6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap tax 

avoidance ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian 

sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk menganalisis pengaruh corporate social responsibility (CSR) terhadap 

tax avoidance. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance. 

3. Untuk menganalisis pengaruh profitability terhadap tax avoidance. 

4. Untuk menganalisis pengaruh leverage berpengaruh terhadap tax avoidance. 

5. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax 

avoidance. 

6. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. 
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1.6 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan baik secara teoritis maupun praktis yang diharapkan 

dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.6.1 Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memverifikasi teori yang 

digunakan dalam penelitian ini, serta dapat memberikan bukti empiris mengenai 

pengaruh corporate social responsibility CSR, kompensasi rugi fiskal, 

profitability, leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap 

tax avoidance. 

1.6.2 Kegunaan Praktis 

(1) Bagi Akademisi 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan akademisi mengenai faktor-

faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tax avoidance dan menjadi bahan 

kajian atau acuan dalam penelitian selanjutnya dalam upaya menambah 

pengetahuan, informasi serta wawasan khususnya tentang perpajakan di 

lingkungan akademisi. 

(2) Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan kesadaran bahwa dengan adanya praktik tax avoidance 

yang dilakukan oleh perusahaan akan berakibat pada menurunnya 

penerimaan Negara, sehingga diharapkan perusahaan mampu lebih bijak 

dalam mengambil keputusan perencanaan pajak yang tidak merugikan 

Negara dan diharapkan dapat membayarkan pajak sesuai berdasarkan 

Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan. 
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(3) Bagi Investor atau Kreditor 

Dapat memberikan informasi bagaimana manajemen perusahaan mengambil 

kebijakan terkait perpajakan sehingga dapat membantu calon investor 

maupun calon kreditor dalam pertimbangan keputusan investasi maupun 

pemberian kredit kepada perusahaan. 

(4) Bagi Direktorat Jenderal Pajak 

Dapat memberikan informasi dan sarana masukan serta evaluasi kepada 

pembuat kebijakan dibidang perpajakan agar memperhatikan faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi praktik tax avoidance yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam rangka melakukan perencanaan pajak  yang memberikan 

dampak dan resiko yang besar terhadap Negara. 

1.7 Orisinilitas Penelitian 

Penelitian ini menganalisis kembali pengaruh Corporate Sosial 

Responsibility (CSR), kompensasi rugi fiskal,  profitability, leverage, kepemilikan 

institusional, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Namun penelitian 

ini akan menggunakan variasi variabel independen yang berbeda ke dalam model 

penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.  

Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu pada variabel  

Corporate Sosial Responsibility (CSR) karena penelitian mengenai variabel CSR 

masih jarang dilakukan, dan penelitian terdahulu menggunakan proksi 

pengungkapan CSR dengan indeks GRI sedangkan proksi untuk mengukur 

variabel CSR pada penelitian ini adalah mencoba dengan menggunakan metode 

Opportunity Cost Approach (OCA) diadopsi dari penelitian Andreas, dkk (2015), 
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sehingga diharapkan mampu menambah literatur dalam variabel corporate social 

responsibility. 

Penelitian ini dilakukan pengamatan selama 5 tahun periode karena pada 

penelitian-penelitian sebelumnya kebanyakan hanya melakukan pengamatan 

antara 2 hingga 3 tahun saja, dengan pengamatan 5 tahun diharapkan dapat lebih 

menggambarkan pengaruh tax avoidance secara akurat. Dalam penelitian ini juga 

menggunakan model regresi data panel dengan menggunakan alat analisis 

pengolah data Eviews version 9. Model baru dalam penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan pengaruh besar terhadap tindakan tax avoidance yang 

dilakukan perusahaan, sehingga dapat menyempurnakan model pada penelitian 

sebelumnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori Dasar 

Kajian teori dasar merupakan dasar rujukan penulis dalam melakukan penelitian. 

Di dalam landasan teori, memuat teori-teori yang dikemukakan oleh para tokoh/ahli. Pada 

landasan teori, akan dijelaskan teori-teori yang mendukung penelitian yang dilaksanakan. 

Landasan teori ini berisi penjelasan mengenai Teori Keagenan (Agency Theory), Teori 

Stakeholder (Stakeholder Theory), Teori Legitimasi (Legitimacy Theory). Untuk lebih 

jelasnya akan dipaparkan secara lebih lengkap diantaranya yaitu sebagai berikut : 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan ini dikembangkan oleh Michael C Jensen seorang Profesor dari 

Harvard dan William H. Meckling dari University of Rochester yang memandang bahwa 

manajemen perusahaan (agent) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi 

kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana dan adil terhadap pemilik 

(principal). Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam jurnalnya yang berjudul Theory 

of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure 

mengungkapkan: 

“.....We define an agency relationship as a contract under which one or more 

persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some 

service an their behalf which involves delegating some decision making authority 

to the agent. (Jensen dan Meckling, 1976:5)”  

 

Teori keagenan merupakan hubungan kerjasama dalam suatu kontrak dimana satu 

atau lebih orang sebagai pemilik (principal)  dan manajemen perusahaan (agent), dimana 

principal mendelegasikan wewenang kepada agent untuk mengelola perusahaan dan 

mengambil keputusan. Sedangkan menurut Anthony dan Govindarajan (2009), Teori 

agensi diasumsikan bahwa semua individu akan bertindak untuk kepentingan mereka 

sendiri, seperti sifat dasar manusia yang selalu mementingkan diri sendiri dari pada orang 
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lain, sehingga dapat mendorong untuk berperilaku dan bertindak untuk kepentingan 

sendiri. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya pemisahan wewenang 

dan perbedaan kepentingan antara pihak principal selaku pemilik perusahaan dan agent 

selaku pemegang kendali atas perusahaan dapat memicu timbulnya conflict of interest 

atau biasa disebut dengan masalah keagenan (agency  problem). Masalah keagenan 

(agency  problem) antara pemilik (principal) dengan manajemen perusahaan (agent) 

potensial terjadi bila manajemen (agent) tidak memiliki saham mayoritas perusahaan. 

Pemegang saham (principal) tertentu menginginkan manajer (agent) bekerja dengan 

tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham (principal). Sebaliknya, manajer 

perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang 

saham (principal), tetapi memaksimumkan kemakmuran mereka sendiri (agent).  

Pihak agent umumnya memiliki lebih banyak informasi penting mengenai 

kapasitas diri, lingkungan kerja perusahaan secara keseluruhan. Hal tersebut memicu 

timbulnya ketidakseimbangan informasi antara principal dan agent yang biasa dinamakan 

sebagai asimetri informasi. Adanya asimetri informasi akan mendorong agent untuk 

menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal dengan tujuan untuk 

memaksimalkan keuntungan bagi dirinya (agent). Menurut Ikhsan dan Suprasto 

(2008:78) asimetri informasi antara manajer dengan pemegang saham dapat disebabkan 

oleh dua faktor, yaitu: 

1. Adverse Selection 

Adverse selection mengungkapkan adanya perbedaan informasi yang dimiliki pihak 

principal dengan pihak agent. Misalnya, agent memanipulasi informasi tentang 

perusahaan kepada principal. Akibatnya principal merasa tidak yakin dengan keadaan 

perusahaan yang sesungguhnya jika dibandingkan antara informasi yang diberikan 



25 
 

 
 

agent dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Hal ini dapat mengakibatkan 

kerugian bagi principal. 

2. Moral Hazard 

Moral hazard mengungkapkan adanya bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh 

agent yang tidak sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang disepakati principal 

dengan agent. Hal ini bisa disebabkan karena adanya kegiatan agent yang tidak sesuai 

dengan harapan principal sehingga agent dapat melakukan manipulasi atau tindakan 

yang tidak sesuai dengan norma. Moral hazard biasanya dilakukan demi keuntungan 

pribadi bagi agent. 

Pemilik (principal) dan manajemen perusahaan (agent) harus mengeluarkan 

biaya yang disebut biaya keagenan (agency cost), sebagai upaya untuk meyakinkan 

bahwa manajemen perusahaan (agent) bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan 

pemilik (principal),. 

“...The principal can limit divergences from his interest by establishing 

appropriate incentives for the agent and by incurring monitoring costs designed to 

limit the aberrant activities of the agent. In addition, in some situations it will pay 

the agent to expend resources (bonding costs) to guarantee that he will not take 

certain actions which would harm the principal or to ensure that the ensure that 

the principal will be compensated if he does take such actions. (Jensen dan 

Meckling, 1976:5)” 

 

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis biaya agensi 

dalam jurnalnya yang terdiri dari : 

1. The monitoring expenditures by the principal, yaitu suatu biaya yang dikeluarkan 

oleh pemilik untuk mengawasi perilaku manajer dalam mengelola perusahaan, 

contohnya biaya untuk menyewa akuntan publik. 

2. The bonding expenditures by the agent, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh manajer 

untuk menjamin bahwa manajer tidak melakukan tindakan yang merugikan 
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pemilik, contohnya membayar kewajiban hutang secara teratur, membayar beban 

pajak secara patuh sebagai wajib pajak  

3. The residual loss, biaya ini biasanya muncul karena perbedaan keputusan antara 

pihak pemegang saham dengan pihak manajerial, contoh pengeluaran tambahan 

untuk biaya produksi dan inovasi perusahaan. 

Teori agensi dalam penelitian ini menjelaskan bahwa adanya masalah yang akan 

timbul antara stakeholder sebagai principal dan manajemen perusahaan. Terkait dengan 

tax avoidance, masalah agensi dapat terjadi antara perusahaan dan pemerintah. Masalah 

agensi berupa asimetri informasi akan terjadi ketika pemerintah sebagai pemungut pajak 

menginginkan pemasukan negara dari pemungutan pajak yang tinggi, sementara itu 

manajer (pihak perusahaan) lebih fokus pada pemenuhan kepentingan pribadi dengan 

melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dengan 

mengefisiensikan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan termasuk juga beban pajak 

atau dengan kata lain perusahaan berupaya untuk melakukan perencanaan pajak baik 

dengan cara tax evasion atau tax avoidance dengan tujuan agar pajak yang dibayarkan 

dapat seminimal mungkin dan dapat menghasilkan laba setelah pajak yang tinggi. Hal 

inilah yang menjadikan penyebab timbulnya konflik kepentingan atau masalah agensi 

antara perusahaan sebagai wajib pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak. 

Sehubungan dengan hal tersebut masalah agensi dapat diminimalkan dengan biaya 

bonding yaitu dengan perusahaan (agent) membayar beban pajak secara patuh kepada 

pemerintah (principal).  

2.1.2 Teori Stakeholder (Stakeholders Theory) 

Menurut Donaldson dan Preston (1995) dalam stakeholder theory mengatakan 

bahwa kinerja sebuah organisasi dipengaruhi oleh semua stakeholder organisasi, oleh 

karena itu merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan untuk memberikan 
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keuntungan kepada semua stakeholder yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi. 

Stakeholder theory menjelaskan bahwa perusahaan tidak beraktivitas hanya untuk 

kepentingan pemilik saham saja, melainkan juga untuk semua stakeholder lainnya seperti, 

kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lainnya, (Ghozali 

dan Chariri, 2007). Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan para 

stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari, sehingga aktivitas perusahaan adalah 

untuk mencari dukungan tersebut (Gray et al. dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Teori 

stakeholder menyatakan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab terhadap semua 

pihak, tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham saja melainkan 

perusahaan juga harus bertanggung jawab kepada semua stakeholder yang terkena 

dampak dari kegiatan operasi perusahaan.  

Friedman (1970) dalam Ghozali (2013) menyatakan bahwa tujuan utama 

perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran pemiliknya, sedangkan yang dinamakan 

stakeholder adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi ataupun 

dipengaruhi tujuan umum dari suatu organisasi, termasuk kelompok yang dianggap tidak 

menguntungkan (adversial-group) seperti pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan 

regulator. Pemerintah sebagai regulator merupakan salah satu stakeholder perusahaan. 

Oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemerintah, misalnya 

terkait dengan pembayaran pajak negara. Perusahaan diharapkan mampu 

bertanggungjawab kepada pemerintah dengan tidak melakukan tindakan tax avoidance, 

taat dalam membayar pajak, dan mengikuti semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah. 

Manajer perusahaan dapat saja melakukan tindakan tax avoidance dalam upaya 

mengoptimalkan laba perusahaan dengan mengorbankan stakeholder lainnya, dalam hal 

ini tidak hanya pemerintah saja yang dirugikan namun masyarakat juga secara tidak 

langsung telah dirugikan dengan adanya tindakan tersebut. Meskipun demikian, 
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stakeholder pasti akan menanggapi tindakan manajemen perusahaan yang merugikannya 

sehingga stakeholder tidak akan memberikan dukungan kepada perusahaan tersebut 

akibat praktik tax avoidance yang telah dilakukannya yang nantinya akan mengancam 

keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Menurut Landolf (2006) tindakan penghindaran 

pajak atau tax avoidance merupakan hal yang tidak bertanggungjawab, dan hal tersebut 

tidak sesuai dengan teori stakeholder yang menyebutkan bahwa perusahaan harus selalu 

mencari dukungan dari stakeholdernya.  

2.1.3 Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) 

Dowling dan Pfeffer (1975) menjelaskan bahwa dalam teori legitimasi, organisasi 

berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang ada pada kegiatan 

organisasi dengan norma-norma yang ada pada lingkungan sosial dimana organisasi 

tersebut merupakan bagian dalam lingkungan sosial tersebut. Ghozali dan Chariri (2007) 

menjelaskan bahwa organisasi berusaha menciptakan keadaan dimana sebuah sistem nilai 

perusahaan berjalan sesuai dengan sistem sosial yang lebih besar dimana perusahaan 

merupakan bagian dari sistem tersebut. Dengan demikian, perusahaan harus mampu 

melakukan aktivitas operasinya sesuai dengan nilai-nilai justice dan batasan-batasan 

norma yang berlaku di sistem sosial yang lebih besar tersebut.  

Selaras dengan asumsi going concern, perusahaan pasti menginginkan usahanya 

dapat berlangsung dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Dengan demikian untuk 

memenuhi asumsi going concern tersebut dalam teori legitimasi, perusahaan dianjurkan 

untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat, 

pemerintah individu, kelompok masyarakat. Pradipta dan Supriyadi (2015) mengatakan 

bahwa agar perusahaan mampu mempertahankan keberlangsungan hidup usahanya maka 

perusahaan memerlukan legitimasi atau pengakuan dari para stakeholdernya (investor, 

kreditor, konsumen, pemerintah, masyarakat, dan analis). Keberlangsungan hidup 
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perusahaan bergantung pada hubungan antara perusahaan dengan para stakeholder, 

sehingga ketika terdapat ketidakselarasan antara keduanya maka akan muncul ancaman 

terhadap legitimasi perusahaan. 

Upaya perusahaan untuk mendapatkan legitimasi perusahaan serta pandangan 

positif dari masyarakat dapat dilakukan dengan aktivitas tanggung jawab sosial (CSR) 

perusahaan yang pada umumnya harus memenuhi tiga aspek yaitu, keuntungan, 

kemanusiaan, dan lingkungan. Salah satu bentuk lain aktivitas tanggung jawab sosial 

perusahaan adalah bertanggung jawab kepada pemerintah dengan cara membayar beban 

pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku dan tentunya tidak 

melakukan tindakan tax avoidance.  

Menurut Rini Diah. M, dkk (2015), Teori legitimasi menunjukan semakin besar 

laba yang diperoleh perusahaan. Semakin besar pajak yang harus dibayarkan kepada 

pemerintah dan semakin besar pula tuntutan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. 

Masyarakat menganggap bahwa tindakan tax avoidance merupakan tindakan yang 

merugikan masyarakat luas karena tindakan tax avoidance dapat berdampak pada 

berkurangnya penerimaan Negara yang digunakan pemerintah dalam pencapaian 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata, sehingga tindakan tax 

avoidance yang dilakukan perusahaan merupakan salah satu tindakan yang secara tidak 

langsung merupakan tindakan yang tidak bertanggungjawab secara sosial yang dilakukan 

perusahaan dalam upaya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat, (Landolf, 2006). 

2.2 Kajian Variabel Penelitian 

2.2.1 Tax Avoidance 

Hanlon dan Heitzman (2010) mengartikan tax avoidance adalah pengurang pajak 

eksplisit, dimana tax avoidance merupakan rangkaian aktivitas tax planning. Tax 

planning adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak 
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sedemikian rupa sehingga utang pajaknya berada dalam posisi yang paling minimal baik 

pajak penghasilan maupun pajak lainnya, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial, (Zain, 

2007 : 43). Terdapat setidaknya tiga hal yang harus diperhatikan seorang manajer dalam 

melakukan tindakan tax planning, yaitu tidak melanggar ketentuan perpajakan, secara 

bisnis masuk akal, dan bukti-bukti pendukungnya memadai selama proses tindakan tax 

planning tersebut, (Suandy, 2006). 

Sunday, 2008 dalam (Darmadi dan Zulaikha, 2013) menjelaskan bahwa motivasi 

adanya perencanaan pajak tidak hanya berasal dari perusahaan yang ingin menekan beban 

pajaknya, tetapi juga ada motivasi yang berasal dari tiga unsur perpajakan itu sendiri. 

Motivasi itu antara lain: (1) Kebijakan Perpajakan, (2) Undang-Undang Perpajakan, (3) 

Administrasi Perpajakan. Suatu tindakan tax planning atau perencanaan pajak yang tepat 

akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan 

penghematan pajak (tax saving) dan/atau penghindaran pajak (tax avoidance) yang dapat 

diterima oleh fiskus, dan sama sekali bukan penyelundupan pajak (tax evasion) yang 

tidak dapat diterima oleh fiskus atau tidak akan ditolerir. 

Tax avoidance adalah suatu tindakan yang benar-benar legal, dalam hal ini sama 

sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dan malah akan diperoleh 

penghematan pajak sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau 

mungkin sama sekali tidak kena pajak, (Zain, 2007 : 49). Annisa dan Kurniasih (2012) 

mendefinisikan bahwa tax avoidance merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini 

mungkin memunculkan resiko bagi perusahaan. Sedangkan Pohan (2013) menyatakan 

bahwa penghindaran pajak atau tax avoidance adalah upaya yang dilakukan secara legal 

dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, 
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dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-

kelemahan (grey area) yang terdapat dalam peraturan undang-undang perpajakan itu 

sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Menurut, Suandy (2006), 

penghindaran pajak atau tax avoidance adalah rekayasa „tax affairs’ yang masih tetap 

berada dalam bingkai ketentuan pajak (lawful). 

Setelah diuraikan beberapa definisi mengenai tax avoidance, maka dapat kita 

ketahui bahwa tujuan utama dari tindakan tax avoidance adalah membuat beban pajak 

yang dibayarkan menjadi lebih rendah karena perusahaan menganggap pembayaran pajak 

sebagai suatu tambahan biaya yang sangat besar atau transfer kekayaan dari perusahaan 

kepada pemerintah yang dapat mengurangi laba perusahaan. Menurut komite urusan 

fiskal dari organisasi for economic cooperation and development (OECD) menyebutkan 

ada tiga karakter tindakan tax avoidance atau penghindaran pajak, dalam (Suandy, 2006): 

a. Adanya unsur artificial arrangement, dimana berbagai pengaturan seolah-olah 

terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak. 

b. Skema semacam ini seringkali memanfaatkan loopholes (celah) dari undang-

undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang 

berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya. 

c. Kerahasiaan, dalam hal ini biasanya konsultan yang ditunjuk perusahaan untuk 

mengurus pajak perusahaan tersebut menunjukkan cara penghindaran pajak yang 

dilakukannya dengan syarat wajib pajak harus menjaga kerahasiaannya sedalam 

mungkin. 

Selain itu, ada pula cara-cara untuk melakukan tax avoidance, (Merks, 2007 dalam 

Kurniasih dan Sari ,2013) diantaranya ialah : 
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1. Substantive tax planning, yaitu dengan memindahkan subjek pajak dan/atau objek 

pajak ke negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak 

(tax  haven country) atas suatu jenis penghasilan.  

2.  Formal tax planning, ialah usaha tax avoidance dengan mempertahankan 

substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan 

beban pajak yang paling rendah.  

3. General Anti Avoidance Rule, adanya 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. 

Adanya tindakan tax avoidance akan menimbulkan kesempatan bagi manajemen 

dalam melakukan tindakan yang direncanakan untuk menutupi berita buruk yang ada 

dalam perusahaan atau bahkan dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Hal 

tersebut menjelaskan bahwa dasar untuk memahami tax avoidance adalah agency 

framework, terlihat bahwa tindakan tax avoidance yang dilakukan pihak manajemen 

untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk memaksimalkan kepentingan stakeholder 

perusahaan. 

Tax avoidance tidak terlepas dari biaya, beberapa biaya juga harus ditanggung 

dalam melaksanakan tindakan tax avoidance diantaranya ialah pengorbanan waktu dan 

tenaga, serta adanya resiko jika tindakan tax avoidance terungkap, misalnya seperti bunga 

dan denda, atau bahkan kehilangan reputasi perusahaan yang mengancam kelangsungan 

hidup perusahaan, (Armstrong et.al., 2013). Dalam hal ini tindakan tax avoidance pasti 

memiliki keuntungan dan kerugian , menurut (Chen, et. al, 2010 dalam Rofiqoh, 2016) 

terdapat tiga keuntungan yang didapat dari tindakan tax avoidance, yaitu sebagai berikut: 
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1. Efisiensi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah. 

2. Keuntungan  bagi  manajer  (baik  langsung  maupun  tidak  langsung), misalnya 

mendapatkan  kompensasi  dari  pemilik atau pemegang  saham  perusahaan  atas 

tindakan tax avoidance  yang dilakukannya. 

3. Keuntungan  kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan rent extraction. 

Tindakan rent extraction merupakan tindakan manajer yang dilakukan tidak untuk 

memaksimalkan kepentingan pemilik atau pemegang saham, melainkan untuk 

kepentingan pribadi, misalnya dapat berupa penyusunan laporan keuangan agresif 

atau melakukan transaksi dengan pihak istimewa. 

Sedangkan Desai dan Dharmapala (2006) mangungkapkan bahwa kerugian yang 

mungkin terjadi akibat tindakan tax avoidance antara lain, sebagai berikut : 

1. Kemungkinan mendapatkan sanksi atau penalti dari fiskus pajak, jika dilakukannya 

audit dan ditemukannya kecurangan dibidang perpajakan. 

2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak. 

3. Penurunan  harga  saham  dikarenakan  pemegang  saham  lainnya  mengetahui 

tindakan  tax avoidance  yang  dijalankan  manajer  dilakukan dalam rangka rent 

extraction. 

Tindakan tax avoidance dapat diukur dengan berbagai proksi. Proksi yang pertama 

adalah effective tax rates (ETR), Rendahnya effective tax rates (ETR) juga menjadi 

indikator pertanda dari tindakan tax avoidance yang dilakukan perusahaan. Menurut 

Dittmer (2011) dalam Ardyansah dan Zulaikha (2014) mendefinisikan effective tax rates 

(ETR) merupakan rasio pajak yang dibayarkan untuk keuntungan sebelum pajak suatu 

periode tertentu, sehingga dengan effective tax rates (ETR) maka manajer akan 

mengetahui efektivitas perencanaan pajak suatu perusahaan, karena apabila perusahaan 

memiliki persentase ETR yang lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan maka perusahaan 
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kurang optimal dalam memaksimalkan insentif perpajakan yang ada. Semakin perusahaan 

memanfaatkan insentif perpajakan yang ada maka persentase ETR akan semakin rendah 

atau dengan kata lain akan semakin memperkecil persentase pembayaran pajak dari laba 

komersial. Tujuan pengukuran ETR adalah untuk mengetahui beban pajak yang 

dibayarkan dalam tahun berjalan. Cara menghitung effective tax rates (ETR) adalah, 

sebagai berikut: 

Effective Tax Rate (ETR) =    

Proksi selanjutnya adalah cash effective tax rate (CETR). CETR diharapkan 

mampu mengidentifikasikan keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan 

dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen et al., 2010 

dalam Prakosa, 2014). Pengukuran dengan proksi CETR ini telah dilakukan dalam 

penelitian Hoi, et. al (2013), Kurniasih dan Sari (2013), Maesarah, dkk (2014). CETR 

dapat dihitung dengan rumus sebagai barikut : 

Cash Effective Tax Rate (CETR) =    

Terdapat pula proksi lain pada penelitian Hoi, et.al (2013) yang menggunakan 

proksi Book Tax Different (BTD). BTD adalah proksi yang menggambarkan selisih antara 

laba akuntansi dengan laba fiskal, perusahaan akan berusaha melaporkan laba akuntansi 

tinggi untuk kepentingan pemegang saham, namun melakukan strategi agar laba kena 

pajak rendah. Sehingga BTD dapat menggambarkan strategi penghindaran pajak jangka 

panjang dan jangka pendek (Rego dan Wilson, 2008). BTD dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

Book Tax Different (BTD) =    

Berikutnya tax avoidance dapat diukur dengan proksi book tax gap (BTG). 

Menurut Siswianti (2015) pengukuran tax avoidance dilakukan dengan transformasi data 
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mentah menjadi data yang merupakan nilai logaritma natural (Ln) dari data perhitungan 

BTG setiap perusahaan itu sendiri, sehingga BTG dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut:  

BTG = Ln (laba sebelum pajak – penghasilan kena pajak) 

Dalam penelitian ini variabel tax avoidance akan diproksikan dengan 

menggunakan effective tax rates (ETR), penelitian ini mengadopsi pengukuran pada 

penelitian Richardson dan Lanis (2007), Darmadi dan Zulaikha (2013), penelitian 

Waluyo, dkk (2015), Pradipta dan Supriyadi (2015), dan Sandy dan Lukviarman (2015). 

Menururt Lanis dan Richardson (2012), effective tax rates (ETR) digunakan sebagai 

proksi tax avoidance karena telah digunakan untuk mengukur tax avoidance dalam 

penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Mills et al. (1998), Philips 

(2003), Rego (2003), dan Dyreng et al. (2008). 

2.2.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tax avoidance, para peneliti 

terdahulu telah banyak yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tax 

avoidance. Waluyo, dkk (2015) memberikan bukti empiris bahwa variabel ROA, 

leverage, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, 

sedangkan variabel kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan institusi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014) menunjukan bahwa variabel leverage 

dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak serta variabel 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Menurut 

Prakosa (2014) faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance adalah profitabilitas, 

kepemilikan keluarga, dan komisaris independen. Selain itu, hasil penelitian Richardson 

dan Lanis (2007) yang berjudul “Determinants of the variability in corporate effective tax 
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rates and tax reform: evidence from Australia” membuktikan bahwa variabel ukuran 

perusahaan, leverage, assets mix (capital intensity dan R & D Intensity) berhubungan 

negatif dengan ETR atau dengan adanya variabel tersebut beban pajak yang ditanggung 

perusahaan menjadi lebih rendah.  

Selanjutnya Lanis dan Ricardson (2012) meneliti pengaruh CSR terhadap tingkat 

penghindaran pajak dan memberikan hasil terdapat pengaruh secara negatif antara CSR 

dan tingkat penghindaran pajak. Penelitian Noor et al (2010) juga mengungkapkan bahwa 

ROA, leverage, dan intensitas asset tetap berpengaruh negatif terhadap ETR, sedangkan 

ukuran perusahaan dan inventory intensity berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat pajak efektif.  

Hasil-hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi tax avoidance yaitu ROA, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi 

fiskal, kepemilikan institusional, capital intensity, R & D intensity, intensitas asset tetap, 

intensitas persediaan, kepemilikan keluarga, komisaris independen, CSR. Dari berbagai 

faktor yang dapat mempengaruhi tax avoidance, dalam penelitian ini peneliti hanya 

mengambil beberapa kombinasi variabel dari penelitian-penelitian tersebut yaitu CSR, 

kompensasi rugi fiskal, profitability, leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran 

perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali faktor - faktor yang 

mempengaruhi tax avoidance dengan variasi varibel independen yang berbeda, objek 

penelitian dan jangka waktu penelitian yang berbeda pula. 

2.2.3 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat (3) 

menyatakan bahwa: 

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk 

berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan 

kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, 

komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.” 
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Lanis dan Richardson (2013), menyatakan bahwa CSR dipandang sebagai sarana 

yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam berinteraksi dengan masyarakat yeng 

lebih luas untuk mempengaruhi persepsi. Sedangkan Hoi, et. al (2013) mendefinisikan 

bahwa CSR merupakan keyakinan tentang tindakan-tindakan yang dianggap benar 

dengan mempertimbangkan masalah sosial, lingkungan, dan dampak eksternalitas lain 

dari tindakan-tindakan perusahaan, tidak hanya masalah ekonomi saja. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa CSR merupakan faktor kunci keberhasilan dan kelangsungan hidup 

bagi suatu perusahaan, karena pada saat ini perusahaan dalam menjalankan bisnisnya 

tidak hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan saja atau yang biasa disebut 

single bottom line, melainkan perusahaan juga harus memperhatikan 3 aspek yakni 

keuangan, sosial, dan lingkungan dan biasa disebut triple bottom line, (Yoehana, 2013). 

Di Indonesia penerapan CSR masih belum menjadi suatu hal yang wajib dilakukan 

oleh perusahaan, namun hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan: 

“Perseroan  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di bidang dan/atau berkaitan 

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan (TJSL); (2) TJSL merupakan kewajiban perseroan yang  dianggarkan  

dan  diperhitungkan  sebagai  biaya  perseroan  yang pelaksanaannya  dilakukan  

dengan  memperhatikan  kepatutan  dan kewajaran;  (3)  Perseroan  yang  tidak  

melaksanakan  kewajiban  dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.” 

 

Perusahaan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berkaitan dengan sumber 

daya alam maka perusahaan wajib melakukan CSR, hal ini dilakukan agar perusahaan 

tetap mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan para stakeholder lainnya untuk 

mendukung keberlangsungan hidup perusahaan tersebut. Hal tersebut juga akan 

berdampak pada meningkatnya loyalitas dari konsumen mereka, sehingga perusahaan 

yang melakukan CSR akan lebih memiliki keuntungan yang lebih dan mendapatkan 
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pandangan yang baik jika dibandingkan dengan perusahaan pesaing yang tidak 

melakukan CSR. 

Keuntungan yang dapat diperoleh karena perusahaan melakukan CSR (Wibisono, 

2007 dalam Jessica dan Toly, 2014) yaitu, (1) mempertahankan dan mendongkrak 

reputasi dan image perusahaan; (2) layak mendapatkan social license to operate; (3) 

mereduksi resiko bisnis perusahaan; (4) melebarkan akses sumber daya; (5) 

membentangkan akses menuju pasar; (6) mereduksi biaya; (7) memperbaiki hubungan 

dengan stakeholder, dan regulator atau pemerintah; (8) meningkatkan semangat dan 

produktivitas karyawan; (9) peluang mendapatkan penghargaan.  

Kenyataannya walaupun banyak keuntungan yang diperoleh, namun dalam proses 

perjalanan CSR banyak masalah yang dihadapi, diantaranya adalah: 

1. Program CSR belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat. 

2. Masih terjadi perbedaan pandangan antara departemen hukum dan HAM dengan 

departemen perindustrian mengenai CSR di kalangan perusahaan dan industri. 

3. Belum adanya aturan yang jelas dalam pelaksanaan CSR dikalangan perusahaan. 

Kita ketahui bahwa aktivitas CSR tidak hanya berkaitan dengan masyarakat saja 

namun juga berkaitan dengan pemerintah sebagai stakeholder perusahaan. Perusahaan 

harus memperhatikan kepentingan pemerintah, oleh karena itu perusahaan juga harus 

melakukan tanggung jawab sosial kepada pemerintah, misalnya dengan cara perusahaan 

taat membayar pajak dan tidak melakukan tindakan tax avoidance yang dapat merugikan 

negara dan masyarakat luas. 

Terdapat beberapa pengukuran CSR, di antaranya ialah dengan (1) menggunakan 

check list yang mengacu pada pelaporan berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) 

sesuai dengan penelitian Pradipta dan Supriyadi (2015). Terdapat enam dimensi 

pengungkapan dalam konsep pelaporan informasi corporate sosial responsibility menurut 
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global reporting initiative, yaitu: pengungkapan ekonomi, lingkungan, praktek tenaga 

kerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab (sumber: 

www.globalreporting.org). (2) Pengukuran CSR award, dimana kriteria penilaian dari 

pemerian penghargaan ini dinilai memenuhi keempat unsur, yaitu sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, berkelanjutan, inovatif, dan berdampak bagi masyarakat. 

Pengukuran ini menggunakan variabel dummy, diberi nilai 1 jika menerima CSR award 

dan diberi nilai 0 jika perusahaan tidak menerima award. (Tjondro, et al., 2016). (3) 

Diukur dengan menggunakan metode opportunity cost approach (OCA) yaitu dengan 

membagi pengeluaran CSR dengan total pengeluaran perusahaan, proksi ini telah 

digunakan pada penelitian Andreas, dkk (2015). 

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 bentuk 

pengeluaran corporate social responsibility (CSR) yang dapat dikurangkan sampai 

jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena 

pajak bagi wajib pajak terdiri atas sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana 

nasional, penelitian dan pengembangan, fasilitas pendidikan, pembinaan olahraga dan 

biaya pembangunan infrastruktur sosial. 

Variabel Corporate Social Responsibility (CSR) pada penelitian ini akan 

diproksikan dengan menggunakan menggunakan metode opportunity cost approach 

(OCA) yang dihitung berdasarkan biaya CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan, 

sehingga diharapkan akan lebih sesuai untuk melihat seberapa besar biaya yang dapat 

dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak yang nantinya akan menunjukan 

seberapa agresif perusahaan dalam melakukan tindakan tax avoidance. 

2.2.4 Kompensasi Rugi Fiskal 

Secara umum dalam menjalakan usaha tentunya tidak terlepas dari risiko bisnis 

yang kemungkinan dapat menimbulkan kerugian yang dialami perusahaan. Suatu 

http://www.globalreporting.org/
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perusahaan yang mengalami kerugian biasanya tidak akan dikenakan pajak penghasilan, 

hal ini sesuai dengan asas equality pemungutan pajak di Indonesia yang menegaskan 

bahwa asas pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Asas 

equality yang merupakan bagian dari konsep “The Four Maxims” (Adam Smith, 2007) 

tercermin dalam fasilitas pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang 

mengalami kerugian secara fiskal. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 

pasal 6 ayat 2 yang berbunyi, sebagai berikut: 

“Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai 

tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.” 

 

Dapat diartikan bahwa kerugian fiskal ialah kerugian yang terjadi karena biaya 

(yang diperbolehkan menurut fiskal) lebih besar dari penghasilan bruto perusahaan. 

Kerugian fiskal yang dialami oleh wajib pajak dapat dikompensasikan selama 5 tahun 

berturut-turut sejak tahun berikutnya sesudah tahun terjadinya kerugian fiskal, serta 

berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 31A ayat 1 huruf c mengatakan bahwa: 

“Wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu 

dan/atau didaerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional 

dapat diberikan fasilitas pajak dalam bentuk kompensasi kerugian yang lebih lama 

dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun.” 

 

Fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak ini dikenal dengan istilah kompensasi 

kerugian fiskal. Kompensasi kerugian fiskal mempunyai dua tujuan, yaitu (1) berkenaan 

dengan perusahaan itu sendiri berupa pemerataan laba kena pajak selama masa hidup 

perusahaan tersebut, dan (2) berkenaan dengan wajib pajak, khususnya untuk wajib pajak 

badan berupa pemerataan beban pajak diantara mereka, (Wetson dan Copeland, 1986 : 

78). Disimpulkan bahwa kompensasi kerugian fiskal dapat mengurangi laba neto fiskal 

pada tahun berikutnya yang menyebabkan pajak yang dikenakan menjadi lebih rendah. 
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Menurut Marfu‟ah (2015) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

tersedianya laba fiskal periode mendatang dalam jumlah yang memadai untuk 

dikompensasikan dengan saldo rugi fiskal tahun-tahun sebelumnya, yaitu : 

1. Adanya perbedaan temporer kena pajak (kewajiban pajak tangguhan) dalam jumlah 

cukup sehingga memungkinkan perusahaan mengkompensasikan sisa kerugian 

sebelum berakhirnya masa kompensasi kerugian terkait. 

2. Transaksi, kejadian, atau keadaan yang menyebabkan terjadinya kerugian fiskal yang 

tidak akan terulang kembali dalam periode mendatang. 

3. Kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba fiskal dalam jumlah yang cukup 

untuk dapat dikompensasikan dengan sisa kerugian, sebelum masa kompensasi 

berakhir. 

Adapun ketentuan terkait akan kompensasi kerugian fiskal, antara lain : 

1. Kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya terdapat 

kerugian fiskal (SPT Tahunan dilaporkan Nihil atau Lebih Bayar tetapi ada kerugian 

fiskal). 

2. Kerugian fiskal terjadi karena penghasilan bruto dikurangi dengan biaya (yang 

diperbolehkan menurut ketentuan fiskal) hasilnya mengalami kerugian. 

3. Kerugian fiskal tersebut dikompensasikan dengan laba neto fiskal dimulai tahun 

pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. 

4. Apabila kemudian ternyata berdasarkan ketetapan pajak hasil pemeriksaan 

menunjukkan jumlah kerugian fiskal yang berbeda dari kerugian menurut SPT 

Tahunan PPh atau hasil pemeriksaan menjadi tidak rugi, kompensasi kerugian fiskal 

menurut SPT Tahunan PPh tersebut harus segera dibetulkan sesuai dengan ketentuan 

dan prosedur pembetulan SPT sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang 

Ketentuan Umum Perpajakan. 
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Ketentuan diatas dapat digunakan untuk menghitung kompensasi kerugian fiskal 

bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang menggunakan pembukuan 

dan penghasilan tidak termasuk penghasilan yang bersifat final, namun tidak dapat 

digunakan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan 

penghasilan netto. Selain itu, kompensasi kerugian fiskal juga tidak berlaku bagi wajib 

pajak yang keseluruhan penghasilannya bersifat final serta untuk kerugian yang dialami 

di luar negeri juga tidak dapat diikutsertakan dalam perhitungan kompensasi kerugian 

fiskal di dalam negeri. 

2.2.5 Profitability 

Menurut Kasmir (2008:196) profitability merupakan rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan juga memberikan ukuran tingkat 

efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan 

dari penjualan dan pendapatan investasi, intinya adalah bahwa rasio ini menunjukkan 

efisiensi perusahaan. Dengan demikian, profitability merupakan rasio untuk mengetahui 

bagaimana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba operasi dalam suatu periode 

melalui penggunaan semua sumber daya perusahaan yang dapat mencerminkan kinerja 

suatu perusahaan. 

Kemampuan perusahaan menghasilkan laba merupakan fokus utama dalam 

penilaian prestasi perusahaan, laba menjadi indikator kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban kepada kreditur, investor, bahkan pemerintah serta merupakan 

bagian dalam proses penciptaan nilai perusahaan berkaitan dengan prospek perusahaan di 

masa depan, (Andriyanto, 2015). Semakin perusahaan mampu menghasilkan laba yang 

tinggi maka menunjukan semakin baik kinerja perusahaan yang akan menarik perhatian 

para investor dan mendapat kepercayaan dari para kreditor, selain itu juga akan 

berpengaruh pada besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. 
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Rasio profitability juga memiliki tujuan dan manfaat bagi manajemen ataupun 

pihak luar perusahaan atau pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan 

perusahaan. Menurut Kasmir (2008:198), manfaat yang diperoleh pihak manajemen 

maupun pihak luar perusahaan adalah untuk : 

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode; 

2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang; 

3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu; 

4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri; 

5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik 

modal pinjaman maupun modal sendiri. 

Menurut Mardiyanto (2009) dalam Darmadi dan Zulaikha (2013) menjelaskan 

bahwa dalam akuntansi biasa disebut rasio profitability , antara lain : 

1. Rasio Margin laba (profit margin – PM) 

Meningkatnya profit margin mengindikasikan bahwa perusahaan mampu 

menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dari aktivitas penjualannya. 

2. Rasio tingkat pengembalian atas total aktiva (return on asset – ROA)  

Rasio return on asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas operasi. 

3. Rasio tingkat pengembalian atas total ekuitas (return on equity – ROE) ROE 

merupakan alat ukur terakhir untuk mengukur profitabilitas perusahaan. ROE 

menggambarkan keberhasilan perusahaan menghasilkan laba untuk para pemegang 

saham. 

Tingkat profitability perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan rasio return on 

asset (ROA), yang diadopsi dari pengukuran profitability pada penelitian Richardson dan 

Lanis (2007), Noor et. al (2010), Prakosa (2014), dan penelitian Darmadi dan Zulaikha 
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(2013) . ROA merupakan salah satu pendekatan yang mampu menggambarkan 

profitability suatu perusahaan dari penggunaan aktiva perusahaan. 

Return On Asset (ROA) dapat mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan 

biaya yang digunakan untuk mendanai aset tersebut seperti biaya pengembangan dan 

pengelolaan karyawan dalam meningkatkan intellectual, (Rachmawati, 2012 dalam 

Andriyanto, 2015), sehingga semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik penggunaan 

aktiva yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba perusahaan. sedangkan menurut 

Dendawijaya (2003 : 120) ROA dapat digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.  

Adapun kelebihan pendekatan return on asset (ROA), menurut Syamsuddin (2004) 

dalam Andriyanto (2015), sebagai berikut, Kelebihan  return on asset (ROA), yakni : 

1. Selain sebagai alat kontrol, ROA juga berguna untuk keperluan perencanaan, 

misalnya sebagai dasar pengambilan keputusan apabila perusahaan akan 

melakukan ekspansi. Perusahaan dapat mengestimasikan ROA melalui investasi 

pada aktiva tetap. 

2. Sebagai alat ukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Dengan menerapkan sistem biaya produksi yang baik, maka modal dan 

biaya dapat dialokasikan kedalam berbagai produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan. 

3. Dapat untuk efisiensi penggunaan modal, efisiensi produksi dan efisiensi 

penjualan. Hal ini dapat dicapai apabila perusahaan telah melaksanakan praktik 

akuntansi secara benar. 
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Setelah diuraikan beberapa kelebihan dan kelemahan penggunaan pendekatan 

return on asset (ROA) dalam mengukur rasio profitabilitas suatu perusahaan maka ROA 

dianggap mampu membantu mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, 

yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan 

sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri. 

2.2.6 Leverage 

Menurut, Darmadi dan Zulaikha (2013) leverage merupakan rasio yang dapat 

digunakan untuk menghitung tingkat hutang suatu perusahaan. Menurut Rofiqoh (2016) 

keuntungan menggunakan hutang yaitu (1) akan mengurangi pajak karena adanya biaya 

bunga; (2) return terhadap pihak kreditur juga terbatas sehingga pemegang saham tidak 

perlu berbagi keuntungan. Kemudian kekurangan jika menggunakan sumber pendanaan 

hutang ialah, (1) perusahaan harus melunasi hutang dalam jangka waktu tertentu dan (2) 

rasio leverage yang tinggi juga akan meningkatkan biaya modal dan munculnya resiko 

kebangkrutan yang cukup tinggi. Menurut Brigham dan Houston (2013), terdapat tiga hal 

penting mengenai hutang yaitu :  

1. Perusahaan yang memiliki risiko bisnis tinggi sebaiknya menggunakan hutang 

yang sedikit, karena semakin besar probabilitas kesulitan keuangan akan 

memperbesar biaya kesulitan keuangan.  

2. Perusahaan yang memiliki aktiva berwujud (tangible asset) dapat menggunakan 

hutang yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aktiva 

tak berwujud (intangible asset). 

3. Perusahaan yang sedang membayar pajak yang tinggi dapat menggunakan hutang 

yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang membayar pajaknya 

rendah. 
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Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan hutang 

baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan, 

(Kurniasih dan Sari, 2013: 63). Sedangkan menurut Ardyansah dan Zulaikha (2014) 

leverage merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan 

pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan 

utang. Disimpulkan bahwa leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

bagaimana kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh hutang, baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. Leverage menggambarkan struktur modal atau struktur 

pendanaan yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Kasmir, (2008:154) terdapat beberapa 

manfaat perusahaan menggunakan rasio leverage, sebagai berikut: 

1. Menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak 

lainnya. 

2. Menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, 

seperti angsuran pinjaman termasuk bunga.  

3. Menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan 

modal. 

4. Menganalisis seberapa besar modal perusahaan dibiayai oleh utang. 

5. Menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan 

aktiva.  

Perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi menunjukan bahwa 

perusahaan lebih banyak bergantung pada sumber pendanaan hutang dalam membiayai 

aktiva perusahaan, (Pradipta dan Supriyadi, 2015). Dalam praktiknya, apabila perusahaan 

memiliki rasio leverage yang tinggi, maka resiko kerugian lebih besar, namun 

kesempatan dalam mendapatkan laba juga besar. Sedangkan jika perusahaan memiliki 

rasio leverage lebih rendah maka resiko kerugian akan lebih kecil pada saat 
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perekonomian menurun, serta akan berakibat rendahnya tingkat pengembalian pada saat 

perekonomian tinggi (Kasmir, 2008:152). Perusahaan diharapkan dapat mengelola rasio 

leverage dengan baik dan optimal, karena leverage yang optimal akan dapat 

meminimalkan biaya serta memaksimalkan nilai perusahaan.  

Menurut Kasmir (2008: 156-163), terdapat beberapa jenis rasio leverage antara 

lain: (1) Debt to Assets Ratio (DAR) merupakan rasio untuk mengukur perbandingan 

antara total utang dengan total aktiva; (2) Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio 

untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan ekuitas; (3) Long Term Debt to 

Equity Ratio (LTDtER) merupakan rasio untuk mengukur perbandingan antara utang 

jangka panjang dengan total modal sendiri; (4) Times Interest Earned Ratio merupakan 

rasio untuk mengukur antara laba sebelum harga bunga dan pajak dengan beban bunga. 

Leverage dalam penelitian ini diukur dengan proksi Debt to Assets Ratio (DAR). Penulis 

mengadopsi pengukuran yang digunakan pada penelitian Noor, et al. (2010), Darmadi 

dan Zulaikha (2013) dan Waluyo, dkk (2015). 

2.2.7 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikian institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak yang berbentuk 

institusi. Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) Institusi tersebut dapat berupa 

institusi pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, 

dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi dapat memiliki saham mayoritas 

karena institusi mempunyai sumber daya yang lebih besar jika dibandingkan pemegang 

saham lainnya. Kepemilikan institusional merupakan bagian dari struktur kepemilikan 

yang termasuk ke dalam mekanisme good corporate governance yang merupakan salah 

satu karakteristik yang diyakini dapat mengurangi konflik keagenan. Adanya konflik 

keagenan dapat meningkatkan biaya agensi dan dapat menurunkan nilai perusahaan, 
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untuk itulah diperlukan adanya pengawasan dari pihak luar agar dapat memantau masing-

masing pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda, (Widya, 2012). 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki 

peranan yang sangat penting dalam meminimalkan konflik keagenan yang terjadi antara 

agen dan principal. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi 

mekanisme pengawasan yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer 

perusahaan, selain menjadi mekanisme pengawasan yang efektif kepemilikan 

institusional juga memiliki kelebihan antara lain (Widya, 2012): (1) Memiliki 

profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan 

informasi; dan (2) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih 

ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. 

Adanya kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang 

lebih optimal terhadap kinerja manajemen, namun pengawasan yang dilakukan oleh 

investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan 

(Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Faisal (2004) dalam Ngadiman dan Puspitasari (2014) 

mendefinisikan kepemilikan institusional merupakan pihak yang mengawasi perusahaan 

dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasikan 

kemampuannya untuk mengawasi manajemen yang lebih besar. Oleh karena itu semakin 

besar kepemilikan institusional suatu perusahaan maka semakin besar pula dorongan 

untuk mengoptimalkan nilai perusahaan, hal ini disebabkan oleh investor institusional 

terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis bagi perusahaan, (Jensen dan 

Meckling, 1976:372-373). 

Wening (2009) dalam Permanasari (2010) menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional merupakan pihak yang dianggap concern terhadap peningkatan corporate 

governance dan terhadap peningkatan pendapatan negara, sehingga etika yang ada pada 
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prinsip corporate governance diharapkan dapat diterapkan dalam tindakan perpajakan. 

Dan dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional adalah keadaan dimana investor 

institusional atau lembaga eksternal turut memiliki saham di dalam perusahaan, dan 

dengan adanya kepemilikan saham yang mayoritas dimiliki oleh investor instiusional 

maka diharapkan dapat membantu mewujudkan mekanisme pengawasan yang baik 

terhadap kebijakan manajemen perusahaan sehingga dapat menghindari tindakan yang 

dapat merugikan stakeholder lainnya, misalnya dapat mengurangi konflik kepentingan 

manajemen yang berupaya meningkatkan tindakan tax avoidance yang tentunya tindakan 

tersebut dapat merugikan pemerintah dan masyarakat. 

Variabel kepemilikan institusional pada penelitian ini akan diproksikan dengan 

mengadopsi proksi pengukuran kepemilikan institusional yang digunakan oleh Khurana 

dan Moser (2009) yaitu menggunakan presentase saham yang dimiliki institusi dengan 

membagikan jumlah saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham yang beredar.  

2.2.8 Ukuran Perusahaan 

Menurut Brigham Houston (2013), ukuran perusahaan adalah gambaran dari besar 

kecilnya suatu perusahaan. Menurut Sari (2014) ukuran perusahaan adalah suatu skala 

yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut 

berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata 

tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Skala perusahaan merupakan ukuran yang 

dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total 

aset perusahaan (Suwito dan Herawaty, 2005). 

Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) ukuran perusahaan sangat berpengaruh 

pada tiga faktor yaitu (1) besarnya total aktiva, (2) besarnya hasil penjualan, dan (3) 

besarnya kapitalisasi pasar. Semakin besar nilai total aktiva maka akan semakin banyak 

modal yang ditanam, dan semakin besar nilai total penjualan maka akan semakin banyak 
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dan cepat perputaran uang, serta semakin besar nilai kapitalisasi pasar maka semakin 

besar pula perusahaan dikenal masyarakat. Disimpulkan bahwa pada umumnya ukuran 

perusahaan yang semakin besar maka dapat memperoleh laba yang besar juga. 

Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam tiga kategori, yaitu large firm, medium 

firm, dan small firm, (Kurniasih dan Sari, 2013). Sedangkan menurut Darmadi dan 

Zulaikha (2013) perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki total aset dalam 

jumlah besar, untuk perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil dari perusahaan 

besar maka dapat dikategorikan dalam perusahaan menengah, dan yang memiliki total 

aset jauh dibawah perusahaan besar dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil. 

Klasifikasi ukuran perusahaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

pasal 6 tentang UMKM terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Berikut kriteria ukuran 

perusahaan berdasarkan klasifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 Kriteria Ukuran 

Perusahaan: 

Tabel 2.1 Kriteria Ukuran Perusahaan 

Klasifikasi 

Ukuran 

Perusahaan 

Kriteria 

Aset 

(tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha) 

Penjualan Tahunan 

Mikro Maksimal 50 juta Maksimal 300 juta 

Kecil > 50 juta – 500 juta >300 juta – 2,5 M 

Menengah > 500 juta – 10 M >2,5 M – 50 M 

Besar > 10 M > 50 M 

Sumber : UU No.20 Tahun 2008  

Semakin besar ukuran perusahaan menunjukan bahwa kegiatan operasional 

perusahaan akan semakin besar dan pendapatan yang diperoleh perusahaan juga semakin 

besar, dengan pendapatan perusahaan yang semakin besar maka perusahaan akan semakin 

memanfaatkan insentif pajak yang ada agar pajak yang dibayarkan akan semakin kecil. 

Sedangkan menurut Danis dan Zulaikha (2014), semakin besar perusahaan cenderung 
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mempunyai manajemen dan sumber daya yang baik dalam menjalakan perusahaan. 

Perusahaan yang lebih besar memiliki sumber daya yang lebih baik untuk melakukan 

manajemen pajak perusahaan tersebut (Noor et al., 2007), dengan demikian perusahaan 

yang lebih besar akan lebih mampu menekan besarnya beban pajak yang seharusnya 

dibayarkan oleh perusahaan. Disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan salah 

satu karakteristik yang dapat mempengaruhi beban pajak yang harus dibayarkan 

perusahaan.  

Tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak badan yang telah diatur dalam Undang – 

Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 adalah sebesar 25 %, namun terdapat 

peraturan yang menyatakan bahwa terdapat fasilitas pengurangan tarif yang diatur dalam 

UU No. 36 Tahun 2008 pasal 31E yang mengatakan bahwa bagi wajib pajak badan dalam 

negeri dengan peredaran bruto atau penjualan sampai dengan Rp 50.000.000.000,- 

mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif dasar wajib pajak 

badan yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto atau 

penjualan sampai dengan Rp 4.800.000.000,-. Sehingga dari Pasal 17 dan Pasal 31E, 

Tarif PPh wajib pajak badan dapat dilihat pada tabel 2.2 Tarif Pajak Penghasilan Wajib 

Pajak Badan, sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan 

 

No 
Peredaran Bruto 

atau Penjualan 
Tarif Pajak 

1. Penjualan s/d  

Rp4,800,000,000,-. 

Laba kena pajak 12,5% mendapat fasilitas 

pengurangan tarif sebesar 50%.  

2 Penjualan diatas 

Rp4,800,000,000,- 

s/d 

Rp50,000,000,000,- 

a. Penjualan yang s/d Rp 4,800,000,000,- labanya 

kena pajak 12,5%. 

b. Penjualan selebihnya diatas Rp 4,800,000,000,- 

s/d Rp 50,000,000,000,- labanya kena pajak 25%. 

3 Penjualan diatas  

Rp50,000,000,000,- 

Labanya kena pajak 25% atau tidak mendapat fasilitas 

pengurangan pajak. 

Sumber : UU No. 36 Tahun 2008 
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Adanya fasilitas pengurangan tarif pajak tersebut maka perusahaan tentu ingin 

memanfaatkan fasilitas tersebut agar pajak yang dibayarkan perusahaan juga semakin 

kecil. Penelitian kali ini penulis mengadopsi proksi ukuran perusahaan yang digunakan 

Noor et al., 2010 pada penelitian yang berjudul “Tax Planning and Corporate Effective 

Tax Rates”, dengan rumus sebagai berikut: 

Ukuran Perusahaan  =  Ln (Total Sales) 

Pengukuran tersebut digunakan karena adanya peraturan Undang-Undang No. 36 

Tahun 2008 pasal 31E tersebut sehingga peneliti ingin mengetahui apakah perusahaan 

dapat melakukan tindakan tax avoidance dengan memanfaatkan insentif pajak yang ada 

di peraturan undang-undang perpajakan tersebut atas dasar penjualan yang diperoleh 

perusahaan. 

2.3 Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi yang relevan dengan penelitian ini 

guna untuk mendukung dan memperkuat latar belakang atau mempertegas  landasan teori 

yang telah dikemukakan dalam kajian teoritis. Berikut ini uraian beberapa penelitian 

mengenai tax avoidance yang digunakan peneliti.  

Kurniasih dan Sari (2013) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh return on 

assets, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi  rugi fiskal 

pada tax avoidance”. Penelitian ini menggunakan sampel 72 perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2007-2010. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah tax 

avoidance diukur dengan Cash Effective Tax Rates (CETR), dan variabel independent 

return on assets, leverage, corporate governance diukur menggunakan proksi komposisi 

komisaris independen dan keberadaan komite audit, ukuran perusahaan dan kompensasi 

rugi fiskal. Hasil penelitian menemukan bahwa return on assets, ukuran perusahaan dan 

kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan 
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leverage dan corporate  governance tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 

Sedangkan jika secara simultan return  on  assets  (ROA),  leverage, corporate  

governance,  ukuran perusahaan  dan  kompensasi  rugi  fiskal berpengaruh  signifikan  

terhadap  tax  avoidance. 

Darmadi dan Zulaikha (2013) melakukan penelitian tentang “Analisis faktor yang 

mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif (Studi empiris pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada Tahun 2011-2012)”. Variabel 

dependen yaitu manajemen pajak dengan proksi tarif pajak efektif. Variabel independen 

yang digunakan yakni ukuran perusahaan, tingkat hutang perusahaan, profitabilitas, 

intensitas persediaan, intensitas asset tetap, dan fasilitas perpajakan. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap 

tarif pajak efektif, variabel tingkat hutang perusahaan berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap tarif pajak efektif, selanjutnya variabel ROA dan fasilitas perpajakan 

berpengaruh secara positif tidak signifikan, sedangkan variabel intensitas aset tetap dan 

intensitas persediaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif 

perusahaan.  

Prakosa (2014) meneliti tentang “Pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga dan 

corporate governance terhadap penghindaran pajak di Indonesia”. Penghindaran Pajak 

dengan menggunakan model Cash Effective Tax Rate (CETR) sebagai variabel dependen , 

sedangkan variabel independennya adalah profitabilitas diproksikan dengan ROA, 

kepemilikan keluarga, corporate governance diukur dengan dua proksi yakni komposisi 

komisaris independen dan keberadaan komite audit, leverage diproksikan dengan DER, 

ukuran perusahaan diproksikan dengan natural logarithm total assets, serta kompensasi 

kerugian pajak. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas, kepemilikan 

keluarga, dan komisaris independen secara signifikan berpengaruh negatif terhadap 
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penghindaran pajak, sedangkan variabel komite audit, leverage, ukuran perusahaan, dan 

kompensasi kerugian pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Model penelitian ini menunjukan model yang relatif baik karena dari variabel-variabel 

tersebut mampu menjelaskan sebesar 63,9% terjadinya penghindaran pajak.  

Maesarah, dkk (2014) meneliti tentang penghindaran pajak dengan judul 

“Pengaruh karakteristik perusahaan dan corporate social responsibility terhadap 

penghindaran pajak”. Penghindaran pajak sebagai variabel dependent diproksikan dengan 

CASH ETR  (Dyreng, at.al, 2010). Dan variabel independent dalam penelitian ini adalah 

ukuran perusahaan, leverage, capital intensity, inventory intensity, serta pengungkapan 

CSR. Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu profitabilitas dan 

pertumbuhan perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel 

leverage, capital intensity, inventory intensity, dan pengungkapan CSR tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak. Untuk variabel kontrol profitabilitas dan pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hasil penelitian ini 

berlawanan dengan hipotesis awal.  

Waluyo, dkk,. (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh return on 

assets, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan institusi 

terhadap penghindaran pajak”. Variabel dependent dari penelitian ini adalah 

penghindaran pajak yang diproksikan dengan metode pengukuran effective tax rate 

(ETR). Variabel independennya adalah return on assets, leverage, ukuran perusahaan, 

kompensasi rugi fiskal, dan kepemilikan institusi. Penelitian ini menggunakan model 

analisis regresi linear berganda dengan hasil penelitian yakni ROA, leverage, ukuran 

perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak dan koefisien 

regresi bernilai positif menunjukan bahwa perusahaan yang memiliki nilai ROA yang 
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lebih tinggi, rasio leverage yang tinggi, dan ukuran perusahaan yang semakin besar maka 

diindikasikan akan melakukan penghindaran pajak yang lebih tinggi. Sedangkan untuk 

variabel kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak.  

Richardson dan Lanis (2007) meneliti tentang “Determinants of Variability In 

Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence Frim Australia”. Variabel 

dependennya adalah Effective Tax Rates (ETR), sedangkan variabel independennya 

adalah ukuran perusahaan, struktur modal (financial leverage), dan asset mix (capital 

intensity, inventory intensity, R & D intensity). Penelitian ini juga menggunakan variabel 

kontrol antara lain ROA, industry sector. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa 

ETR berhubungan negatif dengan ukuran perusahaan, leverage, dan komposisi aktiva 

yang meliputi capital intensity dan R & D intensity. Variabel inventory intensity 

berhubungan positif dengan ETR yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 

persediaan perusahaan maka semakin tinggi pula beban pajak yang ditanggung 

perusahaan. 

Noor et al. (2010) melakukan penelitian tentang “Corporate Tax Planning: A Study 

On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies”. Variabel dependen 

yang digunakan yaitu ukuran perusahaan, return on asset (ROA), hutang perusahaan, 

intensitas asset tetap, intensitas persediaan, perbedaan bisnis perusahaan, perbedaaan 

metode perpajakan dan perbedaan tahun pajak. Hasil penelitian yang didapat adalah 

ukuran perusahaan, inventory intensity berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat pajak efektif. Sedangkan variabel ROA, Leverage, Capital intensity berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap tingkat pajak efektif. Untuk Sektor konstruksi dan 

infrastruktur melaporkan ETR berbasis jauh lebih tinggi (perencanaan pajak kurang 

agresif) saat rezim SAS. Dan sektor industri produk, perdagangan dan jasa, sektor 
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konsumen, perkebunan, teknologi dan sektor properti melaporkan ETR berbasis jauh 

lebih rendah (perencanaan pajak lebih agresif) saat rezim SAS. Selanjutnya untuk rezim 

pajak, perusahaan melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif selama rezim SAS 

daripada selama rezim OAS karena ETR jauh lebih rendah selama rezim SAS. 

Lanis dan Richardson (2012) meneliti tentang “Corporate Social Responsibility 

and Tax Aggresiveness: An Empirical Analysis”. Penelitian menggunakan sampel 

perusahaan publik di Australia selama periode 2008-2009 dengan menggunakan analisis 

regresi tobit. Variabel independennya adalah pengungkapan CSR, sementara variabel 

dependennya adaah agresivitas pajak yang diukur dengan dua jenis ETR. Penelitian ini 

membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan maka 

semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan. Berikut ini ringkasan dari 

penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada tabel 2.3, sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu 

 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Kurniasih 

dan Sari 

(2013) 

Pengaruh 

Return On 

Assets, 

Leverage, 

Corporate 

Governance, 

Ukuran 

Perusahaan 

Dan 

Kompensasi 

Rugi Fiskal 

Pada Tax 

Avoidance 

Dependent: tax 

avoidance (CETR) 

 

Independent: 

ROA (X1), 

Leverage (X2), 

Komposisi 

Komisaris 

Independen (X3), 

Keberadaan Komite 

Audit (X4), Ukuran 

Perusahaan (X5), 

Kompensasi Rugi 

Fiskal (X6) 

1. Return on Assets (X1), 

Ukuran Perusahaan (X5), 

Kompensasi Rugi Fiskal 

(X6) berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap tax 

avoidance (Y). 

2. Leverage (X2), Komposisi 

Komisaris Independen 

(X3), Keberadaan Komite 

Audit (X4) tidak berpengaruh 

signifikan secara parsial 

terhadap tax avoidance (Y). 

Darmadi dan 

Zulaikha 

(2013) 

 

Analisis Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Manajemen 

Pajak 

Dependent: 

Manajemen Pajak 

(ETR) 

 

 

1. Ukuran Perusahaan (X1) 

berpengaruh (-) signifikan 

terhadap tarif pajak efektif. 

2. Tingkat Hutang (X2) 

berpengaruh (-) tidak 

signifikan terhadap tarif 
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Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Dengan 

Indikator Tarif 

Pajak Efektif 

 

Independent: 

Ukuran Perusahaan 

(X1), Tingkat 

Hutang (X2), 

ROA (X3), 

Intensitas Aset 

tetap (X4), 

Intensitas 

Persediaan (X5), 

Fasilitas Perpajakan 

(X6) 

pajak efektif 

3. Return On Asset (X3) dan 

Fasilitas Perpajakan (X6) 

berpengaruh (+) tidak 

signifikan terhadap tarif 

pajak efektif 

4. Intensitas Aset tetap (X4) 

dan Intensitas Persediaan 

(X5)  berpengaruh (+) 

signifikan terhadap tarif 

pajak efektif 

Prakosa 

(2014) 

 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Kepemilikan 

Keluarga dan 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Penghindaran 

Pajak Di 

Indonesia 

Dependent: 

Penghindaran Pajak 

(CETR) 

 

Independent: 

Profitabilitas (X1), 

Kepemilikan 

Keluarga (X2), 

Komisaris 

Independen (X3), 

Komite Audit (X4), 

Leverage (X5), 

Ukuran Perusahaan 

(X6), Kompensasi 

Rugi Fiskal (X7) 

1. Profitabilitas (X1), 

Kepemilikan Keluarga (X2), 

Komisaris Independen (X3),  

berpengaruh (-) signifikan 

terhadap penghindaran pajak 

(Y). 

2. Komite Audit (X4), Leverage 

(X5), Ukuran Perusahaan 

(X6), Kompensasi Rugi 

Fiskal (X7) berpengaruh (-) 

tidak signifikan terhadap 

penghindaran pajak (Y). 

Maesarah, 

dkk (2014) 

Pengaruh 

karakteristik 

perusahaan dan 

corporate 

social 

responsibility 

terhadap 

penghindaran 

pajak. 

Dependent: 

Penghindaran Pajak 

(CETR) 

 

Independent: 

Ukuran Perusahaan 

(X1), Leverage  

(X2), Capital 

intensity (X3), 

Inventory intensity 

(X4), 

Pengungkapan CSR 

(X5) 

 

Kontrol: 

Profitabilitas (X6), 

1. Ukuran perusahaan (X1) 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak. 

2. Variabel leverage (X2), 

capital intensity (X3), 

inventory intensity (X4), dan 

pengungkapan CSR (X5) 

tidak berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. 

3. Variabel kontrol 

profitabilitas (X6) dan 

pertumbuhan perusahaan 

(X7) tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran 

pajak. 
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Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Pertumbuhan 

perusahaan (X7) 

Waluyo, dkk 

(2015) 

 

Pengaruh 

Return on 

Asset, 

Leverage, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Kompensasi 

Rugi Fiskal 

dan 

Kepemilikan 

Institusi 

Terhadap 

Penghindaran 

Pajak 

Dependent : 

Penghindaran Pajak 

(ETR) 

 

Independent : 

ROA (X1), 

Leverage (X2), 

Ukuran Perusahaan 

(X3), Kompensasi 

Rugi Fiskal (X4), 

Kepemilikan 

Institusi (X5). 

1. ROA (X1), Leverage (X2), 

Ukuran Perusahaan (X3) 

berpengaruh (+) signifikan 

terhadap penghindaran pajak 

(Y). 

2. Kompensasi Rugi Fiskal 

(X4) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak (Y). 

3. Kepemilikan Institusi (X5) 

berpengaruh (+) tidak 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak (Y). 

Richardson 

dan Lanis 

(2007) 

Deter minants 

of the 

variability in 

corporate 

effective tax 

rates and tax 

reform: 

Evidence from 

Australia 

Dependent : 

Effective tax rate 

(Y) 

 

Independent: 

Ukuran perusahaan 

(X1), Struktur 

modal (X2), Asset 

mix (X3) 

1. ETR berhubungan negatif 

dengan ukuran perusahaan, 

leverage, R & D intensity, 

dan capital intensity. 

2. ETR berhubungan positif 

dengan inventory intensity 

Noor et al. 

(2010) 

Corporate Tax 

Planning: A 

Study On 

Corporate 

Effective Tax 

Rates of 

Malaysian 

Listed 

Companies. 

Dependent : 

Tingkat Pajak 

efektif  (current-

basedETR) 

 

Independent : 

Ukuran perusahaan 

(X1), ROA (X2), 

Leverage (X3), 

Capital intensity 

(X4), Inventory 

intensity (X5), 

Sektor perusahaan 

(X6), Rezim pajak 

(X8) 

1. Ukuran perusahaan (X1), 

Inventory intensity (X5) 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat 

pajak efektif. 

2. ROA (X2), Leverage (X3), 

Capital intensity (X4) 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap tingkat 

pajak efektif. 

3. Sektor konstruksi dan 

infrastruktur melaporkan 

ETR berbasis jauh lebih 

tinggi (perencanaan pajak 

kurang agresif) saat rezim 

SAS. 

4. Sektor industri produk, 

perdagangan dan jasa, sektor 

konsumen, perkebunan, 
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Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

teknologi dan sektor properti 

melaporkan ETR berbasis 

jauh lebih rendah (lebih 

agresif) saat rezim SAS. 

5. Perusahaan melakukan 

perencanaan pajak yang 

lebih agresif selama rezim 

SAS daripada selama rezim 

OAS. 

Lanis dan 

Richardson 

(2012) 

Corporate 

social 

responsibility 

and tax 

aggressiveness 

: An empirical 

analysis 

Dependent : 

Tingkat agresivitas 

pajak (Y) 

 

Independent: 

Pengungkapan CSR 

(X) 

1. Terdapat hubungan negatif 

dan pengaruh signifikan 

antara pengungkapan CSR 

perusahaan dan agresivitas 

pajak.   

Sumber : Berbagai penelitian terdahulu  

2.4 Kerangka Teoritis 

2.4.1 Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Tax Avoidance 

Membayar pajak merupakan kewajiban perusahaan terhadap pemerintah, selain itu 

membayar pajak juga merupakan suatu bentuk aktivitas CSR secara tidak langsung 

kepada masyarakat karena pada dasarnya pajak merupakan pendapatan negara yang 

digunakan untuk menunjang pembangunan nasional dan kemandirian negara dengan 

tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perusahaan dapat 

dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial jika perusahaan tersebut meminimalkan 

beban pajak yang harus dibayarkan atau biasa disebut dengan melakukan tindakan tax 

avoidance, tindakan tersebut tentunya akan merugikan masyarakat luas. Sejalan dengan 

teori stakeholder bahwa perusahaan harus memperhatikan kepentingan stakeholder, maka 

untuk memenuhi kepentingan stakeholder dan menjalin hubungan baik dengan 

stakeholder salah satu cara yang dilakukan perusahaan adalah dengan adanya aktivitas 

CSR yang dilakukan oleh perusahaan serta dengan cara membayarkan pajaknya secara 

patuh tanpa melakukan tindakan tax avoidance.  
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Didukung oleh teori legitimasi, dimana teori tersebut mengatakan bahwa 

perusahaan sangat memerlukan legitimasi positif dari stakeholder untuk dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu panjang. Salah satu upaya 

perusahaan untuk mendapatkan legitimasi positif dari pemerintah yang merupakan salah 

satu stakeholder perusahaan, misalnya dapat ditunjukan dengan membayar pajak sesuai 

dengan yang seharusnya dibayarkan sehingga jika perusahaan tersebut terbukti 

melakukan tindakan tax avoidance maka yang terjadi adalah hilangnya legitimasi positif 

baik dari pemerintah, maupun masyarakat atau bahkan legitimasi dari para stakeholder 

lainnya, dan hal ini pasti akan mengancam keberlangsungan hidup perusahaan tersebut. 

Berdasarkan kedua teori diatas maka dapat dijustifikasikan bahwa untuk 

mendapatkan dukungan dan legitimasi yang positif dari stakeholder perusahaan dituntut 

untuk memilki tingkat tanggung jawab sosial yang tinggi, sehingga semakin tinggi tingkat 

tanggung jawab sosial suatu perusahaan maka akan semakin menekan perusahaan dalam 

melakukan tindakan tax avoidance, karena tindakan tax avoidance merupakan salah satu 

tindakan yang dianggap sebagai tindakan yang kurang etis atau tidak bertanggung jawab 

secara sosial. 

Lanis dan Ricardson (2012) mengungkapkan bahwa perusahaan seharusnya tidak 

berkeinginan untuk mengecilkan beban pajaknya baik dengan cara legal maupun illegal 

sebagai wujud bahwa perusahaan tersebut bertanggung jawab secara sosial. Perusahaan 

dalam membayarkan pajaknya, tidak hanya memikirkan tujuan utama dan kepentingan 

pribadi perusahaan. Namun, sebaiknya perusahaan juga mempertimbangkan beberapa 

etika untuk masyarakat, pemerintah, dan para stakeholder lainnya. Sesuai dengan yang 

diungkapkan Watson (2011) dalam Pradipta dan Supriyadi (2015) bahwa perusahaan 

yang tidak bertanggung jawab secara sosial menunjukan agresivitas pajak yang lebih 

besar.  
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Menurut Watson  (2011) dalam Yoehana (2013) mengatakan bahwa dampak buruk 

akibat perusahaan tidak bertanggung jawab secara sosial antara lain, seperti harga saham 

yang turun karena investor cenderung menjual saham pada perusahaan yang tidak 

bertanggung jawab secara sosial atau enggan untuk membeli saham perusahaan tersebut, 

disinilah terjadi masalah keagenan antara principal dan agent. Selain itu, jumlah  

penjualan  yang turun, masyarakat memboikot produk perusahaan tersebut dan cenderung 

enggan untuk membeli produk perusahaan tersebut. 

William (2007) menjelaskan bahwa sulit untuk membedakan aktivitas CSR yang 

dilakukan perusahaan benar-benar dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban perusahaan 

menurut peraturan undang-undangan atau karena perusahaan mempunyai motif lain 

dalam mengungkapkan aktivitas CSRnya yang dalam penelitian ini adalah motif 

melakukan tindakan tax avoidance. Menurut Avi-Yonah (2006) mengatakan bahwa pajak 

perusahaan hanya dapat dikaitkan dengan aktivitas CSR jika pembayaran pajak yang 

dilakukan perusahaan memanglah memiliki implikasi untuk masyarakat luas, namun 

apabila pembayaran pajak penghasilan badan hanyalah dianggap sebagai transaksi bisnis 

dan salah satu biaya perusahaan, mungkin tujuan perusahaan tersebut adalah untuk 

meminimalkan jumlah pajak terutang sebanyak mungkin. Dapat kita pahami bahwa pada 

dasarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk aktivitas CSR dan biaya untuk 

membayar pajak merupakan dua biaya yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan 

dan kemakmuran masyarakat luas.  

Pradipta dan Supriyadi (2015) membuktikan bahwa rasio CSR berpengaruh secara 

negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian Lanis dan Richardson (2012) 

menunjukan adanya pengaruh yang bersifat negatif antara rasio CSR terhadap tax 

avoidance, dimana perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak maka secara sosial 

dianggap tidak bertanggung jawab, dan juga perusahaan dianggap tidak membayar 
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“saham wajarnya” berupa pajak penghasilan badan kepada pemerintah. Hal ini tentu akan 

memperburuk reputasi perusahaan dimata para stakeholdernya. Demikian halnya dengan 

penelitian Lanis dan Richardson (2014) terbukti bahwa kinerja CSR yang unggul 

cenderung akan menekan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan pihak manajemen, 

sehingga dapat disimpulkan perusahaan yang memiliki tingkat kepedulian sosial  yang 

tinggi maka akan lebih rendah dalam melakukan tindakan tax avoidance. Didukung 

dengan teori dan penelitian terdahulu  maka dapat ditarik hipotesis pertama sebagai 

berikut: 

H1 : Corporate social responsibility berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 

2.4.2 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance 

Perusahaan yang mengalami kerugian secara fiskal dalam suatu periode maka 

perusahaan tersebut akan diberikan keringanan oleh pemerintah untuk membayar 

pajaknya yang biasa disebut dengan kompensasi rugi fiskal. Hal tersebut telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 2 yang mengungkapkan 

bahwa kerugian secara fiskal dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan secara 

berturut-turut setelah perusahaan mengalami kerugian tersebut, jadi laba perusahaan 

tahun berikutnya akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian 

tersebut, oleh karena itu selama lima tahun berturut-turut beban pajak yang dibayarkan 

perusahaan akan semakin sedikit. 

Kompensasi kerugian fiskal yang diterima perusahaan pasti akan mengurangi 

beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan atau bahkan perusahaan tidak membayar 

pajak sama sekali jika laba yang diperoleh perusahaan pada tahun berikutnya belum dapat 

menutup kerugian fiskal perusahaan pada tahun sebelumnya, dengan demikian dapat 

diartikan bahwa perusahaan yang mendapatkan kompensasi kerugian fiskal tidak perlu 

melakukan tindakan tax avoidance untuk menghasilkan beban pajak yang seminimal 
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mungkin. Asumsi pengaruh antara kompensasi kerugian fiskal terhadap tax avoidance 

adalah berbanding terbalik. Semakin tinggi kompensasi kerugian fiskal perusahaan maka 

semakin rendah tindakan tax avoidance yang dilakukan perusahaan, dan sebaliknya. 

(Anderson dan Reeb, 2003).  

Menurut teori agensi, pihak manajemen perusahaan sebagai agent tentunya akan 

memanfaatkan adanya insentif pajak berupa kompensasi dari kerugian fiskal pada tahun 

sebelumnya, karena dengan adanya kompensasi tersebut pasti akan menekan beban pajak 

dan laba setelah pajak pada tahun tersebut akan lebih tinggi. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Kurniasih dan Sari (2013) membuktikan bahwa kompensasi rugi fiskal 

berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tax avoidance, sehingga semakin besar 

kompensasi yang diperoleh perusahaan karena rugi fiskal tahun sebelumnya akan 

menurunkan upaya tax avoidance yang dilakukan pihak manajemen perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis kedua dalam penelitian sebagai 

berikut : 

H2 : Kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 

2.4.3 Pengaruh Profitability terhadap Tax Avoidance 

Profitability merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam 

menghasilkan laba, semakin tinggi tingkat profitability perusahaan maka akan semakin 

baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan. ROA merupakan salah 

satu pendekatan untuk mengukur rasio profitability. Pendekatan ROA menunjukan bahwa 

besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimiliki 

perusahaan (Darmawan dan Sukartha, 2014).  

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 dijelaskan bahwa 

penghasilan yang diterima oleh subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan. Besar 

kecilnya pajak yang harus dibayarkan wajib pajak berbanding lurus dengan besar 
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kecilnya penghasilan yang peroleh wajib pajak dalam suatu periode, sehingga semakin 

tinggi profitability perusahaan maka semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan 

sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang rendah atau bahkan 

mengalami rugi akan membayar pajak lebih sedikit atau tidak sama sekali.  

Menurut Ardiyansah dan Zulaikha (2014) profitability dapat memberikan 

gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan 

operasinya, oleh karena itu semakin tinggi tingkat profitabilitas maka perusahaan akan 

semakin efektif dalam melakukan manajemen pajak mereka. Berdasarkan beberapa 

uraian diatas, maka peneliti berasumsi bahwa perusahaan yang memiliki profitability 

yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja keuangan yang 

baik dan memiliki reputasi yang tinggi, sehingga pada umumnya perusahaan yang 

memiliki profitability yang tinggi cenderung lebih berada dalam pengawasan pemerintah 

yang lebih ketat. Oleh karena itu perusahaan dengan profitability yang tinggi akan 

cenderung enggan untuk melakukan tindakan tax avoidance, hal ini disebabkan karena 

tindakan tax avoidance merupakan tindakan yang memiliki risiko yang tinggi, dan dapat 

menurunkan reputasi perusahaan jika perusahaan terdeteksi dalam melakukan tindakan 

tax avoidance yang akan berdampak juga pada penurunan profitability perusahaan di 

masa mendatang. 

Perusahaan yang terdeteksi telah melakukan tax avoidance pasti akan kehilangan 

kredibilitas dari stakeholder, sehingga kebanyakan perusahaan yang memiliki tingkat 

profitability yang tinggi akan lebih memilih patuh dalam membayar pajak agar 

perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka yang panjang. 

Asumsi pengaruh profitability terhadap tax avoidance didukung oleh teori stakeholder, 

dimana pada dasarnya perusahaan harus mencari dukungan dari stakeholdernya untuk 

menjaga keberlangsungan usahanya. Sugitha dan Supadmi (2016) mengatakan bahwa 
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kepentingan perusahaan dengan kepentingan negara secara umum lebih luas kepentingan 

negara, dengan perusahaan membayarkan pajak berarti akan lebih banyak orang yang 

mendapatkan keuntungan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa salah satu upaya 

perusahaan untuk mencari dukungan dari stakeholder adalah dengan memenuhi 

kepentingan negara yaitu dengan cara membayarkan pajak secara patuh dan tidak 

melakukan tindakan tax avoidance.  

Hal ini selaras juga dengan teori legitimasi, dimana perusahaan akan 

mengupayakan untuk mendapatkan legitimasi yang positif dari stakeholder. Oleh karena 

itu perusahaan yang memiliki tingkat profitability tinggi pasti akan lebih memilih untuk 

tidak melakukan tax avoidance agar tetap mendapatkan legitimasi positif dari 

stakeholder, sehingga perusahaan dapat mempertahankan reputasi yang telah dibangun 

selama ini dan meningkatkan profitability di masa mendatang sehingga dapat menjaga 

keberlangsungan dan eksistensis usahanya untuk jangka waktu yang panjang.  

Penelitian Prakosa (2014) memberikan bukti empiris bahwa terdapat pengaruh 

secara negatif pada profitability terhadap tax avoidance, kemudian didukung pula oleh 

penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013) yang menunjukan bahwa semakin 

tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka perusahaan akan semakin rendah dalam 

melakukan upaya tax avoidance. Dukungan teori dan penelitian terdahulu 

memperlihatkan bahwa profitability berpengaruh secara negatif terhadap tax avoidance, 

sehingga dari penjelasan tersebut terbentuk hipotesis ketiga dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

H3 : Profitability berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 

2.4.4 Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance 

Myers (2001) mengatakan bahwa perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat 

hutang tertentu, dimana penghematan pajak dari tambahan hutang sama dengan biaya 
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kesulitan keuangan (financial distress), dalam menentukan struktur modal yang optimal 

harus mempertimbangkan beberapa faktor antara lain biaya pajak, biaya keagenan 

(agency cost) dan biaya kesulitan keuangan (financial distress) tetapi tetap 

mempertahankan asumsi efisiensi pasar dan symmetric information sebagai imbangan dan 

manfaat penggunaan hutang, selain itu biaya kesulitan keuangan (financial distress) 

adalah biaya kebangkrutan (bankrupty costs) atau reorganization, dan biaya keagenan 

(agency costs) akan meningkat sebagai akibat dari turunnya kredibilitas perusahaan.  

Tingkat hutang yang optimal tercapai ketika penghematan pajak mencapai jumlah 

yang maksimal. Teori agensi mempunyai implikasi bagi suatu perusahaan, yakni: adanya 

biaya bunga pada hutang akan menekan biaya pajak perusahaan, sehingga dalam hal ini 

manajer akan lebih memilih menggunakan hutang untuk pendanaan perusahaan mereka 

agar mendapatkan keuntungan dari adanya biaya bunga atas hutang untuk menekan beban 

pajak perusahaan. Menurunnya beban pajak perusahaan maka akan berakibat pada 

meningkatnya laba perusahaan, dengan laba yang meningkat maka dapat dikatakan 

kinerja perusahaan juga meningkat, dan pada keadaan seperti itulah manajer akan 

mendapat keuntungan berupa peningkatan kompensasi yang diterimanya. Dengan 

demikian tingkat hutang suatu perusahaan akan menjadi pertimbangan manajemen 

perusahaan dalam menentukan sumber pendanaan perusahaan, karena semakin tinggi 

hutang perusahaan maka semakin tinggi pula biaya bunga yang harus ditanggung 

perusahaan. 

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 1 huruf 

angka 3 menyatakan bahwa bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan 

(deductible expense). Didukung dengan adanya peraturan perpajakan tersebut maka 

perusahaan memandang bahwa adanya biaya bunga tersebut akan menjadi pengurang 

pajak, dengan kata lain perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi akan mendapatkan 
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insentif pajak yang dapat digunakan perusahaan dalam rangka meminimalkan pajak yang 

harus dibayarkan dengan cara menambah sumber pendanaan perusahaan yang berasal 

dari hutang. Perusahaan-perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi tentu akan 

berusaha mengurangi pajaknya dengan cara meningkatkan rasio hutangnya, sehingga 

tambahan hutang tersebut akan mengurangi pajak (Syahyunan, 2013:228). 

Menurut Brigham dan Houston (2013) Perusahaan yang sedang membayar pajak 

yang tinggi dapat menggunakan hutang yang lebih banyak dibandingkan dengan 

perusahaan yang membayar pajaknya rendah. Dapat disimpulkan bahwa jika perusahaan 

dengan sengaja menggunakan hutang untuk mengurangi beban pajak maka dapat 

diasumsikan bahwa perusahaan tersebut melakukan tindakan tax avoidance. Penelitian 

Waluyo, dkk (2015) dan penelitian Lanis dan Richardson (2015) memberikan bukti 

bahwa leverage berpengaruh signifikan secara positif terhadap tindakan tax avoidance, 

dengan kata lain semakin tinggi leverage perusahaan maka akan semakin tinggi pula 

upaya tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan.  Dari penjelasan singkat tersebut, 

diindikasikan bahwa perusahaan memanfaatkan biaya bunga yang timbul dari utangnya 

untuk meminimalkan beban pajak, sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini ialah,  

H4 : Leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 

2.4.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional tehadap Tax Avoidance 

Berdasarkan teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) yang mengungkapkan 

bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara principal dan agent akan memicu 

timbulnya masalah agensi, sehingga untuk mencegah terjadinya masalah agensi maka 

diperlukan adanya pengawasan dari pihak luar. Pihak luar yang dapat mengawasi masing-

masing pihak yang memiliki perbedaan kepentingan tersebut ialah dengan adanya 

kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham 

perusahaan yang lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain maupun pemerintah 
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(Sandy dan Lukviarman, 2015). Semakin besar kepemilikan institusional maka akan 

semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusional untuk mengawasi 

manajemen, dan hal ini akan berdampak pada kinerja perusahaan yang semakin baik dan 

akan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak (Pujiati, 2015). Dengan kata lain 

investor institusional mendapatkan insentif dan kesempatan untuk mengawasi manajer 

sehingga manajer tidak melakukan hal yang mengutamakan kepentingan pribadinya. 

Selain itu, investor institusional akan berusaha melakukan usaha-usaha positif guna 

meningkatkan nilai perusahaan miliknya.  

Menurut Shafer dan Simmons (2006) mengatakan bahwa kepemilikan institusional 

memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer 

dalam melakukan manajemen pajak. Berdasarkan penelitian Khurana dan Moser (2009) 

yang menemukan bahwa besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional akan 

mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak oleh perusahaan, dimana apabila semakin 

besar konsentrasi kepemilikan saham jangka pendek institusional maka akan 

meningkatkan penghindaran pajak, dan begitu pula sebaliknya. 

Dalam penelitiannya Pohan (2009) juga menyatakan bahwa tingginya kepemilikan 

institusi cenderung akan mengurangi tindakan penghindaran pajak, karena ketika 

perusahaan ingin melakukan tax planning dalam upaya menekan beban pajak persentase 

saham yang dimiliki investor institusional dapat dimanfaatkan untuk menekan laba kena 

pajak perusahaan dengan adanya beban dividen yang merupakan pengurang penghasilan 

kena pajak perusahaan. Selain itu, menurut Sari (2014) dengan besarnya kepemilikan 

saham dari pihak investor institusional juga dapat mengurangi biaya hutang dengan 

mengurangi masalah keagenan, sehingga akan berkurang juga peluang terjadinya 

tindakan tax avoidance yang dilakukan perusahaan. Dengan penjelasan tersebut maka 

hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah 
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H5 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 

2.4.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance 

Semakin besar ukuran perusahaan maka akan menghasilkan hasil penjualan yang 

semakin besar pula. Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 

31E menyebutkan bahwa perusahaan dengan penjualan bruto atau penjualan dari Rp 4,8 

miliar sampai dengan Rp 50 miliar akan diberikan fasilitas perpajakan yaitu pengurangan 

tarif sebesar 50% dari tarif dasar 25% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak. 

Sehingga semakin tinggi nilai peredaran bruto dan penjualan perusahaan maka 

kesempatan perusahaan mendapatkan dan memanfaatkan pengurangan tarif pajak juga 

semakin besar maka beban pajak yang ditanggung perusahaan akan semakin kecil. 

Perusahaan yang memanfaatkan pengurangan tarif pajak dengan tujuan memperkecil 

beban pajak perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan tax 

avoidance. Hal ini sesuai dengan sudut pandang teori keagenan, manajer akan berusaha 

lebih keras untuk menekan beban pajak ketika perusahaannya tidak mendapatkan fasilitas 

pengurang pajak. 

Perusahaan yang besar merupakan perusahaan yang memiliki nilai penjualan yang 

besar pula, dan transaksi yang dilakukan perusahaan juga akan semakin kompleks. Hal 

inilah yang kemudian menjadi peluang bagi perusahaan untuk melakukan tindakan tax 

avoidance. Selain transaksi yang kompleks, peusahaan yang besar tentunya tidak terlepas 

dari operasi lintas negara yang dilakukan oleh perusahaan, dan dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan yang melakukan operasi lintas negara lebih memungkinkan untuk melakukan 

tindakan tax avoidance karena kita ketahui bahwa terdapat banyak celah-celah, misalnya 

perusahaan dapat transfer laba ke perusahaan yang ada di negara lain yang mungkin 

negara tersebut memiliki tarif pajak yang lebih rendah dengan demikian laba yang ada di 

dalam negeri akan menjadi lebih sedikit sehingga beban pajak yang dikeluarkanpun akan 
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semakin sedikit. Penurunan beban pajak perusahaan akan meningkatkan laba perusahaan, 

hal tersebutlah yang diinginkan oleh pihak manajemen perusahaan. 

Menurut Siegfried (1972) dalam Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa 

perusahaan besar akan lebih agresif terhadap pajak agar mencapai penghematan beban 

pajak yang optimal, dikarenakan perusahaan besar menginginkan laba yang lebih besar. 

Selanjutnya penelitian Derashid dan Zang (2003) juga menjelaskan bahwa perusahaan 

yang termasuk dalam perusahaan berskala besar akan membayar pajak lebih rendah 

daripada perusahaan berskala kecil. Waluyo, dkk (2015) juga membuktikan secara 

empiris bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara positif terhadap 

penghindaran pajak. Penelitian oleh Darmadi dan Zulaikha (2013) membuktikan bahwa 

semakin besar perusahaan maka akan semakin baik manajemen pajaknya, sehingga beban 

pajak perusahaan akan semakin kecil. Selanjutnya hasil penelitian Surbakti (2012) 

membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Setelah dijelaskan secara singkat bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax 

avoidance, maka hipotesis keenam yaitu: 

H6 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 

2.5 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu telah dikemukakan 

sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis bagaimana 

pengaruh corporate social responsibility (CSR), kompensasi rugi fiskal, profitability, 

leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen 

terhadap adanya tindakan tax avoidance di perusahaan sebagai variabel dependen. 

Peneliti berusaha mengetahui apakah variabel-variabel independen yang mempengaruhi 

effective tax rates (ETR) perusahaan yang juga berpengaruh pada ada atau tidaknya 

tindakan tax avoidance. Effective tax rates (ETR) berbanding  terbalik dengan tindakan 
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tax avoidance, dimana semakin agresif tindakan tax avoidance maka semakin rendah 

nilai ETR. Dengan kata lain semakin tinggi effective tax rates (ETR) perusahaan, berarti 

semakin berkurang tindakan tax avoidance, sehingga dapat dirumuskan melalui kerangka 

berpikir yang dapat dilihat pada gambar 2.1, sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

2.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 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 (Sugiyono, 2015: 99). 
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Berdasarkan kerangka berpikir, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

yaitu:  

H1 : Corporate social responsibility (CSR) berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 

H2 : Kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 

H3 : Profitability berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 

H4 : Leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 

H5 : Kepemilikan institusional negatif berpengaruh terhadap tax avoidance. 

H6 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

6.1 Simpulan 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh corporate social 

responsibility, kompensasi rugi fiskal, profitability, leverage, kepemilikan 

institusional, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Penelitian ini 

dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama periode pengamatan 2011-2015. Di samping itu, analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial 

dengan metode regresi data panel dengan Random Effect Model (REM) yang 

diolah menggunakan software Eviews 9. 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diuraikan pada Bab IV, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Corporate social responsibility berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

tax avoidance. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar corporate 

social responsibility perusahaan akan menyebabkan semakin kecil upaya tax 

avoidance yang dilakukan perusahaan. 

2. Kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan signifikan 

terhadap tax avoidance. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar 

kompensasi rugi fiskal yang diperoleh perusahaan akan menyebabkan 

semakin kecil upaya tax avoidance yang dilakukan perusahaan. 
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3. Profitability berpengaruh negatif dan signifikan signifikan terhadap tax 

avoidance. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat 

profitability perusahaan maka akan menyebabkan semakin rendah upaya ta 

avoidance yang dilakukan perusahaan. 

4. Leverage tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance. Hal 

ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya tingkat leverage perusahaan 

tidak mempengaruhi besaran tax avoidance yang dilakukan perusahaan. 

5. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax 

avoidance. Hal ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya persentase 

kepemilikan institusional tidak mempengaruhi tinngi rendahnya upaya tax 

avoidance yang dilakukan perusahaan. 

6. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan signifikan terhadap 

tax avoidance. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran 

perusahaan akan menyebabkan semakin tinggi upaya tax avoidance yang 

dilakukan perusahaan. 

6.2 Saran  

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Adanya kebijakan transparansi oleh pemerintah sebagai sarana pengawasan 

perpajakan untuk dapat mengantisipasi terjadinya tax avoidance serta dapat 

mnggenjot penerimaan negara menjadi tinggi. Kebijakan Transparansi 

adalah kebijakan yang menetapkan ketentuan tentang apa saja tindakan legal 

dan illegal yang berkaitan dengan tax avoidance, sehingga wajib pajak dapat 

melakukan perencanaan pajak sesuai dengan peraturan. 
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2. Diharapkan fiskus lebih meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan 

yang melaporkan kewajiban perpajakannya, terutama pada perusahaan-

perusahaan besar, karena dikhawatirkan perusahaan besar memiliki banyak 

peluang dalam memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada, seperti 

memanfaatkan transfer pricing atau bahkan tax heaven akibat adanya 

transaksi lintas Negara. 

3. Perusahaan diharapkan melakukan pertimbangan dan lebih berhati-hati 

dalam mengambil keputusan terkait dengan perencanaan pajak sesuai 

dengan undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga tidak 

menimbulkan risiko penerimaan sanksi perpajakan dan tidak merugikan 

stakeholder lainnya. 

4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti upaya tax avoidance pada 

periode sebelum dan sesudah reformasi perpajakan tahun 2008, karena 

adanya reformasi perpajakan akan menunjukan perbedaan tingkat tax 

avoidance yang dilakukan perusahaan antara sesudah dan sebelum reformasi 

perpajakan. 

5. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan alat ukur lain dari 

variabel leverage karena pada penelitian ini  leverage tidak terbukti 

berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance, misalnya dengan 

membagikan total utang jangka panjang dengan total asset seperti proksi 

yang digunakan oleh Lanis dan Richardson (2015).  

 

 

 



 
 

145 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adrian, Sutedi. (2012). Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika. 

Agus, Sartono. (2010). Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: 

BPFE. 

Amstrong, C., et  al. (2012). ”Corporate Governance, Incentives, and Tax 

Avoidance”. Journal of Accounting and Economics, Volume 53 No. 1. Hal 

391-411. 

___________________. (2013). “Corporate Governance, Incentives, and Tax 

Avoidance”. Rock Center for Corporate Governance Stanford University, 

Working Paper Series No.136.  

__________________. (2015). “Corporate Governance, Incentive, and Tax 

Avoidance”. Dalam Jurnal of Accounting and Economics, Volume 60. Hal 

1-17.   

Anderson, Ronald. C. dan David M. Reeb. (2003). “Founding-Family Ownership 

and Firm Performance: Evidence from the S&P 500”. The Journal of 

Finance. Vol. LVIII, No. 3. Amerika Serikat: American University. 

Andreas,dkk. (2015). “Corporate Social Responsibility dan Profitabilitas”. Jurnal 

Manajemen, Vol.15, No.1, November 2015. Salatiga: Universitas Kristen 

Satya Wacana. 

Andriyanto, Hermawan Noor. (2015) . “Pengaruh Return on Assets, Leverage, 

Corporate Governance, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2012”. Skripsi. 

Semarang: Universitas Negeri Semarang. 

Annisa dan Kurniasih. (2012). “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax 

Avoidance”. Dalam Jurnal Akuntansi & Auditing, Vol. 8 No.2, Hal. 95-189.  

Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan. (1995). Management Control 

System. Homewood: Richard Delwirn  

____________________________________. (2009). Sistem Pengendalian 

Manajemen. Jakarta: Salemba Empat. 



146 
 

 
 

Ardyansyah, Danis dan Zulaikha. (2014). “Pengaruh Size, Leverage, Profitability, 

Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax 

Rate (ETR)”. Dalam Diponegoro Journal of Accounting, Volume 3 No. 2, 

Hal. 1-9. Semarang: Universitas Diponegoro. 

Ariefianto, M. D. (2012). Ekonometrika: Esensi dan Aplikasi dengan 

Menggunakan Eviews. Jakarta: Penerbit Erlangga. 

Avi-Yonah, Reuven S. (2006). “Corporate Social Responsibility And Strategic 

Tax Behaviour”. Law & Economics Working Papers. Amerika Serikat: 

University of Michigan Law School Scholarship Repository 

Basuki, A.T. dan Prawoto, N. (2016). Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi 

dan Bisnis. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 

Brigham,  Houston. (2013).  Dasar-dasar  Manajemen  Keuangan.  Edisi  11.  

Jakarta: Salemba Empat. 

Bursa Efek Indonesia. (2017). http://www.idx.co.id/ (Diakses pada 1 Februari 

2017) 

Chai, H, dan Liu, Q. (2010). “Competition and Corporate Tax Avoidance: 

Evidence from Chinese Industrial Firms”. Diakses dari www.ssrn.com 

Chen, S., Chen, X., Cheng, Q dan Shevlin, T. (2010). “Are Family Firms More 

Tax Aggresive than Non-Family Firms?”. Journal of Financial Economics. 

Vol. 95, Hal. 41-61. 

Darmadi, Iqbal Nul Hakim dan Zulaikha. (2013). “Analisis Faktor yang 

Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif”. 

Simposium Nasional Akuntansi 17. Mataram: Universitas Mataram. 

Darmawan dan Sukartha. (2014). “Pengaruh Penerapan Corporate Governance, 

Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran 

Pajak”. Dalam E-Jurnal Akuntansi, Volume 9 No.1, Hal.143-161. Bali: 

Universitas Udayana.  

Derashid dan Zhang. (2003). “Effective Tax Rates and The“Industrial Policy” 

Hypothesis: Evidence from Malaysia”. Dalam Journal of International 

Accounting, Auditing, & Taxation. Vol. 12, Hal. 45-62.  

http://www.idx.co.id/
http://www.ssrn.com/


147 
 

 
 

Desai, M.A. & Dharmapala, D. (2006). “Corporate Tax Avoidance and High-

Powered Incentives”. Journal of Financial Economics, 79, Hal. 145-179. 

__________________________. (2007). “Taxation and Corporate Governance: 

An Economic Approach”. Harvard University, working paper. SSRN. 

Dewi, N. N. dan  I Ketut Jati. (2014). “Pengaruh Karakteristik Eksekutif, 

Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. E-Jurnal Akuntansi 

Universitas Udayana, Volume 6 No. 2. Hal 249-260. ISSN: 2302-8556 Bali 

: Universitas Udayana. 

Donaldson, Thomas dan Preston, Lee E. (1995).“The Stakeholder Theory of the 

Corporation: Concepts, Evidence, and Implications”. Dalam The Academy of 

Management Review, Vol. 20, No. 1, Hal. 65-91. 

Dowling, J. B., dan Pfeffer, J. (1975). “Organizational legitimacy: Social values 

and organizational behavior”. Pacific Sociological Review, 18(1), 122-136. 

Dyreng,  et, al. (2008). “Long-Run Corporate Tax Avoidance”. The Accounting 

Review, Vol. 83 Hal. 61-82. 

Frank, M., Lynch, L., dan Rego, S. (2009). “Tax Reporting Aggressiveness and Its 

Relation to Aggressive Financial Reporting”. Dalam The Accounting 

Review, Vol 84 No 2, page 467-469. 

Ghozali, Imam dan Anis Chariri. (2007). Teori Akuntansi. Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro.  

Ghozali, Imam. (2013). Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. 

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

Global Reporting Initiative. (2017). Item Pengungkapan CSR dengan GRI. 

http://www.globalreporting.org/ (Diakses pada : 5 April 2017). 

Gujarati, D. N. dan Porter, D. C. (2013). Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 

2. Jakarta: Salemba Empat. 

Hanlon, Michelle dan Heitzman, Shane. (2010). “A Review of Tax Research” 

Journal of Accounting and Economics, Vol.50 Hal.127-178.  

 

http://www.globalreporting.org/


148 
 

 
 

Hoi, et al. (2013). “Is Corporate Social Responsibility (CSR) Associated with Tax 

Avoidance? Evidence from Irresponsible CSR Activities”. Dalam Journal of 

the American Accounting Association. USA: Rochester Institute of 

Technology.  

Ifanda, Bily Al. (2016). “Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan 

Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance”. Skripsi. Bandar 

Lampung: Universitas Lampung. 

Ikhsan, Arfan dan Suprasto, H.B. (2008). Teori Akuntansi & Riset 

Multiparadigma. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Jensen,  Michael  C.  Dan  William  H.  Meckling. (1976).  “Theory  of  the  Firm: 

Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure”. Journal of 

Financial Economics, Volume 3 No. 4. Hal 305-360.  

Jessica dan Toly, Agus A. (2014). “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak”. Dalam Tax & Accounting 

Review, Vol. 4 No.1. 

Kasmir. (2008). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers. 

______. (2010). Pengantar Manajemen Keuangan. Jakarta : Kencana. 

Kementerian Keuangan. (2016). Info APBN 2016. 

https://www.kemenkeu.go.id/Publikasi/informasi-apbn-2016. (diakses pada 

01 Februari 2017). 

Khurana,  I.K., dan  W.J.  Moser. (2009). “Institutional  Ownership  and  Tax  

Aggressiveness”. Columbia: University of Missouri. Diakses dari 

www.papers.ssrn.com. 

Kurniasih, Tommy dan Sari . (2013). “Pengaruh Return On Assets, Leverage, 

Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal 

Pada Tax Avoidance”. Dalam Buletin Studi Ekonomi, Volume 18 No.1, 

Hal.58-66. Bali: Universitas Udayana. 

Lanis, R dan G. Richardson. (2012). “Corporate Social Responsibility and Tax 

Aggresiveness: An Empirical Anaysis”. Dalam Journal Account. Public 

Policy. Journal homepage: www.elsevier.com/locate/jaccpubpol. 

https://www.kemenkeu.go.id/Publikasi/informasi-apbn-2016
http://www.papers.ssrn.com/
http://www.elsevier.com/locate/jaccpubpol


149 
 

 
 

_______________________. (2013). “Corporate social responsibility and tax 

aggressiveness: a test of legitimacy theory”. Dalam Accounting, Auditing, & 

Accountability Journal, Vol. 26 No.1, Hal. 75-100. 

_______________________. (2014).“Is Corporate Social Responsibility 

Performance Associated with Tax Avoidance?”. J Bus Ethics, Volume 127, 

page 439–457. Diperoleh dari FTP Hostname: http://sci-

hub.io/10.1007/s10551-014-2052-8 (7 Mei 2017). 

Maesarah, Yasti. dkk. (2013). “Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan 

Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak”. Artikel 

disajikan pada Konferensi Regional Akuntansi II. Malang: Universitas 

Kanjuruhan Malang.  

Mangoting, Yenni. (1999). “ Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif 

Meminimalkan Pajak”. Dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 1 

No.1, Hal. 43-53. Surabaya: Universitas Kristen Petra. 

Marfirah, Dina dan Syam, Fazli. (2016). “Pengaruh Corporate Governance dan 

Leverage Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi 

Akuntansi, Vol 1, No 2, Hal. 91-102.   

Marfu‟ah. (2015). “Pengaruh Retrun on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, 

Kompensi Rugi Fiskal dan Koneksi Politih Terhadap Tax Avoidance”. 

Naskah Publikasi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Munawir, S. (2001). Analisa Laporan Keuangan, Edisi 10. Yogyakarta : Liberti. 

Ngadiman dan Christiany Puspitasari. (2014). “Pengaruh Leverage, Kepemilikan 

Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax 

Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 2010-2012”. Dalam Jurnal Akuntansi, Volume 18 No.03, 

Hal. 408-421. Jakarta: Universitas Tarumanegara. 

Noor, et.al. (2010). “Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective 

Tax Rates Malaysian Listed Companies”. Dalam International Journal of 

Trade, Economics, and Finance, Vol. 01. No. 2 

Peraturan Pemerintah Nomor.93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Sosial. 

http://sci-hub.io/10.1007/s10551-014-2052-8%20(7
http://sci-hub.io/10.1007/s10551-014-2052-8%20(7


150 
 

 
 

Permanasari,  Wien  Ika. (2010). “Pengaruh  Kepemilikan Manajemen,  

Kepemilikan Institusional,  dan  Corporate Social  Responsibility  Terhadap 

Nilai  Perusahaan”.  Skripsi. Semarang: Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis 

Universitas Diponegoro. 

Pohan, Hotman T. (2008). “Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin 

Q, Perata Laba Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. 

Laporan Penelitian. Jakarta: Universitas Trisakti.   

Pohan, Hotman T. (2009). “Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin 

Q, Akrual Pilihan, Tarif Efektif Pajak, dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap 

Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik”. Dalam Jurnal Informasi, 

Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik, Vol. 4 No. 2, Hal. 113-135. 

Jakarta: Universitas Trisakti. 

Pohan, Chairil A. (2013). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama. 

Pradipta, Dyah Hayu dan Supriyadi. (2015). “Pengaruh Corporate Social 

Responsibilisuty (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen 

Terhadap Praktik Penghindaran Pajak”. Simposium Nasional Akuntansi 

XVIII. 16-19 September 2015. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. 

Prakosa, Kesit Bambang. (2014). “Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga 

dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia”. 

Simposium Nasional Akuntansi XVII. 24-27 September 2014. Mataram: 

Universitas Mataram. 

Pranata,  Febri  Mashudi., dkk. (2013).  “Pengaruh Karakteristik  Eksekutif  dan  

Corporate  Governance  Terhadap  Tax Avoidance”. Jakarta: Universitas 

Bung Hatta. 

Puspita, Silvia Ratih. (2014). “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap 

Penghindaran Pajak”. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis 

UNDIP. 

 

 



151 
 

 
 

Richardson, G dan R. Lanis. (2007). “Determinants of The Variability in 

Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia. 

Dalam Journal of Accounting and Public Policy, 689-704. Journal 

homepage: www.elsevier.com/locate/jaccpubpol. 

Rini, Diah. M, dkk. (2015). “Agresivitas Pajak pada Perusahaan Publik Indonesia 

yang Melakukan Pengungkapan Corporate Social Responsibility”. 

Simposium Nasional Akuntansi XVIII. 16-19 September 2015. Mataram: 

Universitas Mataram. 

Sandy, Syeldila dan Lukviarman, Niki. (2015). “Pengaruh Corporate Governance 

Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur” 

Jurnal Akuntansi dan Auditing, Volume 19 No.2, Hal 85-98. 

Sari. (2014). “Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi  

Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan  Terhadap Tax  Avoidance”. Dalam 

Jurnal WRA, Vol.2 No.2.  

Sartika,  Widya. (2012).  “Analisis Hubungan  Penghindaran  Pajak Terhadap  

Biaya  Hutang  dan Kepemilikan  Institusional Sebagai  Variabel  

Pemoderasi. Skripsi  Jurusan  Akuntansi. Depok: Fakultas  Ekonomi  

Universitas Indonesia. 

Seftianne dan Ratih Handayani. (2011). ”Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

Struktur Modal Pada Perusahaan Publik Sektor Manufaktur”. Jurnal Bisnis 

dan Akutansi. 

Shafer,  W., dan  R.  Simmons. (2006). ”Social responsibility,  machiavellianism  

and tax avoidance: A Study of Hong Kong tax professionals”.  Working  

Paper No.5. 

Shleifer,  A.,  dan  Vishney,  R.  (1986). “Large  Shareholders  and  Corporate  

Control”.  Journal  of Political Economy 94. 

Siswianti dan Kiswanto. (2016).  ”Analisis  Determinan  Tax  Aggressiveness  

pada  Perusahaan Multinasional”. Accounting Analysis Journal Volume 5, 

No.1, ISSN: 2252-6765. Semarang: Universitas Negeri Semarang. 

Suandy, Erly. (2006). Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat. 

 

http://www.elsevier.com/locate/jaccpubpol


152 
 

 
 

 

Subagiastra, dkk. (2016). “Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan 

Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak”. Jurnal Ilmiah 

Akuntansi. Vol. 1. No. 2. Hal 167-193. Bali: Universitas Mahasaraswati 

Denpasar. 

Sudjana. (2005). Metode Statistika. Bandung: PT. Tarsito Bandung. 

Sugiharto, Denny. 2014. Prahara Pajak Raja Otomotif. 

https://investigasi.tempo.co/toyota/. (diakses pada 30 Mei 2017). 

Sugitha, I Made. Y. P. dan Supadmi, Ni Luh. (2016). “Pengaruh Karakteristik 

Perusahaan dan Beban Iklan pada Tindakan Penghindaran Pajak”. E-Jurnal 

Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 17.2. ISSN: 2302-8556. Bali: 

Unoversitas Udayana. 

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan 

Kuantitatif.Kualitatif, dan R & D). Bandung: Alfabeta. 

Suryarini, Trisni dan Tarsis Tarmudji. (2012). Pajak di Indonesia. Yogyakarta: 

Graha Ilmu. 

Suwito, Edy dan Arleen Herawaty. (2005). “Analsis Pengaruh Karakteristik 

Perusahaan Terhadap Perataan Laba yang Dilakukan oleh Perusahaan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Jakarta”. SNA VIII. Solo. 15-16 September. 

Swingly, Calvin dan Sukartha, I Made. (2015). “Pengaruh Karakter Eksekutif, 

Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth Terhadap 

Tax Avoidance”. Dalam E-Jurnal Akuntansi, Vol.10 No.1, Hal. 47-62. Bali: 

Universitas Udayana. 

Tax Learning Kompensasi Rugi Fiskal. (2017). 

http://www.pajak.go.id/content/2212-kompensasi-kerugian-fiskal/ (Diakses : 

22 Mei 2017). 

Tjondro, et al. (2016). “Kualitas Corporate Social Responsibility  dan 

Penghindaran Pajak  dengan  Kinerja  Laba  Sebagai  Moderator”.  Jurnal  

Akuntansi  dan Keuangan, Volume. 18  No.  2.  ISSN:  2338-8237.  

Surabaya:  Universitas Kristen Petra. 

https://investigasi.tempo.co/toyota/
http://www.pajak.go.id/content/2212-kompensasi-kerugian-fiskal/


153 
 

 
 

Tommy Kurniasih, Maria M. Ratna Sari. (2013).”Pengaruh Return Turn On Asse 

(ROA), Laverage, Coorporate Governance, Ukuran Perusahaan dan 

Kompensasi rugi Fiskal Pada Tax Avoidance”. Buletin Studi Ekonomi, 

Volume 18.  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perseroan 

Terbatas. 

Wahyudin, Agus,(2015). Metodologi Penelitian Bisnis dan Pendidikan. Edisi 1. 

Semarang: Universitas Negeri Semarang. 

Wahyu Widarjo. (2010). “Pengaruh Ownership Retention, Investasi dari Proceeds 

dan  Reputasi  Auditor  terhadap  Nilai  Perusahaan  dengan  Kepemilikan 

Manajerial  dan  Institusional  sebagai  Variabel  Pemoderasi”.  Tesis. 

Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 

Waluyo, dkk. (2015). “Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, 

Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran 

Pajak”. Simposium Nasional Akuntansi XVIII. 16-19 September 2015. 

Medan: Universitas Sumatera Utara. 

Winarno, W.W. (2015). Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews. 

Yogyakarta: UPP STIM YKPN.  

Wetson dan Copeland. (1999). Manajemen Keuangan. Edisi 8. Penerjemah 

Wasana, Kirbrandoko, dan Dipokusumo. Jakarta: Erlangga. 

Yoehana, Maretta. (2013).  “Analisis  Pengaruh  Corporate  Social  Responsibility 

Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011)”. Skripsi. 

Semarang: Universitas Diponegoro. 

Zain, Muhammad. (2007). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.  




