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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori Agensi 

Menurut Atmaja, 2013 teori agensi merupakan problem 

keagenan antara pemegang saham ( pemilik perusahaan ) dengan 

manajer potensial yang terjadi apabila manajemen tidak memiliki 

saham mayoritas perusahaan. Pemegang saham menginginkan 

manajer bekerja dengan tujuan memaksmimumkan kemakmuran 

pemegang saham. Sebaliknya, manajer perusahaan bisa saja 

bertindak tidak untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang 

saham, tetapi memaksimumkan kemakmuran mereka sendiri.  

Teori agensi mengungkapkan terdapat konflik kepentingan 

antara pemegang saham (principal) dan manajer (agent). Teori 

agensi menyatakan adanya asimetri antara manajer (agent) dan 

pemegang saham (principal) dimana manajer lebih mengetahui 

informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan 

datang dibandingkan dengan pemegang saham dan stakeholder 

lainnya. Prinsipal akan mengorbankan sumberdaya yang 

dimilikinya dalam bentuk kompensasi yang diterima oleh agen, 

dengan kompensasi yang diberikan pada agen maka prinsipal 

berharap dapat mengurangi perbedaan pandangan dan mengurangi 

tindakan yang menyimpang dari kepentingan prinsipal.  
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Dalam hubungan agensi ini terdapat konflik dimana agen 

tidak lagi bertindak sesuai dengan kepentingan principal, yang 

melainkan agent lebih bertindak sesuai dengan kepentingan 

mereka yang mengakibatkan perbedaan keputusan antara agent  

sebagai pengambil keputusan dan principal  sebagai penyedia 

sumber daya.  

Dalam usaha menyelaraskan kepentingan, principal akan 

mengorbankan sumber daya yang dimilikinya dalam bentuk 

kompensasi yang diterima oleh agent, dengan kompensasi yang 

diberikan pada agent maka berharap akan mengurangi perbedaan 

pandangan dan mengurangi tindakan yang menyimpan dari 

kepentingan principal, biaya ini disebut monitoring cost. Biaya 

berikutnya adalah biaya yang ditanggung oleh agent yang 

merupakan jaminan bahwa agent tidak bertindak yang akan 

membahayakan principal dan agent akan bertanggung jawab 

apabila melakukan tindakan tersebut. Biaya ini disebut bonding 

cost. Biaya yang terakhir adalah residual cost, biaya ini timbul 

karena perbedaan keputusan antara principal dan agent yang 

mengakibatkan berkurangnya kekayaan principal.  

Teori agensi juga mengatakan bahwa principal akan 

mengorbankan sumberdaya berupa kompensasi kepada agent  agar 

mereka dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam 

pembayaran pajak perusahaan. 
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2. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Menurut Pohan (dalamSari et al,2013) Penghindaran Pajak 

(tax avoidance) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan 

secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan 

dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan tehnik yang 

digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey 

area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan 

perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang 

dibayarkan. 

Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah usaha dalam 

meringankan beban pajak dan dapat berpengaruh pada 

pengurangan terhadap pajak perusahaan yang dalam praktiknya 

tidak melanggar undang-undang. Menurut Hutagaol (dalam 

Saputra et al,2015) penghindaran pajak (tax avoidance) adalah 

upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar 

peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara 

berusaha mengurangi pajak terutangnya dengan mencari 

kelemahan (loopholes). 

Penghindaran pajak bukan termasuk pelanggaran atas 

perundang-undangan perpajakan dan secara etika penghindaran 

pajak tidak dianggap salah dalam rangka usaha perusahaan untuk 

mengurangi, menghindari, meminimkan atau meringankan beban 

pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang 

PENGARUH KOMPENSASI EKSEKUTIF, AULIA HILDA KARINA, AKUNTANSI, UMP 2017.



14 
 

pajak. Dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan (UU KUP) telah dinyatakan bahwa pajak 

merupakan salah satu sarana dan hak tiap wajib pajak untuk 

berpatisipasi dalam penyelanggaraan negara dan 

pembangunan.Namun bagi pelaku bisnis pajak dianggap sebagai 

beban investasi. Oleh karena itu wajar apabila perusahaan berusaha 

menghindari beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. 

Penghindaran pajak sengaja dilakukan oleh perusahaan 

dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak 

yang harus dilakukan dan meningkatkan cash flow perusahaan dan 

tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan. 

Komite urusan fiskal dari Organization for Economic Co – 

Operation and Development (OECD)terdapat tiga karakteristik dari 

penghindaran pajak, yaitu : 

a. Adanya unsur artificial arrangementdimana berbagai 

pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, 

dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak. 

b. Sering memanfaatkan loopholesdari undang-undang atau 

menerapkan ketentuan-ketentuan legaluntuk berbagai 

tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan 

oleh pembuat undang-undang. 

c. Terdapat unsur kerahasiaan. Diamana umunya para 

konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan 
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penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga 

kerahasiannya seaman mungkin. 

Menurut Suandy, 2008 (dalam Kurniasih dan Annisa, 2012) 

mempaparkan beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk 

melakukan penghematan pajak dengan ilegal,yaitu : 

a. Jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin besar pajak 

yang harus dibayar maka semakin besar juga 

kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran; 

b. Biaya untuk meyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk 

meyuap fiskus, maka semakin besar kecenderungan Wajib 

Pajak untuk melakukan pelanggaran; 

c. Kemungkinan untuk terdeteksi. Semakin kecil 

kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin 

besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan 

pelanggaran; 

d. Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan 

terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan 

Wajib Pajak melakukan pelanggaran. 

Shafer dan Simmons, 2006 (dalam Sandy dan 

Lukviarman,2015) tax avoidance adalah suatu skema transaksi 

yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak denagn 

meamnfaatkan berbagai kelemahan (loophole) ketentuan 

perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal 
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karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak 

bukan berati bebas dari biaya. Namun beberapa biaya yang harus 

ditanggung yaitu pengorbana waktu dan tenaga untuk melakukan 

penghindaran pajak serta adanya resiko apabila penghindaran pajak 

terungkap. Resiko tersebut dapat berupa reputasi yang buruk bagi 

perusahaan sehingga menghambat kelangsungan usaha perusahaan. 

3. Kompensasi Eksekutif 

Kompensasi dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk 

penghargaan atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan baik 

yang berbentuk finansial maupun barang dan jasa pelayanan agar 

dapat merasa dihargai dalam bekerja (Mayangsari, 2015). 

Kompensasi eksekutif mencakup beberapa hal yaitu gaji 

pokok, bonus, fasilitas jabatan dan opsi saham atau manfaat pribadi 

lainnya. Kompensasi eksekutif diukur dengan menggunakan total 

kompensasi kas yang diterima oleh eksekuif selama setahun 

(Hanafi dan Harto, 2014). 

Dalam teori agensi dikatakan bahwa saat hubungan 

keagenan mencapai tingkat tertentu maka akan terjadi konflik 

antara kepentingan pemegang saham selaku principal  dan manajer 

selaku agent akan bertindak sesuai kepentingannya sendiri. Konflik 

ini akan menimbulkan perbedaan pandangan mengenai keputusan 

yang akan diambil oleh perusahaan. Kompensasi akan muncul 

sebagai monitoring cost yang dikeluarkan oleh pemegang saham 
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untuk membatasi perbedaan kepentingan antara pemegang saham 

dan manajer selaku pembuat keputusan. 

Berdasarkan teori agensi pemegang saham akan 

memberikan kompensasi kepada eksekutif agar mereka terus 

meningkatkan laba perusahaan dan pemegang saham 

menginginkan efisiensi biaya pada semua pos-pos biaya termasuk 

biaya pajak yang harus dikeluakan perusahaan. 

Data kompensasi eksekutif terdapat di annual report 

perusahaan pada catatan atas pelaporan keuangan mengenai 

pengungkapan gaji. 

4. Kepemilikan Saham Eksekutif 

Kepemilikan saham merupakan porsi kepemilikan yang 

ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di 

peusahaan khususnya terhadap saham yang digunakan dalam 

memegang kontrol dan mempengaruhi jalannya perusahaan 

sehingga memberikan pengaruh terhadap kinerja dalam 

menjalankan suatu perusahaan serta dipercaya untuk mengurangi 

konflik antara pihak manajemen dan pemegang saham 

(Mayangsari, 2015).  

Struktur kepemilikan perusahaan mempunyai aspek yaitu 

komposisinya, siapa pemegang sahamnya dan lebih penting siapa 

yang mengendalikan atau pemegang saham signifikannya. 

Kepemilikan saham eksekutif mempunyai tujuan yaitu 
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meningkatkan kinerja perusahaan sebagai upaya efisiensi 

pembayaran pajak serta dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan 

untuk meningkatkan kesejahteraan prinsipal. 

Kepemilikan saham dijadikan harapan eksekutif agar 

mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi yang juga seorang 

eksekutif menjadi bagian dari pemilik perusahaan. 

5. Kepemilikan Institusional 

Menurut Faisal (dalam Ngadiman dan Puspitasari, 2014), 

kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor 

perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 

5%) mengidentifikasikan kemampuannya untuk memonitor 

manajemen lebih besar. Institusi dapat berupa perusahaan asuransi, 

bank, perusahaan investasi, dana pensiun, dan institut lainnya. 

Adanya kepemilikan institusional disuatu perusahaan 

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap 

kinerja manajemen (Merslythalia dan Lasmana, 2016). 

Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar dari 

pemegang saham lainnya maka dapat melakukan pengawasan lebih 

besar terhadap kebijakan manajemen sehingga manajemen akan 

menghindari perilaku yang akan merugikan pemegang saham dan 

melindungi investasi mereka dalam perusahaan. 

Kepemilikan institusional berperan penting dalam 

memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajemen. Besar 

PENGARUH KOMPENSASI EKSEKUTIF, AULIA HILDA KARINA, AKUNTANSI, UMP 2017.



19 
 

kecilnya kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan 

pajak oleh perusahaan, dan semakin kecil kepemilikan institusional 

akan meningkatkan kebijakan penghindaran pajak, tetapi semakin 

besar kepemilikan institusional maka akan semakin mengurangi 

tindakan kebijakan penghindaran pajak (Merslythalia dan 

Lasmana, 2016). 

6. Leverage 

Leverage menurut Sartono (dalam Kurniasih dan Sari, 

2013) adalah penggunaan hutang untuk membiayai investasi. 

Leverage merupakan penambahan jumlah utang yang 

mengakibatkan timbulnya biaya tambahan yang berupa bunga atau  

interest dan pengurangan beban pajak bagi perusahaan.  

Leverage bagi perusahaan memberikan banyak manfaat, 

baik dalam rasio rendah maupun rasio tinggi. Menurut Fred 

Waston (dalamNgadimandanPuspitasari, 2014)leverage memiliki 

beberapa implikasi yaitu sebagai berikut: 

a. Kreditor mengharapkan ekuitas (dana yang disediakan 

pemilik) sebagai keamanan. Artinya jika pemilik memiliki 

dana yang lebih kecil sebagai modal,resiko bisinis terbesar 

akan ditanggung oleh kreditor. 

b. Dengan pengadaan dana melalui utang, pemilik memperoleh 

manfaat berupa tetap dipertahankannya penguasaan atau 

pengendalian perusahaan. 
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c. Apabila perusahaan mendapat penghasilan lebih dari dana 

yang dipinjamnkannya dibandingkan dengan bunga yang 

harus dibayarnya dan pengembaliaan kepada pemilik 

diperbesar. 

Leverage  dapat diartikan sebagai gambaran kemampuan 

perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai 

beban tepat untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik 

perusahaan. Leverage menunjukkan seberapa jauh perusahaan 

dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan 

yang digambarkan oleh modal (dalam Ngadiman dan Puspitasari, 

2014). 

Menurut Irfan Fahmi (dalam Agusti, 2014) rasio leverage 

adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. 

Rasio leverage menggambarkan sumber dana operasi yang 

digunakan oleh perusahaan.Leverage diukur dengan presentase dari 

total hutang terhadap ekuitas perusahaan pada satu periode yang 

disebut juga Debt to Equity Ratio (DER).  

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai perusahaan dalam melakukan 

penghindaran pajak (tax avoidance) telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti sebelumnya. Berikut adalah uraian mengenai beberapa peneliti 

membahas tentang penghindaran pajak (tax avoidance).  
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Cindy Mayangsari (2015) meneliti pengaruh kompensasi 

eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif dan 

leverage terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Hasil penelitian 

ini menunjukan kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif 

dan leverage terdapat pengaruh terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance) dan preserensi risiko eksekutif tidak berpengaruh negatif 

terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).  

Umi Hanafi dan Puji Harto (2014) melakukan penelitian 

tentang penghindaraan pajak (tax avoidance) dengan variabel 

independen yang digunakan yaitu kompensasi eksekutif, kepemilikan 

saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa kompensasi eksekutif, kepemilikan saham 

eksekutif, preferensi risiko eksekutif memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Waluyo dkk. (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh 

return on assets ,leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal 

dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa roa, leverage , dan ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Sedangkan kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Merslythalia dan Lasmana (2016) melakukan penelitian 

tentang pengaruh kompetensi eksekutif, ukuran perusahaan, komisaris 
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independen, dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi eksekutif, ukuran 

perusahaan, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax 

avoidance. Sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif 

terhadap tax avoidance. 

Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014) melakukan 

penelitian tentang pengaruh leverage , kepemilikan institusional, dan 

ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan, sedangkan kepemilikan institusional dan ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran 

pajak. 

Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari (2013) meneliti 

tentang penghindaran pajak (tax avoidance) dengan variabel 

independennya return on assets(ROA), leverage, corporate 

governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal . Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa return on assets (ROA), leverage, 

corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tax avoidance dan 

return on assets (ROA), ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tax 

avoidance,sedangkan  leverage, corporate governance, tidak 
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berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tax avoidance pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Irawan dan Farahmita (2012) yang meneliti tentang pengaruh 

kompensasi manajemen dan corporate governance terhadap 

penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menyatakkan bahwa besarnya 

kompensasi eksekutif berpengaruh negatif secara signifikan terhadap 

tingkat penghindaran pajak. Mereka juga menjelaskan bahwa 

kepemilikan eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran 

pajak. 

Berdasarkan hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

penelitian telah dilakukan oleh berbagaia peneliti dengan bentuk dan 

hasil penelitian yang berbeda. Berikut ringkasan penelitian terdahulu 

pada tabel 2.1 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel Hasil 

1. Cindy 

Mayangsari 

(2015) 

Var. Dependen 

Penghindaran pajak 

(tax avoidance) 

Var. Independen 

Kompensasi 

eksekutif, 

Kepemilikan saham 

eksekutif, Preferensi 

risiko eksekutif dan 

Leverage 

Kompensasi eksekutif, 

kepemilikan saham 

eksekutif dan leverage 

terdapat pengaruh 

terhadap penghindaran 

pajak (tax avoidance) 

dan preserensi risiko 

eksekutif tidak 

berpengaruh negatif 

terhadap penghindaran 

pajak (tax avoidance). 

2. Umi Hanafi 

dan Puji 

Harto (2014) 

Var. Dependen 

Penghindaran pajak 

(tax avoidance) 

Menyatakan bahwa  

kompensasi eksekutif, 

kepemilikan saham 
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Var. Independen 

Kompensasi 

eksekutif, 

Kepemilikan saham 

eksekutif, Preferensi 

risiko eksekutif 

eksekutif, preferensi 

risiko eksekutif 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak 

perusahaan (tax 

avoidance). 

3. Waluyo dkk. 

(2015) 

Var. Dependen 

Penghindaran pajak 

(tax avoidance) 

Var. Independen 

return on assets 

,leverage, ukuran 

perusahaan, 

kompensasi rugi 

fiskal dan 

kepemilikan 

institusional 

Roa, leverage , dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran 

pajak. Sedangkan 

kompensasi rugi fiskal 

dan kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. 

4.  Merslythalia 

dan Lasmana 

(2016) 

Var. Dependen 

Tax avoidance 

Var. Independen 

Kompetensi 

eksekutif, ukuran 

perusahaan, 

komisaris 

independen, dan 

kepemilikan 

institusional 

Kompetensi eksekutif, 

ukuran perusahaan, 

komisaris independen 

tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance. 

Sedangkan kepemilikan 

institusional berpengaruh 

negatif terhadap tax 

avoidance 

5. Ngadiman 

dan 

Christiany 

Puspitasari 

(2014) 

Var. Dependen 

Penghindaran pajak 

(tax avoidance). 

Var. Independen 

Leverage,kepemilika

n institusional, dan 

ukuran perusahaan 

 

leverage tidak 

berpengaruh yang 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak 

kepemilikan institusional 

dan ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran 

pajak. 

6. Tommy 

Kurniasih 

dan Maria M. 

Ratna Sari 

(2013 

Var. Dependen 

Penghindaran pajak 

(tax avoidance) 

Var. Independen 

Return on assets 

(ROA), leverage, 

corporate 

governance, ukuran 

perusahaan dan 

Menemukan hubungan 

signifikan antara return 

on assets (ROA), 

leverage, corporate 

governance, ukuran 

perusahaan dan 

kompensasi rugi terhadap 

tax avoidance 
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kompensasi rugi 

fiskal 

7. Irawan dan 

Farahmita 

(2012) 

Var. Dependen 

Penghindaran Pajak 

Var. Independen 

Kompensasi 

manajemen dan 

kepemilikan 

eksekutif 

Kompensasi eksekutif 

berpengaruh negatif 

terhadap penghindaran 

pajak dan kepemilikan 

eksekutif berpengaruh 

negatif terhadap 

penghindaran pajak 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran menjelaskan atas pengaruh kompensasi 

eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, konservatisme akuntansi, dan 

leverage . 

Tabel 2.2 

  Kerangka Pemikiran 

  

    H1 (+)     

  H2 (+) 

  H3(-) 

   H4(+) 

 

 

 

Kompensasi 

Eksekutif 

Kepemilikan 

Saham Eksekutif 

Kepemilikan 

Institusional 

Leverage 

 tax avoidance 
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D. Hipotesis 

1. Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (tax 

avoidance). 

Kompensasi yang tinggi kepada eksekutif adalah salah satu 

cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. 

Karena dalam hal ini eksekutif sebagai pemimpin operasional 

perusahaan akan bersedia membuat kebijakan penghindaran pajak 

hanya jika ia mendapatkan keuntungan atas kebijakan yang dibuat.  

Berdasarkan hubungan keagenan kompensasi eksekutif 

muncul sebagai monitoring cost untuk membatasi perbedaan 

kepentingan manajer dengan pemegang saham, dimana pemegang 

saham menginginkan peningkatan laba perusahaan dan menginginkan 

efisiensi biaya termasuk biaya pajak yang harus dikeluarkan 

perusahaan. 

Dalam penelitian yang dilakukan Hanafi dan Harto (2014) 

menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif 

terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa 

kompensasi tinggi yang diberikan kepada eksekutif maka perusahaan 

akan semakin melakukan penghindaran pajak. 

Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 

H1 : Kompensasi Eksekutif Berpengaruh Positif Terhadap 

Penghindaran Pajak (tax avoidance). 
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2. Pengarauh Kepemilikan Saham Eksekutif Terhadap Penghindaran 

Pajak (tax avoidance). 

Kepemilikan saham oleh eksekutif dapat menjadikan 

eksekutif lebih agresif dalam membuat keputusan penghindaran pajak 

dan tindakan penghindaran pajak dapat meminimalkan pembayaran 

pajak, sehingga secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap 

cash low perusahaan (Hanafi dan Harto, 2014). Kepemilikan saham 

eksekutif diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan 

diantaranya melalui penghindaran pajak (tax avoidance) sebagai 

upaya pembayaran pajak.  

Dalam hubungan keagenan, pemilik saham sebagai 

principal menginginkan agar manajer sebagai agent bertindak sesuai 

dengan kepentingan principa. Principal menginginkan agent untuk 

meningkatkan kinerja dan melakukan efisiensi biaya, termasuk biaya 

pembayaran pajak. Dengan demikian, principal memberikan 

kompensasi dalam bentuk kepemilikan saham eksekutif agar agent 

dapat lebih meningjatkan kinerjanya dalam peningkatan laba dan 

pembayaran pajak yang rendah. 

Dalam penelitian Hanafi dan Harto (2014)yang 

menunjukkan bahwa kepemilikan saham eksekutif berpengaruh 

positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa 

kepemilikan saham eksekutif yang  mampu mempengaruhi eksekutif 

untuk membuat kebijakan efisiensi pembayaran melalui 
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penghindaran pajak sehingga sebagai pemegang saham eksekutif 

akan mendapat keuntungan dari upaya efsiensi beban pajak. Dengan 

demikian dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Kepemilikan saham eksekutif berpengaruh positf terhadap 

penghindaran pajak (tax avoidance). 

3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak 

(tax avoidance). 

Besar kecilnya kepemilikan institusional akan 

mempengaruhi kebijakan pajak oleh perusahaan, dan semakin kecil 

kepemilikan institusional akan meningkatkan kebijakan penghindaran 

pajak, tetapi semakin besar kepemilikan institusional maka akan 

semakin mengurangi tindakan kebijakan penghindaran pajak 

(Merslythalia dan Lasmana, 2016). 

Dalam teori keagenan institusi sebagi principal akan 

menyerahkan tanggung jawab kepada agent untuk mengelola 

investasi perusahaan yang nantinya institusi akan terus melakukan 

pengawasan secara professional mengenai perkembangan 

investasinya yang menyebabkan tingkat pengendalian kepada agent 

sangat tinggi. 

Dalam penelitian yang dilakukan Merslythalia dan Lasmana 

(2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

negatif terhadap penghindaran pajak yang.  

Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 
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H3 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak (tax avoidance).  

4. Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (tax avoidance) 

Konsep leverage merupakan rasio yang menunjukan jumlah 

utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan 

dapat mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang (dalam 

Mayangsari, 2015). 

Semakin tinggi nilai rasio leverage, berati semakin tinggi 

jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan 

perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari 

utang tersebut. Biaya bunga yang tinggi akan mengurangi laba 

sebelum pajak perusahaan yang menyebabkan beban pajak yang 

dibayarkan perusahaan rendah. Beban pajak yang dibayarkan rendah 

maka akan menghasilkan ETR yang rendah. ETR yang rendah 

mengindikasikan adanya penghindaran pajak (tax avoidance). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Waluyo dkk (2015) 

menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah utang yang 

tinggi akan menyebabkan beban bunga yang tinggi sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai pengurang pajak agar pajak semakin rendah. 

Dengan demikian, dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H4 : Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 

(tax avoidance). 
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