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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori Keagenan  

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan 

merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (principal) 

memerintah orang lain (agent) untuk melakukan suatu jasa atas nama 

prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan 

yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai 

tujuan yang sama untuk memaksimumkan nilai perusahaan, maka diyakini 

agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan 

prinsipal. Prinsipal hanya tertarik dengan hasil investasinya pada 

perusahaan tersebut, selain itu manajer menginginkan kompensasi 

keuangan dan yang berhubungan dengan hal tersebut dari hasil aktivitas 

pengelolaan perusahaan. 

Konflik agensi dapat terjadi karena adanya pemisahan antara 

principal dan agent, disini maka dapat menimbulkan asimetris informasi. 

Asimestris informasi ini menyebabkan manajer lebih mengetahui masalah 

internal prospek perusahaan dimasa mendatang dibandingkan dengan 

pemilik. Manajer akan mencari keuntungan yang lebih besar untuk 

memenuhi keinginan prinsipal yang menginginkan laba atas investasinya. 

Salah satu yang dapat dilakukan manajer untuk mendapatkan laba yang 
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maksimal yaitu dengan melakukan pengecilan jumlah pajak yang 

ditetapkan atau disebut juga dengan tindakan tax avoidance.  

2. Teori Stakeholder 

Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah suatu 

entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun juga 

harus memberikan manfaat bagi stakeholder diantaranya yaitu pemegang 

saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan 

pihak lain. Semua stakeholder memiliki hak yang sama untuk memperoleh 

informasi mengenai kegiatan perusahaan, dimana perusahaan seharusnya 

mempertimbangkan kepentingan semua pihak atas tindakan yang diambil. 

Teori stakeholder membantu manajemen perusahaan dalam 

meminimalkan kerugian dan meningkatkan penciptaan nilai sebagai 

dampak dari tindakan-tindakan yang diambil oleh perusahaan dan 

berpengaruh terhadap stakeholder. 

3. Tax Avoidance 

Penghindaran pajak umumnya dapat dibedakan dari penggelapan 

pajak (tax evasion), di mana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan 

cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan 

beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara “legal” 

dengan memanfaatkan celah (loopholes) yang terdapat dalam peraturan 

perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau 

melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari 

pajak. Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (tax 
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planning), dimana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal 

untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Akan 

tetapi, perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, 

sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum 

dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima (Direktorat Jendral 

Pajak, 2014). 

Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa tax avoidance 

adalah usaha pengurangan pajak, dengan memanfaatkan pengecualian dan 

potongan yang diperkenankan dalam peraturan perpajakan atau menunda 

pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku, dalam 

hal ini sebagai pengambil kebijakan adalah pimpinan perusahaan.  

Menurut Zain (2007) menyatakan bahwa penghindaran pajak yang 

juga disebut sebagai tax planning  adalah proses pengendalian tindakan 

agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. 

Tax avoidance bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena 

usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau 

meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh 

undang-undang pajak (Kurniasih dan Sari, 2013). 

4. Return On Assets (ROA) 

ROA (Return On Total Assets) merupakan rasio antara saldo laba 

bersih setelah pajak dengan jumlah asset perusahaan secara keseluruhan. 

ROA juga menggambarkan sejauh mana tingkat pengembalian dari 

seluruh asset yang dimiliki perusahaan. Return on assets (ROA) adalah 
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suatu inkator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, 

semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka 

performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik 

(Maharani dan Suardana, 2014). menurut Darmawan dan Sukartha (2014) 

pendekatan ROA menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh 

perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. ROA 

berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan 

untuk wajib pajak badan (Kurniasih dan Sari, 2013).  

5. Komite Audit 

Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan 

No.55/PJOK.04/2015 tentang pembentukan pelaksanaan komite audit 

pasal 4 menyatakan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) 

orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar 

emiten atau perusahaan publik. 

Komite audit adalah komite yang bertanggung jawab mengawasi 

audit eksternal dan merupakan kontak utama antara auditor dengan 

perusahaan (Dewi dan Jati, 2014). Sedangkan menurut Asri dan Suardana 

(2016) menyatakan bahwa komite audit adalah komite tambahan yang 

dibentuk oleh dewan komisaris demi membantu monitoring pada 

manajemen perusahaan dalam menyusun laporan keuangan serta 

memberikan pandangan mengenai masalah kebijakan keuangan, akuntansi 

dan pengendalian intern perusahaan. 
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6. Ukuran Perusahaan 

Semakin besar suatu perusahaan maka semakin baik keuangan 

dalam perusahaan tersebut. Total aktiva yang dimiliki perusahaan dapat 

digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan sehingga semakin besar 

total aktiva yang dimiliki perusahaan maka akan meningkat juga jumlah 

produktivitas perusahaan tersebut, hal itu akan menghasilkan laba yang 

semakin meningkat dan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak (Asri 

dan Suardana, 2016). Menurut Ardyansah dan Zulaikha (2014) 

menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung mempunyai ruang yang 

lebih luas untuk perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktik 

akuntansi yang efekif untuk menurunkan effective tax rate perusahaan. 

Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan, 

karena semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin 

mudah pula perusahaan memperoleh sumber pendanaan yang baik yang 

bersifat internal maupun eksternal (Dewi dan Wirajaya, 2013). 

7. Karakteristik Ekstekutif 

 Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan tentulah 

melibatkan pimpinan-pimpinan didalamnya sebagai pengambil keputusan 

(Swingly dan Sukartha, 2015). Direktur (dalam jumlah jamak disebut 

Dewan Direktur) adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin 

Perseroan terbatas (PT). Direktur dapat seseorang yang memiliki 

perusahaan tersebut atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik 

usaha untuk menjalankan dan memimpin perseroan terbatas. Penyebutan 
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direktur dapat bermacam-macam, yaitu dewan manajer, dewan gubernur, 

atau dewan eksekutif (Direktorat Jendral Pajak, 2014). 

 Di Indonesia pengaturan terhadap direktur terdapat dalam UU No. 40 

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, 

dan tanggung jawab direksi. Seorang direktur atau dewan direksi dalam 

jumlah direktur dalam suatu perusahaan (minimal satu), yang dapat 

dicalonkan sebagai direktur, dan cara pemilihan direktur ditetapkan dalam 

anggaran dasar perusahaan. Pada umumnya direktur memiliki tugas antara 

lain: 

1. memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan 

perusahaan. 

2. memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala 

bagian (manajer). 

3. menyetujui anggaran tahunan perusahaan. 

4. menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja 

perusahaan. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai ROA, komite audit, ukuran perusahaan dan 

karakteristik eksekutif telah banyak diteliti pada penelitian terdahulu. Berikut 

adalah hasil dari penelitian terdahulu mengenai ROA, komite audit, ukuran 

perusahaan dan karakteristik eksekutif terhadap tax avoidance: 
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TABEL 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Tommy Kurniasih, 

Maria M. Ratna Sari 

(2013). 

Pengaruh Return On 

Assets,Leverage,Corporate 

Governance,Ukuran 

Perusahaan dan 

Kompensasi Rugi Fiskal 

pada Tax Avoidance. 

Return on Assets (ROA), 

Ukuran Perusahaan dan 

Kompensasi Rugi Fiskal 

berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap tax 

avoidance, sedangkan 

Leverage dan Corporate 

Governance tidak 

berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap tax 

avoidance  

 

2. Calvin Swingly, I 

Made Sukartha (2014). 

Pengaruh Karakteristik 

Eksekutif,Komite 

Audit,Ukuran 

Perusahaan,Leverage dan 

Sales Growth pada Tax 

Avoidance. 

Karakteristik Eksekutif dan 

Ukuran Perusahaan 

berpengaruh positif terhadap 

Tax Avoidance. 

Leverage berpengaruh 

negative. Sementara Sales 

Growth tidak berpengaruh 

pada Tax Avoidance. 

3. Ni Nyoman Kristiana 

Dewi, I Ketut Jati 

(2014). 

Pengaruh Karakter 

Eksekutif, Karakteristik 

Perusahaan, Dan Dimensi 

Tata Kelola Perusahaan 

Yang Baik Pada Tax 

Avoidance Di Bursa Efek 

Indonesia. 

Risiko Perusahaan, Kualitas 

Audit, dan Komite Audit 

berpengaruh pada Tax 

Avoidance. Multinational 

Company, Kepemilikan 

Institusional, Dan Proporsi 

Dewan Komisaris tidak 

berpengaruh terhadap 

tindakan Tax Avoidance. 

4. I Gusti Ayu Cahya 

Maharani, Ketut Alit 

Suardana (2014). 

Pengaruh Corporate 

Governance, Profitabilitas 

Dan Karakteristik 

Eksekutif Pada Tax 

Avoidance Perusahaan 

Manufaktur. 

proporsi dewan komisaris, 

kualitas audit, komite audit 

dan ROA yang merupakan 

proksi dari profitabilitas 

berpengaruh negatif, 

karakteristik eksekutif 

berpengaruh positif, 

kepemilikan insitusional 

yang merupakan proksi dari 

corporate governance tidak 

berpengaruh terhadap 
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tindakan tax avoidance 

4. I Gede Hendy 

Darmawan,  

I Made Sukartha 

(2014). 

Pengaruh Penerapan 

Corporate Governance, 

Leverage, Return On 

Assets, Dan Ukuran 

Perusahaan Pada 

Penghindaran Pajak 

Corporate governance 

berpengaruh pada 

penghindaran pajak. 

Leverage tidak berpengaruh 

pada penghindaran pajak. 

ROA berpengaruh pada 

penghindaran pajak. Ukuran 

perusahaan berpengaruh 

pada penghindaran pajak 

5. Ida Ayu Trisna Yudi 

Asri, Ketut Alit 

Suardana (2016). 

Pengaruh Proporsi 

Komisaris Independen, 

Komite Audit, Preferensi 

Risiko Eksekutif Dan 

Ukuran Perusahaan Pada 

Penghindaran Pajak 

keberadaan komite audit, 

preferensi risiko eksekutif 

dan ukuran perusahaan 

berpengaruh pada 

penghindaran pajak 

perusahaan sedangkan 

proporsi komisaris 

independen tidak 

berpengaruh pada 

penghindaran pajak 

perusahaan. 

6. Fitri Damayanti, 

Tridahus Susanto 

(2015). 

Pengaruh Komite Audit, 

Kualitas Audit, 

Kepemilikan Institusional, 

Risiko Perusahaan Dan 

Return On Assets 

Terhadap Tax Avoidance 

Komite Audit dan kualitas 

audit tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance. 

Risiko perusahaan dan ROA 

berpengaruh terhadap tax 

avoidance. 

 7. M. Khoiru Rusydi 

(2013). 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan Terhadap 

Aggressive Tax Avoidance 

Di Indonesia 

Secara empiris hasil 

penelitian ini 

menggambarkan bahwa 

ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap 

aggressive tax 

avoidance di Indonesia. 

8. Stella Butje, Elisa 

Tjondro (2014) 

Pengaruh Karakter 

Eksekutif Dan Koneksi 

Politik 

Terhadap Tax Avoidance 

Karakter eksekutif 

berpengaruh negatif 

signifikan CETR sehingga 

perusahaan melakukan tax 

avoidance. 

Koneksi politik berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

CETR sehingga perusahaan 

melakukan tax avoidance. 
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9 Putu Rista Diantari, 

IGK Agung Ulupui 

(2016) 

Pengaruh Komite Audit, 

Proporsi Komisaris 

Independen Dan Proporsi 

Kepemilikan Institusional 

Terhadap Tax Avoidance 

Komite audit berpengaruh 

negatif terhadap tax 

avoidance, proporsi 

komisaris independen 

berpengaruh negatif 

terhadap tax avoidance dan 

proporsi kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh terhadap tax 

avoidance. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan teori-teori dan penelitian terdahulu dapat ditentukan 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ROA, komite 

audit, ukuran perusahaan dan karakteristik eksekutif sedangkan variabel 

dependen dalam penelitian ini yaitu tax avoidance. Berdasarkan uraian tersebut 

maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 H1 

  

 H2 

                                                                                                                  

H3 

 H4 

D.  

RETURN ON ASSETS 

X1 

KOMITE AUDIT 

X2 

KARAKTERISTIK EKSEKUTIF 

X4 

UKURAN PERUSAHAAN 

X3 

EFFECTIVE TAX RATE 

Y 
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D. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan penelitian terdahulu, 

maka hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Return On Assets Terhadap Tax Avoidance 

Secara logika, semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin 

tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi 

profitabilitasnya (Sari dan Kurniasih, 2013). Perusahaan yang memiliki 

profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam 

tax planning yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen 

et al. 2010).  

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Damayanti dan 

Susanto (2015), Sari dan Kurniasih (2013) menemukan pengaruh ROA 

positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan sampel 

mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan 

dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan 

tersebut terlihat melakukan penghindaran pajak.  

H1 : Return On Assets (ROA) berpengaruh negatif terhadap ETR 

sebagai proksi dari Tax Avoidance 

2. Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance 

Penghindaran pajak ini juga mengakibatkan meningkatnya jumlah 

laba yang diterima pemilik saham dimana ini merupakan tujuan utama 

pemilik saham. Jumlah komite audit yang terdapat dalam sebuah 
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prusahaan tidak memberikan jaminan suatu perusahaan dapat melakukan 

pnghindaran pajak untuk memperoleh laba yang lebih besar.  

Penelitian yang dilakukan Damayanti dan Susanto (2015) 

berdasarkan data yang diperoleh dan hasil pengujian yang telah dilakukan 

dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat disimpulkan 

bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance karena 

jumlah komite audit yang berada dalam perusahaan tidak memberikan 

jaminan perusahaan akan melakukan tindakan tax avoidance dan jumlah 

komite audit tidak memberikan jaminan melakukan intervensi dalam peran 

penentuan kebijakan besaran tarif pajak dalam perusahaan. Selain itu 

menurut Swingly dan Sukartha (2015)  hasil uji analisis regresi juga 

membuktikan bahwa secara statistik jumlah komite tidak berpengaruh 

pada tax avoidance. 

H2 : Komite Audit tidak berpengaruh negatif terhadap ETR 

sebagai proksi dari Tax Avoidance.  

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. 

Semakin besar suatu perusahaan maka semakin baik pula keuangan 

didalam perusahaan tersebut. Semakin baik keuangan dalam sebuah 

perusahaan maka semakin tinggi laba yang dimiliki, semakin besar laba 

yang dimiliki perusahaan maka semakin banyak kesempatan perusahaan 

dalam melakukan tindakan tax avoidance. Menurut penelitian yang 

dilakukan Swingly dan Sukartha (2015) menyatakan dengan menggunakan 

pengujian total aset, hasil uji analisis regresi membuktikan bahwa secara 
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statistik total aset yang merupakan proxy dari ukuran perusahaan 

berpengaruh positif pada tax avoidance. 

Ukuran perusahaan juga berpengaruh signifikan secara simultan 

dan parsial terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2007-2010 (Kurniasih dan Sari, 2013). 

H3 :  Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ETR 

sebagai proksi dari tax avoidance. 

4. Pengaruh Karakteristik Eksekutif Terhadap Tax Avoidance 

Pimpinan-pimpinan dalam sebuah perusahaan adalah pemegang 

kendali dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan 

perusahaan pasti terlibat pimpinan-pimpinan perusahaan didalamnya 

dimana dalam pengambilan keputusan tersebut sebagian besar dilakukan 

oleh para eksekutif. Karakter eksekutif pasti berbeda pada setiap 

perusahaan, ada eksekutif yang berani mengambil risiko dan ada juga 

eksekutif yang menghindari risiko. Bagi eksekutif yang berani mengambil 

risiko pasti menginginkan laba yang lebih besar bagi perusahaannya 

dibandingkan dengan laba yang didapatkan seharusnya. Karena keinginan 

tersebut eksekutif mengambil risiko dengan melakukan tindakan tax 

avoidance. 

Menurut penelitian Maharani dan Suardana (2014) juga 

menyatakan bahwa risiko perusahaan yang merupakan proksi dari 

karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap tindakan tax 

avoidance yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Bursa Efek 
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Indonesia periode 2008-2012. Dalam penelitian Swingly dan Sukartha 

(2015) juga menyatakan bahwa berdasarkan analisis data dan pembahasan 

yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil uji analisis 

regresi membuktikan bahwa secara statistik risiko perusahaan yang 

merupahan proxy dari karakteristik eksekutif berpengaruh positif pada tax 

avoidance. 

H4 : Karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap ETR 

sebagai proksi dari tax avoidance. 
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