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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan 

Teori keagenan dapat diartikan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang 

prinsipal yang memberikan wewenang kepada orang lain (agent) untuk mengambil 

keputusan dalam menjalankan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut 

Hendriksen dan Breda (2013) terdapat hubungan antara dua individu dimana salah satu 

menjadi principal dan yang lainnya menjadi agen. Prinsipal memberikan suatu tugas 

kepada agen, lalu agen menyetujui untuk melaksanakan tugas tersebut dengan beberapa 

pertimbangan yang diberikan kepada principal. Manajemen berperan sebagai agen 

dalam sebuah perusahaan dan principal berperan sebagai shareholder. Pemegang 

saham berperan sebagai peninjau informasi dan pengambilan keputusan dilakukan oleh 

agen-agennya. Peninjau informasi memiliki tanggung jawab untuk memilih sebuah 

system informasi. Peninjau informasi harus memiliki pilihan yang beragam sehingga 

para pengambil kebijakan dapat membuat keputusan terbaik bagi kepentingan pemilik. 

 Teori keagenan memiliki fokus terhadap hubungan antara dua pelaku yang 

mempunyai perbedaan kepentingan yaitu antara prinsipal dan agen. Teori ini 

memberikan gambaran pemisahan antara pemegang saham dan manajemen. Pemisahan 

tersebut bertujuan agar tercapai keefisienan dan keefektifan dalam mengelola suatu 

perusahaan dengan memiliki agen terbaik dalam mengelola perusahaan tersebut. 

Dalam teori keagenan, prinsipal dan agen memiliki perbedaan visi sehingga kedua 

pihak melakukan beberapa praktik untuk mencapai visi tersebut. Prinsipal 

menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi dari sumber daya yang telah 

diinvestasikan, sedangkan agen mungkin akan mementingkan kepentingan pribadinya 

dengan mengorbankan prinsipal, salah satunya ingin memperoleh bonus yang besar 

atas hasil usahanya. 
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 Praktik tax avoidance dalam pandangan teori keagenan dipengaruhi oleh 

adanya konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen (manajemen) yang timbul 

ketika setiap pihak berusaha mempertahankan atau mencapai tingkat kemakmuran 

yang dikehendaki perusahaan. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tentu 

melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan tersebut. Gambaran 

umumnya pemimpin perusahaan memiliki dua karakter yaitu, risk taker dan risk 

averse. Budiman (2012) menjelaskan karakter risk averse dan risk taker dalam 

pemimpin perusahaan tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan yang ada. 

Karakter risk averse adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai risiko sehingga 

kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Maccrimmon dan Wehrung (1990) 

menjelaskan bahwa risk  taker adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil 

keputusan bisnis dan memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, 

kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. 

 Dalam penelitian ini, fiskus berharap memperoleh pemasukan sebesar-besarnya 

dari pemungutan pajak, sementara pihak manajemen perusahaan harus memperoleh 

laba yang signifikan dengan beban pajak yang lebih rendah. Perbedaan yang berbeda 

inilah yang menyebabkan konflik antara manajemen perusahaan sebagai pembayar 

pajak dengan fiskus sebagai pemungut pajak. 

2.1.2  Penghindaran Pajak 

 Pajak dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. 

Penghindaran pajak atau tax avoidance merupakan proses pengendalian tindakan agar 

terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Zain (2008) 

menjelaskan bahwa dalam penghindaran pajak tidak ada suatu pelanggaran hukum 

yang dilakukan dan malahan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak denhan 

cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui 

pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak 

yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak. 
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 Menurut Darussalam dan Septriadi (2009), penghindaran pajak merupakan 

suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan 

memanfaatkan kelemahan-kelamahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara 

sehingga fiskus menyatakan legal karena tidak melanggar aturan perpajakan. 

Mardiasmo dalam Prakosa (2014) juga menambahkan bahwa penghindaran pajak 

adalah suatu usaha meringkankan pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang 

ada. 

 Perbedaan penghindaran pajak dengan penggelapan pajak adalah dari segi 

hukumnya. Apabila penghindaran pajak dilakukan terlalu agresif dapat berdampak 

berbahaya pada perusahaan karena semakin agresif tindakan tersebut maka 

perusaahaan semakin dekat keluar dari bingkai hukum yang berlaku. Dilihat dari segi 

ekonomi, keduanya berdampak sama yaitu mengurangi pendapatan pemerintah dari 

sektor pendapatan. 

2.1.3 Koneksi Politik 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) koneksi politik adalah 

hubungan yang dapat memudahkan (melancarkan) segala urusan (kegaiatan). Politik 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengetahuan mengenai 

ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tata system pemerintahan atau dasar 

pemerintahan. Perusahaan berkoneksi politik adalah perusahaan yang dengan cara-cara 

tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan 

politisi atau pemerintah (Purwoto, 2011). Dengan adanya koneksi politik tersebut, 

maka diharapkan kedua belah pihak akan memperoleh manfaat yang sama. 

 Adhikari et al. (2006) menyatakan koneksi politik juga dapat dilihat dari ada 

atau tidaknya kepemilikan langsung oleh pemerintah pada suatu perusahaan. Menurut 

Hardianti (2014) kriteria koneksi politik yaitu pemilik perusahaan merupakan politisi 

yang berafiliasi dengan parpol atau pemilik perusahaan merupakan pejabat pemerintah. 

Chaney et al. (2011) menjelaskan bahwa perusahaan yang terhubung secara politis 

memiliki banyak kelebihan, yaitu perusaahaan memperoleh keuntungan dari relasi 
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politiknya. Para politisi dianggap memberi dari hukuman atau sanksi yang akan 

diberikan kepada perusahaan tersebut. 

 Perusahaan dapat dikatakan mempunyai keterkaitan dengan koneksi politik, 

ketika jajaran atas perusahaan sedang atau pernah memiliki jabatan sebagai kepala 

negara atau kepala pemerintahan, menteri atau jabatan yang setara, kepala daerah 

provinsi, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kepala dan eksekutif partai 

politik, atau memiliki hubungan keluarga dari pejabat. Penelitian ini, dalam menilai 

ada tidaknya koneksi politik suatu perusahaan menggunakan proksi suatu ada atau 

tidaknya kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan. 

2.1.4  Good Corporate Governance 

 Irawan & Aria (2012) menjelaskan bahwa Good Corporate Governance adalah 

sebuah studi yang mempelajari hubungan antara direktur, manajer, karyawan, 

pemegang saham, pelanggan, kreditur, dan pemasok terhadap perusahaan dan 

hubungan antar sesamanya. FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia) 

mengartikan bahwa Corporate Governance  atau tata kelola perusahaan sebagai 

seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus 

(pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang 

intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau 

dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. 

 Dapat disimpulkan bahwa Corporate Governance adalah suatu mekanisme 

yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan antara pemegang 

saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para 

pemegang kepentingan ekstern dan intern lainnya sehingga dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. Penerapan corporate governance dalam menentukan kebijakan perpajakan 

yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan 

perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang 

diperoleh perusahaan. Perusahaan tentunya selalu menginginkan laba yang besar, 

namun laba besar akan dikenakan beban pajak yang besar. Beban pajak yang besar 
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menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan 

risiko yang kecil. 

 Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) terdapat 5 prinsip 

dalam Good Corporate Governance, yaitu: 

1. Transparansi 

Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan 

cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. 

2. Akuntabilitas 

Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan 

perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan 

pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang 

diperlukan untuk mencapai kinerja yang bersambungan. 

3. Responsibilitas 

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga 

dapat terjalin kesinambungan usaha dalam jangka panjang. 

4. Independensi 

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ 

perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak 

lain. Dengan kata lain, perusahaan dikelola secara independen sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

5. Kewajaran dan Kesetaraan 

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan 

pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 

2.1.5 Kepemilikan Institusional 

 Kepemilikan institusional adalah pemegang saham perusahaan oleh 

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

perwalian dan institusi lainnya (Pratiwi et al., 2016). Definisi tersebut juga serupa 
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dengan pengertian kepemilikan institusional menurut Simarmata (2014), yaitu proporsi 

saham yang dimiliki oleh institusi seperti, asuransi, bank, dan institusi lainnya. 

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi 

pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan 

persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern. 

Juniarti dan Sentosa (2009) menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh investor institusional seperti pemerintah, 

perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, institusi luar negeri, dana perwalian 

serta institusi lainnya. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam 

memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan 

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Kepemilikan institusional 

memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi atau memonitor manajemen. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 Terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian terhadap pengaruh 

political connection dan good corporate governance terhadap tax avoidance namun 

memperoleh hasil yang berbeda-beda. Hijriani, Latifah, dan Setyawan (2014) 

menemukan bahwa political connection dan good corporate governance tidak 

berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil berbeda didapatkan pada penelitian 

Ferdiawan dan Firmansyah (2017) yang menemukan bahwa koneksi politik 

berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Chansong Kim dan Liandong Zhang (2015) menunjukkan bahwa koneksi 

politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil yang 

berbeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Melisa Fadila (2017) yang 

menyatatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 

Selain itu hasil yang sama diperoleh dari penelitian Shinta Meilina Purwanti dan Listya 

Sugiyarti (2017) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak. Semakin tinggi koneksi politik yang dimiliki suatu perusahaan 

semakin tinggi pula kecenderungan tindakan penghindaran pajak. 
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Fadila (2017) melakukan penelitian pengaruh kepemilikan institusional 

terhadap penghindaran pajak. Hasilnya memperoleh bahwa kepemilikan institusional 

secara parsial memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan dalam suatu 

perusahaan. Hasil yang sama juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Irwan 

Prasetyo dan Bambang Agus Pramuka (2018) yang menyatakan kepemilikan 

institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sedangkan hasil yang 

berbeda ditemukan dalam penelitiian oleh Pohan (2009) yang juga melakukan 

penelitian yang sama berkaitan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. 

Hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan isntitusional tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap penghidaran pajak. Hasil yang sama juga diperoleh dari penelitian 

Annisah dan Kurniasih (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 

2.3 Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance 

 Hijriani et al. (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh koneksi politik 

terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Objek penelitian tersebut berupa seluruh perusahaan BUMN dari berbagai 

sektor yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Dalam penelitian 

tersebut menghasilkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak dengan proksi GAAP Effective Tax Rate (ETR) dan current ETR. 

Selain itu terdapat hasil yang sama dalam penelitian yang dilakukan oleh Sugiyarti 

(2017) yang melakukan penelitian pengaruh koneksi politik terhadap tax avoidance 

dengan menggunakan populasi seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2012-2016. Hasil dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa 

koneksi politik berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tax avoidance. Selain 

itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Ardiana (2016) yang 

mengungkapkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 
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Penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan manufaktur periode 2012-2014 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Hasil yang sama juga didapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani 

et al. (2012) yang melakukan penelitian pengaruh koneksi politik terhadap 

penghindaran pajak dengan menggunakan populasi penelitiannya adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012. Penelitian 

tersebut menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak perusahaan secara signifikan. Selain itu terdapat hasil yang sama 

melalui penelitian yang dilakukan oleh Wahab et al. (2011) yang menyatakan koneksi 

politik berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hasil yang sama juga diperoleh 

dari penelitian yang dilakukan oleh Tehupuring dan Rossa (2016) yang menggunakan 

sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. 

Penelitian tersebut menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap 

tax avoidance. Adhikari et al. (2006) dalam penelitiannya juga menyatakan koneksi 

politik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan 

uraian diatas, maka koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 

H1: Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap tax avoidance 

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance 

 Kepemilikan institusional yang termasuk salah satu dari Good Corporate 

Governance, merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor 

institusional, seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, 

institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya (Juniarti dan Sentosa, 2009). 

Semakin tinggi prosentase kepemilikan institusional dalam perusahaan, maka institusi 

dapat menjadi alat monitoring yang efektis sehingga akan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. 

 Beberapa penelitian yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Diantari dan Ulupui (2016) yang menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar 
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di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014 menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal yang sama juga diperoleh dalam 

penelitian Putri et al. (2012) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh 

negatif terhadap penghindaran pajak yang menggunakan data berupa semua 

perusahaan manufaktur tahun 2010-2012 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hanum (2015) juga menyatakan bahwa kepemilikah 

institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Wahab et al. (2011) menyatakan kepemilikan 

institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Pohan (2009) melakukan 

penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. 

Objek dalam penelitian tersebut adalah perusahaan secara purposive yang terdaftar di 

BEI pada akhir tahun 2006. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil yang sama juga 

diperoleh dari penelitian Merslythalia dan Lasmana (2016) yang menggunakan sampel 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2012-2014. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax 

avoidance. Hasil yang sama juga diperoleh dari penelitian yang dilakkan oleh Annisa 

dan Kurniasih (2008) yang berpendapat bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

negatif terhadap tax avoidance. Perusahaan dengan kepemilikan instiusional yang 

tinggi akan menurunkan praktik penghindaran pajak. Semakin kecil kepemilikan oleh 

pihak institusi akan semakin memudahkan praktik tax avoidance, maka kepemilikan 

institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance 

2.4  Kerangka Konseptual 

 Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara variabel independen 

dan variabel dependen yang telah dijelaskan dalam teori sebelumnya kemudian 

dirumuskan dalam hipotesis. Penelitian ini menguji pengaruh 2 variabel independen 

yaitu koneksi politik dan good corporate governance (kepemilikan institusional) 
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terhadap tax avoidance sebagai variabel dependen. Selain itu, penelitian ini juga 

menggunakan variabel kontrol, seperti ROA, leverage (LEV), dan ukuran perusahaan 

(Fsize). 

 

Sumber: Data Diolah 

 

Gambar 2.1 

    Kerangka konseptual
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