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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian dari Irawan dan Farahmita (2012) menguji tentang pengaruh 

penerapan mekanisme corporate governance terhadap manajemen pajak yang 

dilakukan oleh perusahaan di Indonesia ini menunjukan bukti yang kuat atas 

hubungan kepemilikan saham oleh direksi, corporate governance dan paket 

kompensasi tehadap manajamen pajak. Kempemilikan saham oleh direksi 

berpengaruh negatif untuk meminimalisasi pajak dikarenkan hasil yang didapat 

tidak menunjukkan sesuai dengan hipotesis. Berbeda dengan corporate 

governance dan paket kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

manajemen pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen 

pajak diengan indikator ERT, variabel independennya kompensasi direksi, 

kepemilikan saham direksi dan penerapan corporate governance. 

Penelitian dari Hanum dan Zulaikha (2013) menemukan bahwa komisaris 

independen, komite audit dan investor institusional (variabel independen) terbukti 

secara statistik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak 

dengan indikator tarif pajak efektif atau ERT (variabel dependen). Dapat 

dikatakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik corporate 

governance tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tarif pajak efektif. 

Dalam penelitian ini menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan, Capital 

Intensity Ratio, Return On Assets dan leverage.  
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Sebaliknya dalam penelitian dari Zulkarnaen menemukan bahwa variabel 

independennya yaitu komisaris independen, kompensasi manajemen eksekutif dan 

investor institusional berpengaruh positif secara bersamaan dengan manajemen 

pajak. Indikator manajemen pajak disini menggunakan tarif pajak efektif (CETR). 

Dimana, indikator ini yang sering dipakai untuk menghitung manajemen pajak 

dan dianjurkan dari penelitian-penelitian terdahulu. 

Meilinda dan Cahyonowati (2013) menemukan bahwa hasil pengujian regresi 

dengan variabel dependen dewan komisaris, komisaris independen dan 

kompensasi kepada manajemen pajak dengan menggunakan dua indikator yaitu 

GAAP ETR dan Cash ETR. Penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah dewan 

komisaris memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak 

dengan kedua indikator yaitu GAAP ETR dan Cash ETR. Persentase komisaris 

independen memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen dengan indikator 

GAAP ETR dan positif terhadap manajemen pajak dengan indikator Cash ETR, 

dan kompensasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

manajemen pajak dengan indikator GAAP ETR dan Cash ETR. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Keagenan 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori agensi adalah hubungan 

atau kontrak antara principal dan agent. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-

tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga 

menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Teori keagenan 

sendiri dapat menimbulkan masalah mendasar dalam organisasi "perilaku 
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mementingkan diri sendiri”. Manajer Sebuah perusahaan mungkin memiliki 

tujuan-tujuan pribadi yang bersaing dengan tujuan untuk memaksimalkan 

kekayaan pemilik pemegang saham. Karena manajer pemegang saham memiliki 

hak untuk mengelola aset perusahaan, sebuah potensi konflik kepentingan muncul 

antara dua kelompok. 

Menurut Eisenhard (1989) dalam Arifah (2012), teori keagenan dilandasi 

oleh tiga asumsi yaitu: (a) asumsi tentang sifat manusia, (b) asumsi tentang 

keorganisasian dan (c) asumsi tentang informasi. Asumsi tentang sifat manusia 

menekan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (self 

interest), memiliki kebatasan rasionalitas (bounded rationality) dan tidak 

menyukai risiko (risk aversion). Asumsi keorganisasian adalah konflik antar 

anggota organisasi, efesiensi sebagai kriteria produktivitas dan adanya 

Asymmetric Information (AI) antar prinsipan dan agen. 

Menurut Diantimala dan Hartono (2001) dijelaskan bahwa Asimetri 

informasi adalah penyebaran informasi yang tidak merata dalam pasar. Dan 

penelitian ini disukung oleh Scott (2008) lebih tegas menyatakan bahwa asimetri-

.informasi merupakan salah satu kondisi dalam transaks bisnis dimana salah satu 

pihak yang terlibat dalam transaksi, tersebut memiliki keunggulan dan kelebihan 

informasi dibandingkan dengan pihak lain. Dengan kata lain, dalam asimetri 

infirrmasi terdapat ketidakseimbangan penerimaan informasi karena satu pihak 

rnemiliki informasi yang lebih banyak masalah yang timbul dari agency 

relationship sebenamya bermula dari adanya hasrat pihak manajemen untuk 

bertindak demi kepentingan terbaik dari pinsipal. 
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2. Manajemen Pajak 

Manajemen Pajak adalah suatu keniscayaan bagi setiap perusahaan yang 

menginginkan adanya penghematan pajak karena dalam undang-undang 

perpajakan Indonesia hal ini diperkenankan (Salvianti, 2010). Manajemen pajak 

sendiri adalah suatu peluang bagi setiap perusahaan yang menginginkan 

penghematan pajak karena dalam undang-undang perpajakan di Indonesia hal ini 

diperkenankan jika dilakukan secara benar tanpa melanggar hukum. Untuk 

mendapatkan penghematan pajak dan kemanfaatan usaha lainnya dilakukan 

melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari perencanaan pajak, 

pengimplementasian pajak, pengendalian pajak yang berkesinambungan. Suatu 

perusahaan harus bisa mengelola dan merencanakan pajak yang sesuai. Strategi 

manajemen pajak yang dipilih perusahaan sangat bergantung pada struktur 

governance dan konpensasi yang ada (Minnick dan Noga, 2010). 

3. Corporate Governance (CG) 

Brigham dan Erhardt (2005) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan 

didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan prosedur yang menjamin manajer 

untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis nilai. Menurut The World 

Bank dalam corporate governance adalah standar aturan dan standar organisasi di  

bidang ekonomi yang mengatur perilaku  pemilik perusahaan, direktur dan 

manajer serta pertanggungjawabannya terhadap investor, pemegang saham dan 

kreditur (sumber: web.worldbank.org). Namun, karakteristik corporate 

governance sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan 

tersebut menerapkan manajemen pajak (Bernad, 2011). Karakteristik corporate 
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governance adalah jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, 

dan jumlah kompensasi dewan komisaris serta direksi (Meilinda dan 

Cahyonowati, 2013). 

4. Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris dalam UU Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat (6) adalah yang bertugas melakukan 

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta 

memberi nasihat kepada Direksi. Fungsi dari dewan komisaris adalah melakukan 

pengawasan, maka seorang komisaris wajib dengan iktikad baik, kehati-hatian, 

dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian 

nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud 

dan tujuan perseroan. Tugas dari dewan komisaris sebagai berikut (Pasal 114 ayat 

(3) UU PT): 

a) Melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk 

kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; 

b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidaklangsung 

atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan 

c) Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau 

berlanjutnya kerugian tersebut. 

5. Komisaris Independen 

Surya dan Yustiavandana (2006) menyatakan bahwa komisaris independen 

adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham 

mayoritas, pejabat atau berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan 
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pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan tersebut. Komisaris Independen 

memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata 

kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di dalam perusahaan 

melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan 

dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai 

tambah bagi perusahaan (Amri, 2011). 

Tugas Komisaris Independen antara lain berupa: 

a) Menjamin transparansi dan keterbukaaan laporan keuangan perusahaan. 

b) Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan stakeholder 

yang lain. 

c) Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara 

wajar dan adil. 

d) Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku. 

e) Menjamin akuntabilitas organisasi perseroan. 

6. Kompensasi Dewan Komisaris Serta Direksi 

Menurut Jensen dan Meckling dalam Habibi (2015) kompensasi adalah suatu 

jasa yang diberikan pemilik perusahaan kepada para agenya yaitu manajemen. 

Kompensasi memiliki tujuan untuk menyelaraskan cita-cita pemilik perusahaan 

dengan pengelola perusahaan. Selain itu kompensasi juga bertujuan untuk 

memotivasi pengelola dan penasihat perusahaan, dalam hal ini dewan direksi, agar 

memberikan usaha yang terbaik demi mencapai keuntungan yang maksimal. Bagi 

perusahaan, kompensasi memiliki arti penting karena kompensasi mencerminkan 
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upaya perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan 

karyawannya. 

C. Pengembangan Hipotesis 

1. Dewan Komisaris terhadap Manajemen Pajak 

Posisi dewan komisaris sebagai wakil atas pemegang saham, maka dewan 

komisaris akan mengutamakan kepentingan pemegang saham, yaitu memaksimalkan 

kekayaan perusahaan yang nilainya dipengaruhi oleh pajak (Sabli dan Noor, 2012). 

Menurut Zehnder (2000) dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance, 

yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan yang legal sesuai 

dengan aturan dan tidak melanggar hukum yang ada. Dewan komisaris adalah wakil 

dari para pemegang saham yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang 

dilakukan oleh manajemen dan mencegah pengendalian yang terlalu banyak di 

tangan manajemen (Mulyadi, 2002 dalam Ratnasari dan Prastiwi, 2011). 

Penelitian Coles et al (2008) menyebutkan bahwa jumlah dewan komisaris yang 

optimal berbeda-beda tergantung dari karakteristik sebuah perusahaan, perusahaan 

yang besar cenderung akan maksimal jika memiliki jumlah dewan komisaris yang 

banyak. Sesuai dengan yang disebutkan Meilinda dan Cahyonowati (2012) bahwa 

jika dalam suatu perusahaan memiliki jumlah dewan komisaris yang tinggi maka 

akan berpengaruh terhadap manajemen pajak yang lebih baik. Dengan demikian, 

keberadaan dewan komisaris dalam perusahaan akan berpengaruh positif terhadap 

manajemen pajak. 
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2. Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak 

Komisaris independen memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan 

corporate governance karena keberadaan dewan komisaris belum dapat 

memberikan jaminan terlaksananya prinsip-prinsip corporate governance. Dalam 

FCGI (2002) keberadaan komisaris independen telah diatur dalam Bursa Efek 

Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000 yang sekarang menjadi Busa 

Efek Indonesia, dikemukakan bahwa perusahaan yang terdaftar di bursa harus 

memiliki komisaris independen yang proporsional. Sebuah perusahaan minimal 

harus memiliki 30% dewan komisaris independen, dengan demikian pengawasan 

dapat dilakukan sedemikian rupa (Pohan, 2008).  

Komisaris independen dianggap sebagai mekanisme pemeriksa dan 

penyeimbang di dalam meningkatkan efektifitas dewan komisaris (Mangel dan 

Singh, 1993 dalam Meilinda dan Cahyonowati, 2013). Menurut Hanum dan 

Zulaikha (2013) komisaris independen dan dewan komisaris bersama-sama 

melaksanakan tugas pengawasan dan menentukan stategi kebijakan jangka 

panjang maupun pendek yang nantinya akan menguntungkan perusahaan namun 

tidak melanggar hukum.  

Dengan demikian dewan komisaris seharusnya lebih leluasa atau memiliki 

banyak kesempatan dalam  mengawasi dan juga mengontrol jika terjadi sesuatu 

yang diluar dari peraturan yang ada dalam perusahaan. Adanya komisaris 

independen maka dalam setiap perumusan strategi perusahaan yang dilakukan 

oleh dewan komisaris beserta manajemen perusahaan dan para stakeholder akan 

memberikan jaminan hasil yang efektif dan efisien termasuk pada kebijakan dan 
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strategi dalam manajemen pajak perusahaan. Dengan demikian, keberadaan 

komisaris independen dalam perusahaan akan berpengaruh positif terhadap 

manajemen pajak. 

3. Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi terhadap Manajemen Pajak 

Kompensasi dewan komisaris dan direksi dalam manajemen berfungsi untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan, dengan cara manajemen pajak yang efisien. 

Kompensasi yang tinggi akan dengan sendirinya mengurangi jumlah pajak yang 

akan dibayarkan oleh perusahaan. Tujuan dari adanya kompensasi sendiri untuk 

menyelaraskan tujuan dari perusahaan antara para pemegang saham dengan para 

manajemen yang mengelola laba perusahaan. Dalam penelitian mengenai 

hubungan antara tingkat pajak efektif perusahaan dengan pengukuran kinerja CEO 

dan manajer, Phillips (2003) berpendapat bahwa pemberian kompensasi berperan 

memotivasi kinerja manajer dalam melaksanakan strategi manajemen pajak yang 

baik bagi perusahaan. Dengan demikian, keberadaan kompensasi dean komisaris dan 

direksi dalam perusahaan akan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. 

D. Hipotesis 

    Dewan komisarisberpengaruh positif terhadap manajemen pajak. 

    Komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. 

    Kompensasi dewan komisaris serta direksi berpengaruh positif terhadap 

manajemen pajak. 
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