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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Wahyudi (2015), menunjukkanpengaruh aktivitas CSR terhadap 

penghindaran pajak di Indonesia yang menggunakan analisis regresi berganda, 

ditemukan bahwa dalam konteks Indonesia tingkat aktivitas CSR tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.Penelitian(Pradipta, 2015), 

membuktikanCorporate Social Responsibility (CSR), profitabilitas, leverage, dan 

komisaris independen berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Variabel 

dependen penelitian ini adalah penghindaran pajak perusahaan diproksikan 

dengan Effective Tax Rate (ETR). Variabel independen CSR diukur dengan 

menggunakan check list indikator luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan dari Global Reporting Initiative (GRI). Variabel independen 

berikutnya profitabilitas (Pradipta, 2015)diukur dengan menggunakan rasio ROA, 

sedangkan untuk variabel leverage diukur dengan perbandingan total utang 

dengan total aset. Variabel komisaris independen merupakan proporsi komisaris 

independen dalam dewan komisaris. Data-data dalam penelitian ini diolah 

menggunakan bantuan SPSS dengan metode regresi berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa CSR dan profitabilitas berpengaruh terhadap praktik 

penghindaran pajak. Sedangkan variable leverage dan komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.  

 Penelitian (Tiarawati, 2015), perusahaan pengungkapan tanggung jawab 

sosial adalah cara untuk meningkatkan reputasi perusahaan di depan umum. Salah
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satu cara untuk melakukannya adalah untuk secara langsung memberikan 

kontribusi kesejahteraan negara melalui peraturan pajak yang diberlakukan di 

CSR. Banyak perusahaan yang dibebani dengan hal-hal ini dan mencoba untuk 

menemukan cara untuk meminimalkan beban pajak dihentikan pada CSR, salah 

satu cara adalah melalui penghindaran pajak. Penelitian dengan Pengaruh judul 

Analisis Corporate Social Responsibility Disclosure dengan Penghindaran Pajak 

digunakan kontrol variabel profitabilitas, leverage, jenis industri, pertumbuhan 

penjualan dan ukuran perusahaan. Data yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan SPSS versi 16. Metode analisis menggunakan regresi linear 

berganda dengan pengujian beberapa dilakukan pada uji normalitas, 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji F, dan uji koefisien 

determinasi t statistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa normalitas hasil tes 

menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. Uji Multikolnearitas menunjukkan 

bahwa tidak ada gejala multikolinearitas. Pengujian heteroskedastisitas bahwa 

model regresi tidak menghasilkan gejala heteroskedastisitas. Sedangkan uji 

autokorelasi menunjukkan bahwa tidak ada persamaan regresi autokorelasi. Hasil 

pengujian hipotesis menunjukkan nilai yang signifikan pada uji t sebesar 0,028 

<0,05, yang berarti bahwa hipotesis diterima. Kesimpulan dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa CSR memiliki efek negatif dengan penghindaran pajak. 

 Penelitian (Sagala & Ratmono, 2015), untuk menguji pengaruh 

pengungkapan Corporate Social Responsibility ( CSR ) untuk agresivitas pajak 

perusahaan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tanggung jawab sosial perusahaan disclosure. Variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah agresivitas pajak yang diukur dengan menggunakan proksi Tarif Pajak 
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Efektif (ETR). Data dianalisis dengan menggunakan model analisis regresi kuadrat 

terkecil biasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 

pengungkapan CSR dari suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas 

pajak. 

 Samrotun et al. (2016), dalam penelitiannya untuk menguji pengaruh 

Karakteristik Perusahaan, Good Corporate Governance, Corporate Social 

Responsibility terhadap penghindaran pajak. Variabel yang digunakan adalah 

ukuran perusahaan, leverage, intensitas modal, komisaris independen, komite 

audit dan Corporate Social Responsibility sebagai variabel independen, sedangkan 

penghindaran pajak perusahaan sebagai variabel dependen. Alat analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

leverage, komisaris independen, komite audit dan Corporate Social Responsibility 

tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hanya ukuran perusahaan (size) 

dan intensitas modal yang berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak.Penelitian(Rahardini, 2016),bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

Corporate Social Responsibility, Corporate Governance dan kepemilikan 

keluarga terhadap agresivitas pajak . Tindakan pajak agresif diukur dengan proksi 

effective taxe rate (ETR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel dewan komisaris (DK), komisaris independen (INDP), komite audit 

(KOMITE), dan variabel kontrol ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh 

signifikan terhadap Effextive Taxe Rate (ETR) sedangkan variabel Corporate 

Social Responsibility(CSR), kepemilikan institusional (INST), kualitas audit 
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(AUDIT), kepemilikan keluarga (FAMILY), dan variabel kontrol leverage (LEV), 

capital intensity (CINT), dan return on asset (ROA) tidak berpengaruh signifikan. 

 Fadhilah (2014), menunjukkan pengaruh good corporate governance 

terhadap tax avoidance yang diproksikan dengan book tax gap pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. Variabel independen yang digunakan adalah 

good corporate governance yang didalamnya terdapat beberapa elemen antara 

lain kepemilikan konstitusional, struktur dewan komisaris, komite audit, dan 

kualitas audit. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah tax 

avoidance. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji asumsi 

klasik, model regresi berganda, uji kelayakan model, dan uji hipotesis. 

Berdasarkan hasil temuan pemelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

disimpulkan bahwa proporsi kepemilikan instituional tidak berpengaruh terhadap 

tax avoidance, proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 

tax avoidance, komite audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, 

kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidancepada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011. 

 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1.Teori Legitimasi 

 Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan 

kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik 

fisik maupun nonfisik. O'Donovan (2002) menyatakan bahwa legitimasi 

organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang dapat diberikan masyarakat kepada 

perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. 
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Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumberdaya yang potensial 

bagi perusahaan untuk bertahan dalam melanjutkan perusahaan (going concern).

 Dowling & Pfeffer (1975) dalam Hadi (2011) disebutkan bahwa aktivitas 

organisasi perusahaan hendaknya sesuai dengan nilai sosial lingkungannya. 

Terdapat dua dimensi agar perusahaan memperoleh dukungan legitimasi, yaitu: 

a. aktivitas organisasi perusahaan harus sesuai (congruence) dengan sistem nilai 

di masyarakat; 

b. pelaporan aktivitas perusahaan juga hendaknya mencerminkan nilai sosial. 

 Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan 

masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau yang dicari 

perusahaan dari masyarakat. Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan 

beroperasi dalam lingkungan eksternal yang berubah secara konstan dan mereka 

berusaha meyakinkan bahwa perilaku mereka sesuai dengan batas-batas dan 

norma masyarakat. Teori legitimasi memfokuskan pada interaksi antara 

perusahaan dengan masyarakat(Ghozali & Chariri, 2007).  

 Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan perusahaan harus 

memiliki nilai-nilai sosial yang selaras dengan nilai-nilai masyarakat. Ketika nilai-

nilai yang dianut perusahaan berbeda dengan nilai-nilai masyarakat, legitimasi 

perusahaan akan berada pada posisi terancam. Perbedaan antara nilai-nilai 

perusahaan dan nilai-nilai masyarakat sering disebut sebagai “legitimacy gap” dan  

dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan 

usahanya. 

 Disamping itu, pengungkapan laporan sosial dan lingkungan menjadi salah 

satu cara perusahaan untuk menunjukkan kinerja yang baik kepada masyarakat 
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dan investor. Dengan pengungkapan tersebut, perusahaan akan mendapatkan 

image dan pengakuan yang baik, bahwa perusahaan juga bertanggung jawab 

terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga perusahaan akan memiliki daya tarik 

dalam penanaman modal. Hal tersebut didukung oleh pendapat yang mengatakan 

bahwa legitimasi sering kali dibangun dan dipertahankan dengan menggunakan 

aksi-aksi simbolis yang membentuk image perusahaan di mata publik. 

 Menurut teori legitimasi, perusahaan melakukan aktivitas CSR untuk 

mendapatkan legitimasi dari masyarakat untuk keberlanjutan usahanya. Menurut 

teori stakeholder, perusahaan melakukan CSR untuk memenuhi ekspektasi dari 

stakeholder perusahaan seperti karyawan, supplier, customer, dan masyarakat. 

Dengan demikian perusahaan sudah seharusnya memberikan kontribusi kepada 

para stakeholdernya melalui aktivitas-aktivitas CSR. Untuk mendapatkan 

legitimasi dari stakeholdernya, aktivitas CSR perusahaan yang dilakukan 

sepanjang tahun pada umumnya akan dilaporkan dan diungkapkan dalam laporan 

tahunan, laporan keberlanjutan, atau pada website perusahaan. 

  

2. Teori Agensi 

 Teori Agensi menyatakan hubungan kontrak antara agen dan prinsipal. 

Pemegang saham merupakan prinsipal dan CEO adalah agen. Pemegang saham 

menyewa CEO dan mengharapkan CEO untuk dapat bertindak bagi kepentingan 

mereka. Di tingkat yang lebih rendah, CEO adalah prinsipal dan manajer unit 

bisnis adalah agennya. Agen melakukan tugas-tugas tertentu untuk prinsipal, 

prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberikan imbalan pada si agen 

Hubungan keagenan sebagai kontak antara satu atau beberapa orang (pemberi 
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kerja atau prinsipal) yang memperkerjakan orang lain (agen) untuk melakukan 

sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan (Jensen 

& Meckling, 1976). 

 Teori agensi menyatakan adanya perbedaan kepentingan dan informasi 

yang tidak lengkap, antara pihak manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal) 

karena manajer sebagai pihak internal cenderung lebih mengetahui informasi dari 

pada pemegang saham dan stakeholder lainnya (Raharjo, 2007). 

 Kurniasih &Sari (2013)menyatakan bahwa laporan keuangan yang 

disampaikan kepada stakeholder dapat meminimumkan asimetri informasi yang 

terjadi. Hal tersebut menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan sarana 

komunikasi informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. 

 

3. Teori Stakeholder 

 Stakeholdermerupakan semua pihak baik internal maupun eksternal yang 

memiliki hubungan baik yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, 

bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Stakeholdermerupakan 

pihak internal maupun eksternal, seperti: pemerintah, perusahaan pesaing, 

masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga di luar perusahaan (LSM 

dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum 

minoritas dan lain sebagainya yang keberadaanya sangat mempengaruhi dan 

dipengaruhi perusahaan. Batasan stakeholder tersebut di atas mengisyaratkan 

bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan stakeholder, karena mereka adalah 

pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung mapun tidak 

langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. 
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Jika perusahaan tidak memperhatikan stakeholderbukan tidak mungkin akan 

menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi stakeholder (Purwanto 2011). 

 Purwanto (2011)Teori Stakeholder menyatakan bahwa perusahaan 

bukanlah entitasyang hanya beroperasi untuk kepentingannyasendiri namun harus 

memberikan manfaat bagi Stakeholder. Berdasarkan pada asumsi dasar 

stakeholdertheory tersebut, perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan 

lingkungan sosial (socialsetting) sekitarnya. Perusahaan perlu menjaga legitimasi 

stakeholder serta mendudukannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan 

keputusan, sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu 

stabilitas usaha dan jaminan goingconcern. 

 Esensi teori stakeholdertersebut di atas jika ditarik interkoneksi dengan 

teori legitimasi yang mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya mengurangi 

expectationgapdengan masyarakat (publik) sekitar guna meningkatkan legitimasi 

(pengakuan) masyarakat, ternyata terdapat benang merah. Untuk itu, perusahaan 

hendaknyamenjaga reputasinya yaitu dengan menggeser pola orientasi (tujuan) 

yang semula semata - mata diukur dengan economicmeasurement yang cenderung 

shareholder (para pemilik) orientation, ke arah memperhitungkan faktor sosial 

(socialfactors) sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan terhadap masalah 

sosial kemasyarakatan (stakeholderorientation) (Purwanto (2011). 

  

4. Pajak 

 Waluyo & Ilyas(2006) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan 
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yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sebagaimana ciri-ciri yang 

melekat pada pengertian pajak seperti tersebut di atas, terlihat dua fungsi pajak, 

yaitu:  

a. Fungsi penerimaan (budgetair): pajakberfungsi sebagai sumber dana yang 

diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 

b. Fungsi mengatur (regular): pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi.  

 Mengacu pada pengertian dan fungsi pajak seperti tersebut di atas, maka 

kepatuhan (compliance) masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya 

menanggung pembiayaan negara menjadi sangat penting.  

 

5. Penghindaran Pajak 

Menurut Lanis dan Richardson (2011), agresivitas pajak adalah strategi 

perusahaan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Peneliti lain yaitu 

Fadilah, 2014) menyatakan bahwa Penghindaran pajak adalah hambatan-

hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan 

berkurangnya penerimaan kas negara.Penghindaran pajak (tax avoidance) selalu 

diartikan sebagai kegiatan yang legal (misalnya meminimalkan beban pajak tanpa 

melawan ketentuan perpajakan) dan penyelundupan pajak (tax evasion/tax fraud) 

diartikan sebagai kegiatan yang ilegal (misalnya meminimalkan beban pajak 

dengan memanipulasi pembukuan) (Utami, 2016). 

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, khususnya badan 

dalam bentuk tax avoidance, memang dimungkinkan atau dalam hal ini tidak 

bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, karena 
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dianggap praktek-praktek yang berhubungan dengan tax avoidance lebih kepada 

pemanfaatan lubang-lubang atau celah-celah atau bisa juga kekosongan-

kekosongan dalam undang-undang perpajakan. Pemerintah dalam hal ini 

Direktorat Jendral Pajak tidak bisa berbuat apa-apa dalam melakukan penuntutan 

secara hukum, meskipun praktek tax avoidance ini akan mempengaruhi 

penerimaan negara dari sektor pajak. Praktek tax avoidance ini sebenarnya suatu 

dilema bagi pemerintah, karena wajib pajak melakukan pengurangan jumlah pajak 

yang harus dibayar, tetapi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan yang berlaku (Novriansyah, 2016).. 

 

6. Corporate Social Responsibility (CSR)  

 CSR adalah keyakinan tentang tindakan-tindakan yang dianggap benar 

yang mempertimbangkan tidak hanya masalah ekonomi tetapi juga masalah 

sosial, lingkungan dan dampak eskternalitas lain dari tindakan-tindakan 

perusahaan(Hoi et al., 2013). Dalam literatur yang lain dinyatakan pula bahwa 

CSR adalah kewajiban perusahaan untuk menggunakan sumber dayanya dengan 

cara-cara untuk memberi manfaat kepada masyarakat, melalui pasrtisipasi sebagai 

anggota masyarakat, mempertimbangkan aspek kemasyarakatan secara lebih luas, 

dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat luas, terlepas manfaat langsung yang 

diterima perusahaan.  CSR yang tidak bertanggung jawab (irresponsible CSR), 

yaitu aktivitas-aktivitas termasuk aksi perusahaan yang secara luas dipandang 

merusak tatakelola perusahaan, hubungan pegawai, komunitas, kesehatan 

masyarakat, HAM, keanekaragaman, dan lingkungan (Hoi et al., 2013). 
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 Dyah (2012)Perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosial 

(Corporate Social Responsibility) tidak hanya bertanggung jawab untuk 

lingkungan sekitar tetapi untuk kepada stakeholdernya, yaitu antara lain: 

a. Tanggung jawab terhadap pelanggan 

Satu tanggung jawab bisnis adalah untuk memuaskan pelanggan dengan 

menawarkan barang dan jasa yang bernilai nyata. 

b. Tanggung jawab terhadap investor.  

c. Tanggung jawab terhadap karyawan.  

Perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan lapangan 

pekerjaan jika mereka ingin tumbuh. Jika sebuah perusahaan memperlakukan 

karyawanya dengan rasa hormat, mereka biasanya juga akan menghormati 

perusahaan. Satu cara sebuah perusahaan dapat menampilkan komitmen dan 

perhatian adalah dengan memberi gaji dan tunjangan yang membantu mereka 

menjangkau tujuan-tujuan pribadi mereka. 

d. Tanggung Jawab terhadap Masyarakat dan Lingkungan.  

Satu tanggung jawab utama dari bisnis terhadap masyarakat adalah untuk 

menciptakan kemakmuran baru.  

 CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan 

kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan 

para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan 

kemitraan(Suharto, 2007). Beberapa nama lain yang memiliki kemiripan atau 

bahkan sering diidentikkan dengan CSR ini antara lain Pemberian/Amal 

Perusahaan (Corporate Giving/Charity), Kedermawanan Perusahaan (Corporate 

philanthropy), Relasi Kemasyarakatan Perusahaan (Corporate 
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Community/PublicRelations), dan Pengembangan Masyarakat 

(CommunityDevelopment). Keempat nama itu bisa pula dilihat sebagai dimensi 

atau pendekatan CSR dalam konteks Investasi Sosial Perusahaan (Corporate 

Social Investment/Investing). 

 Hadi (2011) menyatakan bahwa bisnis juga sebagian bertanggung jawab 

untuk meningkatkan keadilan sosial, satu terobosan besar perkembangan gema 

tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dikemukakan 

oleh John Eklington (1997) yang terkenal dengan “The Triple Bottom Line”. 

Konsep tersebut mengakui bahwa jika perusahaan ingin sustain maka perlu 

memperhatikan 3P, yaitu bukan cuma profit yang diburu, namun juga harus 

memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (people) dan ikut aktif dalam 

menjaga kelestarian lingkungan (planet). Konsep Triple Botton Line tersebut 

merupakan kelanjutan dari konsep sustainabledevelopment yang secara eksplisit 

telah mengaitkan antara dimensi tujuan dan tanggung jawab, baik kepada 

shareholder maupun stakeholder. Konsep triplebottonlinecukup direspon oleh 

banyak kalangan karena mengandung strategi integral dengan memadukan antara 

socialmotive dan economic motive. 
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Gambar 1. Konsep Triple Bottom Line 

Sosial (People) 

 Lingkungan (Planet)    Ekonomi (Profit) 

 

 Profit, merupakan satu bentuk tanggungjawab yang harus dicapai 

perusahaan, bahkan mainstream ekonomi yang dijadikan pijakan filosofis 

operasional perusahaan, profit merupakan orientasi utama perusahaan. 

 People, merupakan lingkungan masyarakat (community) di mana 

perusahaan berada. Mereka adalah para pihak yang mempengaruhi dan 

dipengaruhi perusahaan. Dengan demikian, lingkungan masyarakat memiliki 

hubungan kuat dalam rangka menciptakan nilai bagi perusahaan. Hampir tidak 

mungkin, perusahaan mampu menjalankan operasi secara survive tanpa di dukung 

masyarakat sekitar. Disitulah letak terpenting dari kemauan dan kemampuan 

perusahaan mendekatkan diri dengan masyarakat lewat strategy social 

responsibility.  

 Planet, merupakan lingkungan fisik (sumber daya fisik) perusahaan. 

Lingkungan fisik memiliki signifikansi terhadap eksistensi perusahaan. Hubungan 

perusahaan dengan alam yang bersifat sebab akibat. Kerusakan lingkungan, 

eksploitasi tanpa batas keseimbangan, cepat atau lambat akan menghancurkan 

perusahaan dan masyarakat.  
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7. Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

 Hendriksen (2002) mendefinisikan pengungkapan (disclosure) sebagai 

penyajian informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar 

modal yang efisien. Pengungkapan yang dilakukan perusahaan dapat bersifat 

pengungkapan wajib (mandatory disclosure) yaitu pengungkapan informasi wajib 

dilakukan oleh perusahaan berdasarkan pada peraturan atau standar tertentu dan 

pengungkapan sukarela (voluntarydisclosure). 

 Secara yuridis formal telah diatur dan diajurkan oleh pemerintah yaitu 

dengan diterbitkannya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas Pasal 66 ayat 2.c dan pasal 74 tentang kewajiban perusahahaan untuk 

menyampaikan laporan tahunan yang didalamnya harus mengandung laporan 

tanggungjawab sosial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa undang-undang 

tersebut mensyaratkan kepada perusahaan yang berstatus sebagai perseroan 

terbatas (PT) secara mandatory atau wajib untuk melaksanakan praktik 

tanggungjawab sosial serta melaporkannya terhadap publik secara periodik dalam 

laporan tahun (annualreport) (Hadi, 2010).  

 Pedoman pengungkapan pertanggungjawaban sosial di Indonesia 

dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yaitu dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2009) paragraf 12, yang berbunyi 

sebagai berikut: 

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan 

mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), 

khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang 
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peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok 

pengguna laporan yang memegang peranan penting”. 

 PSAK No. 1 (Revisi 2009) tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang 

ada di Indonesia diberikan suatu kebebasan dalam mengungkapkan informasi 

tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan 

perusahaan.Peraturan mengenai perlunya pengungkapan oleh perusahaan juga 

diberikan oleh Bapepam. Bapepam selaku lembaga yang mengatur dan 

mengawasi pelaksanaan pasar modal dan lembaga keuangan di Indonesia telah 

mengeluarkan beberapa aturan mengenai pengungkapan (disclosure) yang harus 

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang go public. Peraturan tersebut, yaitu 

dalam Peraturan Bapepam No. VIII G.2 mengenai annualreport, dimaksudkan 

untuk melindungi para pemilik modal dari adanya asimetri informasi. 

 Ada beberapa alasan untuk fokus pada pengungkapan yang dibuat dalam 

annual report. Pertama, annual reportadalah alat komunikasi perusahaan yang 

utama mewakili perusahaan yang digunakan secara luas. Beberapa penulis 

menganggap bahwa kemungkinan annual report adalah dokumen yang paling 

penting untuk perusahaan membentuk gambaran sosial perusahaannya terhadap 

seluruh stakeholder. Kedua kedekatan (proximity) materi naratif dalam annual 

reportterhadap laporan keuangan yang diaudit dnan fakta bahwa auditor harus 

membaca nateri tersebut memberi derajat kredibilitas bagi annual reportuang tidak 

dapat dimiliki oleh media lain.Febriyanti & Chariri (2010)menyatakan walaupun 

annual reportmerupakan sumber data yang paling penting tentang perusahaan, 

penggunaan annual reportsebagai satu-satunya sumber untuk mendapatkan data 

dalam pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. 
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 Demikian pula dengan perusahaan melakukan pengungkapan 

pertanggungjawaban sosial, perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dari 

masyarakat. Dengan adanya kesesuaian dan keselarasan antara nilai-nilai sosial 

yang melekat dalam kegiatan perusahaan dengan norma-norma perilaku yang ada 

dalam sistem sosial masyarakat dimana perusahaan adalah bagian dari sistem 

tersebut, keberlangsungan dan keberlanjutan operasional perusahaan akan 

terjamin. 

 Pengungkapan pertanggungjawaban sosial (CSR Disclosure-CSRD) yang 

dilakukan perusahaan berguna dalam memberikan informasi berkaitan dengan 

praktik CSR perusahaan kepada pemegang saham. Pengungkapan CSR dalam 

laporan tahunan terbukti berpengaruh terhadap reaksi investor yaitu yang 

dibuktikan dengan volume perdagangan saham yang meningkat 

(Zuhroh dan Sukmawati, 2003). 

 

8. Kepemilikan Institusional  

 Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki 

oleh institusi atau lembaga yang berupa perusahaan asuransi, bank, perusahaan 

investasi,atau kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional sebagai sarana 

untuk memonitor manajemen (Djakman dan Machmud, 2008). Investor 

institusional memiliki peran yaitu dapat meminta manajemen perusahaan 

mengungkapkan informasi sosial dalam laporan tahunannya untuk transparansi 

kepada stakeholders untuk memperoleh legitimasi dan menaikkan nilai 

perusahaan melalui mekanisme pasar modal sehingga mempengaruhi harga saham 

perusahaan (Permanasari, 2010). 
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 Annisa (2012), yang menyatakan bahwa pemilik institusional memiliki 

peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manager 

sehingga kepemilikan institusional dapat memaksa manager untuk menghindari 

perilaku mementingkan diri sendiri.  

 Pemilik institusional memiliki peran yaitu dapat meminta manajemen 

perusahaan mengungkapkan informasi sosial dalam laporan tahunannya untuk 

transparansi kepada stakeholders (Permanasari, 2010). Transparansi yang 

dilakukan tentu memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh legitimasi dan 

menaikkan nilai perusahaan melalui mekanisme pasar modal sehingga dapat 

mempengaruhi harga saham perusahaan.  

 Kepemilikan institusional berfungsi sebagai pengawas yang berasal dari 

luar manajemen perusahaan memiliki peran penting dalam mengawasi manajemen 

lebih optimal agar tidak berperilaku menyimpang salah satunya adalah 

penghindaran pajak.  Adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang 

saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa 

manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan 

kesejahteraan pemegang saham. 

  

9. Struktur Dewan Komisaris 

 Dewan komisaris berperan untuk memonitoring dari implementasi 

kebijakan direksi. Dewan komisaris bertanggung jawab mengawasi tindakan 

direksi dan memberikan nasehat kepada direksi jika dipandang perlu. Komposisi 

dewan komisaris harus sedemikan rupa sehingga memungkinkan pengambilan 

keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen 
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dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya 

untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu 

sama lain dan terhadap direksi. Dewan komisaris harus berasal dari kalangan luar 

perseroan, hal ini berguna untuk meningkatkan efektifitas atas peran pengawasan 

dan transparansi dari pertimbangannya. Dewan komisaris adalah pihak yang 

berperan penting dalam menyediakan laporan keuangan perusahaan yang reliable. 

Keberadaan dewan komisaris mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan dan dipakai sebagai ukuran tingkat rekayasa yang dilakukan oleh 

manajer (Pohan,2008). 

 Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk 

melakukan manajemen laba yang berdampak pada pembayaran pajak serta dapat 

berkurangnya kepercayaan investor. Untuk mengatasinya dewan komisaris 

diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan. Dewan komisaris 

tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan direksi bertanggung jawab 

untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan 

komisaris. Selain mensupervisi dan memberi nasihat pada dewan direksi sesuai 

dengan UU No. 1 tahun 1995, fungsi dewan komisaris yang lain adalah 

memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan 

mempertimbangkan kepentingan berbagai stakeholderperusahaan sebaik 

memonitor efektifitas pelaksanaan good corporate governance(Mayangsari, 

2003).  

 Dewan komisaris salah satunya adalah komisaris independen yaitu 

anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota dewan 

komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan 
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bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk 

bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan 

(Pohan, 2008). Dengan adanya prinsip independen maka dalam setiap mengawasi 

manajemen perusahaan tidak memiliki benturan kepentingan dan harus bertindak 

secara independen sehingga tidak mengganggu dalam melaksanakan tugas. 

 Berdasarkan aturan yang telah diatur pada Ketentuan Bapepam dan 

Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A tanggal 14 Juli tahun 2004, jumlah 

dewan komisaris independen minimal adalah 30%, disamping hal itu komisaris 

independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta 

diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham 

pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pohan, 2008). Ketentuan 

tersebut memberikan pengaruh terhadap pengendalian dan pengawasan terhadap 

manajemen dalam operasi perusahaannya, diantaranya adalah pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan.  

 Aplikasi pengendalian dan pengawasan terhadap manajemen oleh komisari 

independen adalah ketika manajemen tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang 

sesuai dengan capaian yang telah ditentukan dan aktivitas lainnya yang dapat 

memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan perusahaan di masa yang 

akan datang (Fadhilah, 2014). Aktivitas yang dimaksud adalah pelaksanaan dan 

pengungkapan aktivitas CSR. Komisaris independen dapat melakukan aktivitas 

pengawasan dan pengendalian terhadap pengungkapan CSR. 

 Tujuan dari aktivitas pengawasan oleh dewan komisaris independen 

adalah untuk memberikan signal kepada pasar mengenai reputasi aktivitas 

pengawasan yang efektif di dalam perusahaan(Fadhilah, 2014). Dewan komisaris 
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H2 

H3 

H1 

yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap 

manajemen, semakin besar proporsi dewan komisaris maka semakin mengurangi 

manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

D. Pengembangan Hipotesis 

1. Hubungan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak 

 Kepemilikan institusional sebagai sarana untuk memonitor manajemen 

(Djakman dan Machmud, 2008). Pemilik institusional memiliki peran yaitu 

dapat meminta manajemen perusahaan mengungkapkan informasi sosial dalam 

laporan tahunannya untuk transparansi kepada stakeholders untuk memperoleh 

legitimasi dan menaikkan nilai perusahaan melalui mekanisme pasar modal 

sehingga mempengaruhi harga saham perusahaan (Permanasari, 2010). 

 Tingkat persentase kepemilikan insitusional dalam suatu perusahaan dapat 

mempengaruhi manajemen dalam melakukan penghindaran pajak atau 

Kepemilikan Instituional 

(KI) 

Struktur Dewan 

Komisaris 

(SDK) 

 
Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility 

(CSRD) 

Penghindaran Pajak 

(TA) 
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agresivitas pajak. Jika kepemilikan institusional semakin besar maka 

perusahaan akan mengurangi tindakan agresif dalam membayar pajak. 

Sebaliknya, jika kepemilikan institusional semakin kecil maka tindakan 

manajemen perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak akan semakin 

meningkat.  

H1 : Persentase kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap 

pengindaran pajak. 

 

2. Hubungan Struktur Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak 

 Sembiring (2006) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota 

dewan komisaris maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan 

monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Keberadaan dewan komisaris 

independen akan semakin menambah efektifitas pengawasan. Dewan komisaris 

sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan 

terhadap aktivitas pengawasan.  

 Komposisi dewan komisaris akan menentukan kebijakan perusahaan 

termasuk praktek dan pengungkapan CSR. Oleh karena itu, di Indonesia 

terdapat ketentuan yang mengatur tentang keberadaan dewan komisaris 

independen. Ketentuan yang dimaksud adalah Ketentuan Bapepam dan 

Peraturan BursaEfek Indonesia No. 1-A tanggal 14 Juli tahun 2004. Ketentuan 

ini memberikan pengaruh terhadap pengendalian dan pengawasan terhadap 

manajemen dalam operasi perusahaannya, diantaranya adalah pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian, tujuan perusahaan untuk 

mendapatkan legitimasi dari stakeholders dengan mengungkapkan tanggung 
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jawab sosial akan dapat diperoleh karena keberadaan dewan komisaris 

independen akan memberikan pengendalian dan pengawasan. 

H2 : Struktur Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran 

pajak 

 


