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.BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Ada beberapa studi dan penelitian yang meneliti Pengaruh Corporate 

Governance dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Sudi Empiris pada 

Perusahaaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015). Penelitian tersebut adalah sebagai 

berikut :

1. Dudi Wahyudi – 2014 yang berjudul “Pengaruh Good Corporate Governance 

dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Avoidance”. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan purposive random sampling. Hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah proporsi komisaris independen tidak berpengaruh 

terhadap aktivitas tax avoidance yang dilakukan oleh manajemen. Mungkin 

yang bisa mempengaruhi perilaku manajemen dalam melakukan tax 

avoidance adalah apabila sekedar eksistensi dan jumlah dari komisaris 

independen. Seorang komisaris independen yang memiliki keahlian dalam 

bidang keuangan dan perpajakan memiliki peluang lebih besar untuk 

mendeteksi aktivitas tax avoidance.

2. Rossalia Novriani, Waluya Jati dan Setu Setyawan – 2015 yang berjudul 

“Pengaruh Karakter Eksekutif, Corporate Governance dan Leverage Terhadap 

Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia”. Penelitian tersebut menggunakan Penelitian asosiatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif 
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terhadap penghindaran pajak, corporate governance yang diproksikan dengan 

komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak, dan leverage berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak.

3. Agung Wibawa, Wilopo, dan Yusri Abdillah – 2016 dengan judul ”Pengaruh 

Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada 

Perusahaan Terdaftar di Index Bursa SRI KEHATI Tahun 2010-2014)”. 

Dalam penelitian ini menggunakan explanatory research pendekatan 

kuantitatif. Hasil penelitian adalah komite audit perusahaan, persentase dewan 

komisaris independen dan kualitas auditor eksternal berpengaruh secara 

bersama-sama dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

B. Teori dan Kajian Pustaka

1. Corporate Governance

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FGCI) mendefinisikan 

Corporate Governance adalah hubungan antara pihak pengelola, pemerintah, 

kreditur, karyawan, serta para stakeholder lainnya yang diatur dalam seperangkat 

aturan. Corporate governance memiliki tujuan antara lain untuk memberikan nilai 

tambah kepada seluruh pihak. (Tjager, Alijoyo, Djemat, dan Soembodo, 2003:26)

Indonesia mengartikan corporate governance di dalam keputusan menteri 

badan usaha milik Negara No.KEP.117/M-MBU/2002 yang menjelaskan bila 

corporate governance merupakan suatu proses dari sebuah struktur yang 

digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan 
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akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka 

panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder namun tetap di 

bawah perundang-undangan.

Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang 

mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nila tambah (value 

added) untuk semua stockholder (Desai dan Dharmapala, 2007). Secara singkat, 

ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep good corporate 

governance ini, yaitu fairness, transparancy, accountability, dan responbility. 

Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip good corporate 

governance secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan 

keuangan (Beasly, 1996 dalam Sulistyanto dan Wibisono, 2003)

Dalam penelitian ini Corporate Governance terbagi menjadi beberapa elemen, 

antara lain:

a. Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga 

orang. Tugas dan fungsi komite audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan 

dan  mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Komite   audit 

dibentuk   oleh   dewan   komisaris   sehingga   komite   audit bertanggung jawab 

kepada dewan komisaris. Komite audit juga digambarkan sebagai mekanisme 

monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal 

perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada 

komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat 
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dipercaya (relevant dan realialible). Oleh karena itu komite audit dapat 

memonitoring mekanisme yang  dapat  memperbaiki  kualitas  informasi  bagi 

pemilik  perusahaan  atau Shareholders dan manejemen perusahaan, karena kedua 

belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda (Linda, Lilis dan 

Nuraini, 2011).

Keberadaan komite audit untuk memberikan pandangan mengenai masalah-

masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan 

pengendalian intern. Pembentukan komite audit bertujuan untuk (Asfiyati, 2012):  

1) Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan agar tidak menyesatkan dan 

telah sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum. 

2) Memastikan internal kontrolnya memadai. 

3) Menindak lanjuti dugaan adanya penyimpangan yang bersifat material di 

bidang keuangan dan implikasi hukumnya. 

4) Merekomendasikan seleksi auditor eksternal.

b. Kualitas Audit

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor 

mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan 

yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati, 

2014). Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan 

hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. 

Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin 

dituntut oleh otoritas publik (Damayanti dan Tridhahus, 2015). Guedhami et al. 
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(2009) menyatakan bahwa kepemilikan saham yang menyebar memiliki pengaruh 

penting untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas tinggi yang 

diwujudkan dalam pemilihan auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP). 

Kualitas audit, dapat terlihat dari ukuran KAP yang melakukan audit, dimana 

KAP Big Four diyakini dapat melakukan audit yang lebih berkualitas. Hal ini 

dikarenakan auditor KAP Big Four memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan 

dengan kualitas, seperti pelatihan dan pengakuan internasional (Nindita dan 

Siregar, 2012). Selain itu Dewi dan Jati (2014) menjelaskan bahwa KAP Big Four 

lebih kompeten dan professional dibandingkan KAP Non Big Four sehingga 

memiliki banyak pengetahuan tentang tata cara mendeteksi dan memanipulasi 

laporan keuangan. Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak, manajer perusahaan 

yang diaudit oleh KAP Big Four akan lebih sulit untuk memanipulasi laba demi 

kepentingan pajak.

c. Komposisi Komisaris Independen

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi 

dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan 

afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur 

pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut paraturan 

yang di keluarkan di BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan 

jumlah saham yang di miliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai 

pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang kurangnya 

30% dari seluruh anggota komisaris. Di samping itu, komisaris independen harus 
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memahami undang undang dan peraturan yang bukan merupakan pemegang 

saham pengendali dalam rapat umum pemegang saham (Pohan, 2008). 

Tugas-tugas utama dewan komisaris meliputi (Ariyani, 2014): 

1) Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, 

kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, 

menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan 

serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan asset.

2) Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian 

anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota 

dewan direksi yang transparan dan adil. 

3) Memonitor dan mengawasi masalah benturan kepentingan pada tingkat 

manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk 

penyalahgunaan asset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan. 

4) Memonitor pelaksanaan governance, dan mengadakan perubahan di mana 

perlu. 

5) Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

Agar dewan komisaris dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, harus 

memenuhi beberapa prinsip yaitu terkait komposisi dewan komisaris yang harus 

memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat 

bertindak independen. Selain itu, dewan komisaris harus profesional, yaitu 

berintegritas dan memiliki kemampuan agar dapat menjalankan fungsinya dengan 

baik.
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2. Agency Theory

Teori keagenan dalam perusahaan mengidentifikasi adanya pihak-pihak dalam 

perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan dalam 

kegiatan perusahaan.Teori ini muncul karena adanya hubungan antara prinsipal 

dan agen. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas 

kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan 

hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di 

dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa 

kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. 

Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya 

dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif (Warsidi dan Pramuka, 2009).

3. Leverage

Leverage menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi 

(Sartono,2002). Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh 

perusahaan menggunakan utang. Leverage menggambarkan hubungan antara total 

assets dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk 

meningkatkan laba (Husnan, 2002). Menurut Kasmir (2011) dalam Carolina et al. 

(2014) leverage menunjukkan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan 

utang. Hal ini berarti leverage akan menunjukkan perbandingan sumber 

pembiayaan yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya, 

antara menggunakan uang dengan menggunakan modal sendiri.
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Menurut Sawir (2000: 13) ada dua jenis rasio leverage yaitu rasio utang 

terhadap asset dan rasio utang terhadap modal.  

1) Rasio Utang terhadap Aktiva atau Debt to Total Asset Ratio  

Rasio ini memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh 

kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi hasil persentasenya, semakin besar 

risiko keuangannya bagi kreditur maupun pemegang saham. 

2) Rasio Utang terhadap Modal atau Debt to Equity Ratio  

Rasio ini menggambarkan perbandingan utang dan ekuitas dalam pendanaan 

perusahaan dan menunjukan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut 

untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

Financial leverage diukur dengan persentase dari total hutang terhadap ekuitas 

perusahaan pada suatu periode yang disebut juga Debt to Equity Ratio (DER). 

DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh 

kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang 

digunakan untuk membayar hutang. Selain itu DER juga dapat memberikan 

gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan. Dengan rumus:

DER =
Total Utang

Modal Sendiri

4. Tax Avoidance

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari 

yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang 

melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme 
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sering disebut dengan perencanaan pajak (tax planning). Umumnya perencanaan 

pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak (WP) 

supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai 

peraturan perpajakan (Suandy, 2008). 

Dalam bukunya Perencanaan Pajak (2008) Suandy memaparkan beberapa 

faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan 

ilegal, antara lain :

a. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar 

oleh Wajib Pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula 

kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran;

b. Biaya untuk menyuap fiskus, Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, 

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 untuk melakukan 

pelanggaran.

Beberapa resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan tax avoidance antara lain: 

denda, publisitas dan reputasi (Friese dkk, 2006). Sebuah pendekatan teoritis 

menekankan interaksi dari aktivitas tax avoidance dan problem agensi yang 

merekat pada perusahaan go public (Sartori, 2010). Sekat yang membatasi legal 
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dan ilegalnya suatu tindakan penghematan pajak dalam upaya tax planning masih 

sulit untuk dibedakan (Bovi, 2005), sehingga Tax Avoidance adalah cara untuk 

menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak 

dengan cara mengurangi jumlah pajak terutangnya tanpa melanggar peraturan 

perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan pajak 

(Hutagaol, 2007; dalam Swingly & Made, 2015)

Tax avoidance diukur dengan menggunakan effective tax rate. Keberadaan   

nilai effective tax rate (ETR) merupakan bentuk perhitungan  nilai tarif ideal  

pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan dan kehadiran effective tax rate 

(ETR) ini menjadi suatu perhatian khusus bagi penelitian karena dapat 

merangkum efek kumulatif dari berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak 

perusahaan (Liansheng et al.,2007).

C. Rerangka Pemikiran

Leverage

(DER)

Komposisi Komisaris 
Independen

Kualitas Audit

Komite Audit

Tax Avoidance

(ETR)

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

D. Perumusan Hipotesis



15

15

1.  Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-643/BL/2012, 

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada 

Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan 

Komisaris. Dengan demikian, keberadaan komite audit membantu Dewan 

Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan kepada direksi. Apabila komite 

audit efektif melaksanakan tugasnya dengan baik, maka kualitas pengawasan 

Dewan Komisaris akan lebih baik sehingga dapat membantu penyelesaikan 

permasalahan keagenan dalam perusahaan. Hal ini berarti bahwa keberadaan 

komite audit mencerminkan penerapan GCG dalam perusahaan. Aktivitas tax 

avoidance yang dilakukan direksi diharapkan dapat berkurang dengan adanya 

komite audit. 

Penelitian yang dilakukan Maharani & Suardana (2014), dan Annisa dan 

Kurniasih (2012), menguji pengaruh komite audit terhadap tax avoidance. 

Hasilnya menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap tax 

avoidance. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Sriwedari (2009) dalam penelitiannya menjelaskan hubungan negatif antara 

komite audit dengan tax avoidance, keberadaan komite audit yang fungsinya 

untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan agar dapat 

berjalan dengan baik sehingga segala perilaku atau tindakan yang menyimpang 

berhubungan terkait dengan laporan keuangan bisa dihindari oleh perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dari penelitian ini adalah:

H1: Komite Audit berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
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2.  Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance

Aktivitas audit yang dilakukan oleh KAP terhadap perusahaan pada 

hakikatnya merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan untuk 

menilai kinerja dari manajemen. Dalam konteks keagenan, aktivitas pengauditan 

juga akan mengatasi masalah kesenjangan informasi (information asymetry) yang 

terjadi antara pihak manajemen dan pemegang saham. Dengan demikian aktivitas 

pengauditan merupakan pencerminan penerapan prinsip transparansi yang 

merupakan salah satu prinsip penerapan GCG. Kualitas audit yang baik akan 

membantu menyelesaikan masalah keagenan manajemen dan pemegang saham, 

termasuk dalam masalah keputusan tax avoidance (Wahyudi, 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan Annisa & Kurniasih (2012) dan Maharani & 

Suardana (2014), menguji pengaruh kualitas audit terhadap tax avoidance. 

Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap tax avoidance. Ini berarti kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi 

praktik penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dari penelitian 

ini adalah:

H2: Kualitas Audit berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

3.  Pengaruh Komposisi Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Beradasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (UU PT), Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan 

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

nasihat kepada Direksi. Dengan demikian keberadan Dewan Komisaris relevan 
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dengan masalah keagenan prinsipal-agen dalam konteks monitoring cost. Hal ini 

berarti juga keberadaan Dewan Komisaris mencerminkan penerapan GCG dalam 

perusahaan. Apabila Dewan Komisaris melakukan tugasnya dengan baik, masalah 

keagenan pemegang saham dan manajemen bisa teratasi. Lebih jauh lagi, supaya 

tugas Dewan Komisaris bisa efektif dan tidak terpengaruh oleh konflik 

kepentingan, keberadaan komisaris independen diperlukan. Menurut UU PT, 

komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang 

tidak berafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota 

Dewan Komisaris lainnya. Dengan demikian, keberadaan komisaris independen 

dapat mengatasi masalah keagenan dan mencerminkan penerapan GCG dalam 

perusahaan. Artinya, keberadaan komisaris independen dapat mempengaruhi 

keputusan tax avoidance yang dilakukan direksi.

Hasil penelitian yang dilakukan Kurniasih & Sari (2013), Maharani & 

Suardana (2014) dan Prakosa (2014) yang menunjukkan hasil bahwa proksi 

dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap tax avodiance 

yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dari penelitian 

ini adalah:

H3: Komposisi Komisaris Independen berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

4. Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Rasio leverage mengukur tingkat solvabilitas suatu perusahaan. Rasio ini 

menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban 

finansialnya seandainya perusahaan pada saat itu dilikuidasi. Dengan demikian 
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solvabilitas berarti kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya, baik 

jangka pendek maupun jangka panjang (Sawir, 2000:13).

Semakin tinggi nilai dari rasio leverage, berarti 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 semakin 

tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. 

Hasil penelitian Ozkan (2001) dalam Suyanto (2012) membuktikan bahwa 

perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang 

agar mengurangi pajak. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Surbakti (2012), dan Sri Mulyani (2013) menunjukkan 

leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, 

hipotesis dari penelitian ini adalah:

H4: Leverage berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

        


