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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Fadhilah (2014) telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Good 

Corporate Governance terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011”. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, 

proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, 

komite audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, dan kualitas audit 

berpengaruh signifikan positif terhadap tax avoidance. 

Annisah dan Kurniasih (2012) telah melakukan penelitan dengan judul 

“Pengaruh Corporate Governance Terhadap tax avoidance”. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris independen tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance. Dan hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance 

Khoirunnisa (2013) telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Corporate Governance Terhadap tax avoidance Pada Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

kepemilikan institusional, komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, 

dewan komisaris independen, kualitas audit berpengaruh negative terhadap tax 

avoidance, dan dewan direksi berpengaruh terhadap tax avoidance. 
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Pramudito dan Sari (2015) juga melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran 

Dewan Komisaris Terhadap tax avoidance”. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

konservatisme akuntansi dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tax 

avoidance, kepemilikan manajerial berpengaruh negative terhadap tax avoidance. 

B.  Teori dan Kajian Pustaka 

1. Agency Theory 

Teori Keagenan (Agency Theory) merupakan teori yang berhubungan antara 

pemilik sebagai (principal) dengan manajemen sebagai (agent). Dalam hubungan 

keagenan terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (principal) 

memerintahkan orang lain (agent) untuk melakukan suatu jasa dan 

mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Agency 

Theori menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) 

menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (disebut 

agents) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari 

dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan saham yaitu agar pemilik perusahaan 

memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dengan dikelolanya perusahaan 

oleh tenaga-tenaga profesional (Adrean, 2011). 

Namun pada kenyataannya, manajer tidak selalu bertindak sesuai dengan 

kepentingan pemegang saham sehingga menimbulkan agency problem yang 

diakibatkan oleh perbedaan kepentingan kedua belah pihak. Sebuah contoh dari 

situasi ini adalah pada kondisi ketika sebuah tim manajer memiliki informasi dari 

dalam tentang masa depan yang positif atas perusahaan. Maka tim manajer akan 
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mengambil langkah yang paling banyak menguntungkan dirinya dan biaya 

potensial principal. Unit analisis dalam teori keagenan adalah kontrak yang 

melandasi hubungan antara prinsipal dan agen, maka fokus dari teori ini adalah 

penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara prinsipal 

dan agen. Untuk memotivasi agen, maka prinsipal merancang suatu kontrak agar 

dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak 

keagenan (Adrean, 2011). Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa 

kontrak  yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu : 

a. Agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris artinya baik agen 

maupun majikan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga 

tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan 

dirinya sendiri. 

b. Risiko yang dipikul agen berkaitan  dengan imbal jasanya adalah kecil yang 

berarti agen  mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang 

diterimanya. 

Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan pemegang saham, 

untuk itu maka manajer yang diangkat oleh pemegang saham harus bertindak 

untuk kepentingan pemegang saham, tetapi ternyata sering kali terjadi konflik 

antara manajemen dengan pemegang saham.  Jensen dan Meckling (1976) dalam 

Indahningrum & Ratih (2009) menyatakan bahwa kondisi di atas merupakan 

konsekuensi dari pemisahan fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan. Jadi 

dapat disimpulkan teori keagenan (agencytheory) merupakan  teori yang 

memberikan gambaran atau mendeskripsikan pemegang saham sebagai principal 
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dan manajemen sebagai agent, dimana dalam keadaan tersebut sering terjadi 

perbedaan kepentingan antara agent dan principal. Adanya upaya internal 

perusahaan untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-

pihak yang terkait dengan perusahaan, maka penerapan Corporate Governance 

menjadi hal yang harus dilakukan oleh perusahaan.  

Teori keagenan (agency theory) dapat digunakan sebagai dasar dalam 

memberikan penilaian motif dari unsur-unsur yang terdapat diperusahaan 

sehingga aktivitas pengendalian mengenai penerapan proksi Corporate 

Governance harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jadi 

penerapan mekanisme dalam Corporate Governance yang didasarkan pada teori 

agensi dapat menjelaskan hubungan ketika pemegang saham dalam hal ini sebagai 

principal mempekerjakan manajer (agent) dalam  pelaksanaan keputusan yang 

telah ditetapkan oleh principal (Jensen Mecking, 1976). 

2.  Corporate Governance 

Corporate Governance merupakan suatu sistem yang dirancang untuk 

mengarahkan pengelolaan perusahaan secara professional berdasarkan prinsip-

prinsip transparasi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan 

kesetaraan. Corporate Governance dapat mendorong terbentuknya pola kerja 

manajemen yang bersih, transparan, dan professional (Effendi, 2016). 

Kehadiran suatu corporate governance yang baik pada perusahaan akan 

menunjang aktivitas operasional dan meningkatkan nilai perusahaan, selain itu 

demi memberikan kelancaran kegiatan dalam perusahaan maka mekanisme 

pelaksanaan corporate governance harus diperhatikan dengan baik (Haruman, 
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2008). Jadi mekanisme corporate governance yang baik akan memberikan 

kemakmuran bagi perusahaan dan para pemegang saham, sehingga penerapannya 

diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi semua kalangan yang ada di 

perusahaan. 

Pasal Surat Keputusan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang 

pernerapan tata kelola yang baik ( Good Corporate Governance) pada BUMN, 

menyebutkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (good corporate 

governance), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang 

mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan 

peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Mekanisme good corporate 

governance ditandai dengan adanya kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajemen, komite audit dan komisaris independen (Guna dan Herawaty, 2010). 

Pada penelitian ini menggunakan variabel komite audit, dewan komisaris 

independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Kepemilikan 

institusional dan kepemilikan manajemen yang besar diyakini akan dapat 

membatasi perilaku oportunistik dan kegiatan minimalisasi atau manipulasi laba 

yang dilakukan oleh manajer dan juga komite audit serta komisaris independen 

yang bertugas sebagai pengawas dalam tercapainya tujuan perusahaan akan 

mengawasi perilaku manajer secara efektif dalam melakukan kecurangan (Guna 

dan Herawaty, 2010).  
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3. Elemen Corporate Governance 

3.1 Komite Audit 

Mengingat tugas komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan cukup 

berat, maka komisaris dapat dibantu oleh beberapa komite, yaitu komite audit, 

komite remunerasi, komite nominasi, komite manajemen resiko, dan lain-lain. 

Pembentukan beberapa komite tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektifitas 

dalam rangka implementasi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate 

governance) di Perusahaan (Effendi, 2016).  Ikatan Komite Audit Indonesia 

(IKAI) mendefinisakan komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara 

professional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan 

demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris 

(atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses 

laporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari 

corporate governance di dalam perusahaan. Jumlah komite audit menurut edaran 

surat ketua BAPEPAM no. SE-03/PM/2000 adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) 

orang yang terdiri dari  satu dewan komisaris independen sekaligus menjadi ketua 

dari komite audit.  

3.2 Dewan Komisaris Independen 

Dewan direksi berfungsi untuk mengurus perusahaan, sedangkan dewan 

komisaris berfungsi untuk melakukan pengawasan. Sementara itu, komisaris 

independen berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan 

keputusan oleh dewan komisaris (Effendi, 2016). Keberadaan komisaris 

independen diatur dalam peraturan BAPEPAM No: KEP-315/BEJ/06-2000, yang 
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menyatakan bahwa setiap perusahaan publik wajib memiliki komisaris 

independen untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dan komisaris 

independen harus berjumlah sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh 

anggota dewan komisaris atau sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh 

bukan pemegang saham pengendali. 

3.3 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, 

institusi luar negeri, institusi berbadan hukum, dan dana perwalian serta institusi 

lainnya. Institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas 

kinerja manajemen, dengan adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan 

maka kepatuhan dan manajemen akan meningkat (Ngadiman dan Puspitasari, 

2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khurana dan Moser (2009) dalam 

Annisa (2012) besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan 

mempengaruhi kebijakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, dan semakin 

besarnya konsentrasi kepemilikan saham jangka pendek akan meningkatkan 

kebijakan pajak, tetapi semakin besar konsentrasi kepemilikan saham jangka 

panjang maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak. dikarenakan 

kepemilikan saham jangka panjang mampu memberikan pengawasan dan 

pengontrol kinerja perusahaan dalam jangka panjang. 

3.4 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah besarnya kepemilikan saham yang dimiliki 

oleh pihak manajerial yaitu dewan komisaris maupun dewan direksi. Herawaty 

(2008) mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi 
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mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan 

menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. 

Sehingga permasalahan keagenan dapat diasumsikan akan hilang apabila seorang 

manajer dianggap sebagai seorang pemilik. Pohan (2008) menjelaskan bahwa 

semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh manajerial maka kinerja 

perusahaan akan semakin baik, dikarenakan hal tersebut dapat membantu 

menyatukan kepentingan pemegang saham dan manajer.  

4. Prinsip Corporate Governance 

Prinsip-prinsip GCG sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Negara  BUMN 

No.PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan Tata Kelola 

Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, Bab II 

Prinsip dan Tujuan, Bagian Kesatu Prinsip, disebutkan bahwa prinsip-prinsip 

GCG yang dimaksud pada peraturan ini meliputi, : 

1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan 

mengenai perusahaan. 

2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan 

pertanggung jawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan 

terlaksana secara efektif dan ekonimis 

3. Pertanggung jawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan 

perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-

prinsip korporasi yang sehat. 
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4. Kemandirian (independence), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola 

secara professional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari 

pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak 

pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Pajak 

Menurut Waluyo (2009) pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara 

dalam hal ini yang dipaksakan dan yang terutang oleh yang wajib untuk 

membayarnya sesuai dengan peraturan umum undang-undang perpajakan dengan 

tidak mendapat prestasi kembali yang dapat dinikmati dan yang kegunaanya 

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan 

tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak juga memiliki fungsi 

yang lebih luas, selain sekedar mengisi kas Negara, juga sebagai alat untuk 

mengukur kehidupan social ekonomi masyarakat. Fungsi pajak menurut Suandy 

(2011) dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pajak sebagai fungsi Finansial, 

fungsi pajak yang diletakkan pada tujuan memperoleh dana, yaitu pajak 

digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara sehubungan dengan 

tugas-tugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan kemakmuran. Yang kedua 

adalah fungsi mengatur, yaitu pajak digunakan untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan social. Dalam 

fungsi tersebut, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan 
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tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Ada kalanya, untuk mempengaruhi 

kondisi perekonomian seperti yang diharapkan, suatu Negara menerapkan suatu 

kebijaksanaan perpajakan untuk mengatur baik secara langsung (melalui tata cara 

perpajakan) maupun secara tidak langsung (melalui struktur tarif). 

6. Tax Avoidance 

Tax avoidance adalah suatu cara untuk menghindari pembayaran pajak yang 

dilakukan oleh wajib untuk mengurangi jumlah pajak terutangnya  dengan 

menggunakan cara yang masih dalam batas legal dan tidak melanggar peraturan 

perpajakan atau dengan kata lain adalah memanfaatkan celah atau kelemahan 

yang ada di peraturan perpajakan (Hutagoal dalam Swingly 2015).  

Tax Avoidance juga sering kali diartikan dengan kegiatan yang legal. 

Bambang (2009) dalam Fadhilah (2014) menjelaskan bahwa tax avoidance dibagi 

menjadi dua sisi yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan (acceptable tax 

avoidance) dan yang tidak diperbolehkan (unacceptable tax avoidance). Akan 

tetapi penghindaran pajak tidak bisa dibenarkan secara moral karena dengan 

melakukan penghindaran pajak maka akan membuat penerimaan Negara 

berkurang. 

Komite urusan fiscal dari Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak, yaitu : 

a. Adanya unsur artificial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di 

dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak. 
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b. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau 

menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan 

itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. 

c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari penghindaran pajak dimana umumnya 

para konsultan menunjukkan alat atau cara melakukan penghindaran pajak 

dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (Council of Executive 

Secretaries of Tax Organizations1991 dalam Cahyono 2016). 

Cahyono (2016), juga menjelaskan bahwa penghindaran pajak dapat 

dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah : 

a. Memindahkan subjek pajak dan atau objek pajak ke Negara-negara yang 

memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (tax heaven) atas 

suatu jenis penghasilan. 

b. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan 

membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang 

pajak perusahaan. 

C. Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh komite audit terhadap tax avoidance. 

Komite audit merupakan komponen penting dari penerapan good corporate 

governance yang ada di perusahaan, komite audit harus ada dalam perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu Bursa Efek Indonesia 

mengharuskan membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai komisaris 

independen. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pengawasan internal yang pada akhirnya ditunjukkan untuk memberi 
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perlindungan kepada para pemegang saham dan stakeholder. Tugas dari komite 

audit adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap 

kinerja perusahaan. Dengan kata lain komite audit berfungsi sebagai jembatan 

penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor (Khoirunnisa, 2013). 

(Pohan, 2008 ; dalam Annisa, 2012) menyatakan jika jumlah komite audit dalam 

suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI yang mensyaratkan paling 

sedikit harus berjumlah tiga orang, maka akan meningkatkan tindakan manajemen 

dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak.   

H1: Komite Audit berpengaruh terhadap tax avoidance 

2. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap tax avoidance. 

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi 

dalam segala hal di dalam pemegang saham pengendali. Tidak memiliki hubungan 

afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur 

pada suatu perusahaan yang terkait. Peraturan Bursa Efek Indonesia menyatakan 

bahwa perusahaan minimal harus memiliki 30% dewan komisaris independen dari 

seluruh jumlah anggota komisaris. Semakin tinggi prosentase dewan komisaris 

independen berarti semakin banyak juga perusahaan memiliki dewan komisaris 

independen, oleh karena itu independensi juga akan semakin tinggi karena 

semakin banyak yang tidak ada kaitan langsung dengan pemegang saham 

pengendali, sehingga kebijakan tax avoidance dapat semakin rendah (Winata, 

2014)  

H2: Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance 
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3. Pengaruh kepemilikan Institusional terhadap tax avoidance

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

pemerintah, institusi luar negeri, institusi berbadan hukum, dan dana perwalian 

serta institusi lainnya. Institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan 

pengawasan atas kinerja manajemen dan pengelolaan, dengan adanya kepemilikan 

institusional di suatu perusahaan maka kepatuhan dan manajemen akan meningkat 

(Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Hasil penelitian yang dilakukan Khurana dan 

Moser (2009) dalam Annisa dan Kurniasih  (2012) adalah besar kecilnya 

konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak 

agresif oleh perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi short-term 

shareholder institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, akan tetapi 

semakin besar konsentrasi kepemilikan long-term shareholder maka akan 

semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak agresif. Jadi semakin banyak 

kepemilikan saham institusional terutama pada saham jangka panjang akan 

mengurangi praktek penghindran pajak oleh perusahaan karena pemilik saham 

institusi akan mengawasi perusahaan dalam jangka waktu yang panjang.  

H3: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance 

4. Pengaruh kepemilikan manajerialterhadap tax avoidance

Semakin besar proporsi kepemilikan oleh manajerial, dikatakan bahwa 

konsentrasi kepemilikan perusahaan tersebut lemah, dan tata kelola lebih baik. 

Karena dengan banyak insentif, mereka menjadi memperhatikan kebijakan 

strategis perusahaan dan termotivasi mengontrol pekerjaannya. Perusahaan 

dengan struktur kepemilikan yang tidak terlalu tersebar tidak tidak memiliki 



22 

 

masalah dalam profitabilitasnya. Motivasi para Manajerial dalam mendapatkan 

laba yang sebesar-besarnya, menjadikan strategi pajak yang diambil agresif. Maka 

dengan semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan, penghindaran 

pajak perusahaan akan semakin rendah Timothy (2010) dalam Pramudito (2015). 

H4: Kepemilikan auditberpengaruh terhadap tax avoidance 

D. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rerangka pemikiran dapat 

digambarkan dalam bagan sebagai berikut : 

 

  

Dewan Komisaris 

Independen 

Komite Audit 

Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan Manajerial 

Tax Avoidance 

Variabel Independen Variabel Dependen 


