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BAB II 

TINJAUAN TEORI DAN STUDI PUSTAKA 

A. Review Penelitian Terdahulu

Sandy dan Lukviarman (2015) melakukan penelitian pada 

perusahaan manufaktur di BEI pada periode 2011-2013. Penelitian ini 

dianalisis dengan multiple regression analysis. Penghindaran pajak diukur 

dengan Effective tax rate (ETR). Hasil penelitian ini menunjukan 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak hal 

ini berarti tinggi rendah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi 

tidak mempengaruhi perilaku penghindaran pajak. Proporsi komisaris 

independen, kualitas audit,dan komite audit memiliki pengaruh negatif 

terhadap penghindaran pajak, hal ini membuktikan penghindaran pajak 

dapat dikurangi dengan memperbesar proporsi komisaris independen, 

meningkatkan kualitas audit dan menambah jumlah dari komite audit. 

 Winata (2014) melakukan penelitian pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013. Sampel penelitian ini adalah 

perusahaan yang sahamnya terdaftar di BEI pada tahun 2013. Penelitian 

ini dianalisis dengan metode analisis regresi linier. Hasil dari penelitian ini 

bahwa corporate governance yang diproksikan oleh kepemilikan 

institusional, kualitas audit, komisaris independen, dan jumlah komite 

audit. Menunjukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance, hal ini dikarenakan perusahaan memegang peran 



7 

 

 

 

penuh dalam menentukan keputusan sehingga kepemilikan institusional 

tidak mampu untuk melakukan kontrol terhadap keputusan manajer. 

Kualitas audit tidak berpengaruh dikarenakan KAP hanya melakukan 

prosedur audit berdasarkan standart pengendalian mutu yang sudah 

ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut 

Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) dan aturan etika akuntan publik 

yang ditetapkan oleh IAPI. Komisaris independen memiliki pengaruh 

kepada manajer dalam melakukan tax avoidance. Komite audit ditemukan 

memiliki pengaruh terhadap tax avoidance, jika semakin banyak jumlah 

komite audit perilaku tax avoidance dapat diminimalisir. 

Santoso dan Muid (2014) melakukan penelitian dengan populasi 

seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2013 

dan sampel dipilih dengan metode purposive sampling. Penelitian ini 

menggunakan regresi ordinary least square. Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa jumlah dewan komisaris tidak memiliki pengaruh 

terhadap pengambilan keputusan penghindaran pajak. Proporsi komisaris 

independen tidak memiliki pengaruh  terhadap perilaku tax avoidance. 

Kompensasi eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, 

pemberian bonus dapat mempengaruhi pengambilang keputusan terkait 

penghindaran pajak. Kepemilikan saham oleh publik tidak memiliki 

pengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini disebabkan oleh pemegang 

saham tidak memiliki informasi yang memadai dan pengendalian terkait 

penghindaran pajak. Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap 
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penghindaran pajak karena penghindaran pajak bisa dilakukan oleh 

perusahaan besar maupun kecil. Kinerja perusahaan tidak memiliki 

pengaruh terhadap penghindaran pajak.  Tingkat hutang perusahaan tidak 

memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Annisa dan kurniasih (2012) melakukan penelitian menggunakan 

objek seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2008. Pada 

penelitian ini tax avoidance diukur mengggunakan book tax gap, yaitu 

dengan membandingkan antara laba komersil dengan laba fiskal. 

Penelitian ini dianalisis dengan regresi ordinary least square. Hasil dari uji 

analisis regresi menunjukan kepemilikan institusional, komposisi 

komisaris independen, dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap 

perilaku penghindaran pajak, sedangkan komite audit dan kualitas audit 

memiliki pengaruh terhadap keputusan manajer dalam menghindari pajak. 

Maharani dan Suardana (2014) melakukan penelitian pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia periode 

2008-2012 sebagai populasi dalam penelitian ini. Penelitian ini dianalisis 

dengan teknik regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menemukan 

bahwa proporsi komisaris independen, kualitas audit, komite audit, ROA, 

dan resiko perusahaan memiliki pengaruh terhadap tax avoidance, 

sedangkan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap tax 

avoidance. Hasil ini diperoleh dengan melihat probabilitas signifikansi. 

Pranata et al. (2014) melakukan penelitian dengan populasi 

perusahaan manufaktur di BEI dari tahun 2009-2012 dan sampel diambil 
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dengan metode purposive sampling. Penellitian ini dianalisis dengan uji 

asumsi klasik dan statistik deskriptif. Penghidaran pajak diukur dengan 

effective tax rate (ETR). Penelitian ini menemukan hasil bahwa karakter 

eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kepemilikan 

institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak, komisaris 

independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, komite audit 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan kualitas audit tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak.   

Kurniasih dan Sari (2013) melakukan penelitian menggunakan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010 sebagai 

objek penelitan. Penelitian ini dianalisis dengan analisis regresi linear 

berganda melalui model Ordinary Least Square (OLS). Penelitian ini 

menemukan hasil bahwa leverage, komposisi komisaris independen, dan 

komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan return 

on asset, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh 

terhadap tax avoidance. 

B. LANDASAN TEORI 

1. Corporate Governance  

Menurut Sutedi (2011:1) corporate governance didefinisikan 

sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang 

saham, pengelola perusahaan, dan stakeholder lainnya yang berkaitan 

dengan hak-hak dan kewajiban mereka. 
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Corporate governance dapat didefinisikan sebagai sekumpulan 

sistem yang terdiri dari proses, mekanisme dan struktur untuk 

mengendalikan, mengatur, dan mengkoordinasikan berbagai pemangku 

kepentingan dalam menjalankan bisnis perusahaan (Wibowo, 2010). 

Proses tersebut bertujuan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis 

perusahaan agar dapat mencapai tujuan perusahaan, menyelaraskan 

perilaku perusahaan dengan ekspektasi dari masyarakat, serta 

mempertahankan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham 

(Wibowo, 2010). 

Dalam hal ini Corporate governance dapat dikatakan sebagai 

sebuah sistem yang membantu perusahaan untuk mencapai tujuan 

perusahaan dengan cara mengawasi dan mengendalikan keputusan yang 

diambil oleh perusahaan, agar sesuai dengan keinginan setiap pemangku 

kepentingan perusahaan. 

Adapun prinsip-prinsip Good Corporate Governance berdasarakan 

Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang 

dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governanance (2006) yaitu: 

1. Transparansi 

Transparansi merupakan pengungkapan informasi perusahaan kepada 

stakeholder yang mudah dipahami, akurat, dan tepat waktu serta hal-hal 

yang penting dalam perusahaan. Informasi ini harus relevan dan bersifat 

materil sehingga bisa dijadikan acuan oleh stakeholder dalam mengambil 

keputusan. 
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2. Akuntabilitas 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 

transparan dan wajar. Oleh karena itu perusahaan harus dikelola dengan 

benar sesuai dengan tujuan perusahaan, namun tetap memperhatikan 

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. 

3.  Responsibilitas  

Prinsip ini menekankan pada kepatuhan perusahaan terhadap peratuan 

perundang-undangan dan tanggung jawabnya kepada masyarakat serta 

lingkungan sekitar. Hal tersebut harus dikelola secara berkesinambungan 

sehngga diakui sebagi good corporate citizen. 

4.  Indenpendensi  

Perusahaan harus dikelola secara independen agar masing-masing organ 

yang terdapat didalam perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak 

terintevensi pihak lain.  

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)  

Prinsip ini menekankan pada asas keadilan dan kesetaraan dalam 

memenuhi hak-hak stakeholder sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

Konsep corporate governance diharapkan untuk melindungi 

pemegang saham dalam berinvestasi. Konsep corporate governance 

menekankan pada pentingnya hak pemegang saham dalam memperoleh 

informasi perusahaan dan pengungkapan secara akurat dan tepat waktu 
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(Sutedi 2011:28). Menurut Madhani (2007) ada beberapa manfaat dari 

penerapan good corporate governance: 

1. Membangun reputasi lebih baik  

Praktik dari tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan reputasi 

perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang menghormati hak pemegang 

saham, menjamin transparansi, dan akuntabilitas keuangan akan dianggap 

telah membela kepentingan investor. 

2. Dewan perusahaan yang kuat dapat mengontrol resiko lebih efektif  

Adanya prosedur yang jelas dan tanggung jawab terhadap 

keputusan dapat membantu dalam memastikan bahwa keputusan-

keputusan yang telah dibuat berdasarkan informasi yang baik dan objektif. 

Dewan yang diberi wewenang akan memiliki kemampuan lebih besar 

dalam memperhatikan dan mengontrol resiko terhadap bisnis yang 

dijalani.  

3. Meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional  

Peningkatan tata kelola perusahaan akan meningkatkan 

akuntabilitas dan meminimalkan resiko kecurangan yang dilakukan oleh 

manajemen perusahaan. Perilaku bertanggung jawab, manajemen resiko 

dan pengendalian internal yang baik akan membawa masalah ke 

permukaan sebelum krisis terjadi. Kepatuhan terhadap standar tata kelola 

perusahaan yang baik membantu meningkatkan pengambilan keputusan 

yang dilakukan antar organ yang mengatur perusahaan dan akan 

meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. 
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 Sutedi (2012:41) menyatakan terdapat 14 unsur corporate 

governance. Unsur corporate governance  yang berasal dari dalam 

perusahaan yaitu, pemegang saham , direksi, dewan komisaris, manajer, 

karyawan atau serikat pekerja, sistem remunerasi berdasaar kinerja, dan 

komite audit. Unsur yang berasal dari luar perusahaan yaitu kecukupan 

undang-undang dan perangkat hukum, investor, institusi penyedia 

informasi, akuntan publik, institusi yang memihak pada kepentingan 

publik, pemberi pinjaman, dan lembaga yang mengesahkan legalitas. yang 

mana akan peneliti jadikan variabel independen dalam penelitian ini dan 

masing-masing unsur tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 

a) Komite Audit  

Menurut Effendi (2016:48) komite audit adalah salah satu 

komponen corporate govenance. Pembentukan komite audit memiliki tujuan 

untuk meningkatkan efektifitas dalam rangka implementasi corporate 

govenance. Komite audit berperan dalam melakukan pemantauan terkait 

dengan resiko pajak dan transparansi pajak sehingga komite audit harus 

memahami tentang peraturan dan dampaknya pajak pada perusahaan 

(Delloite, 2011).  

b) Kepemilikan Institusional 

Trisnawati (2009) menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh suatu 

lembaga atau institusi (perusahaan asuransi, bank, dan kepemilikan institusi 
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lain, kecuali kepemilikan investor individual). Solomon (2007:109) 

menyatakan kepemilikan institusional merepresentasikan corporate 

governance karena kemampuannya dalam mengawasi dan mempengaruhi 

manajemen hal ini memungkinkan kepemilikan institusional menyelesaikan 

masalah konflik keagenan. Shleifer dan Vishney (1986) menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam memantau, 

mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer karena investor institusional 

memiliki kepemilikan saham yang besar dan kekuatan hak suara yang dapat 

memaksa manajer untuk fokus pada kinerja ekonomi dan menghindari 

peluang mementingkan diri sendiri. 

c) Kualitas Audit 

Pemegang saham membutuhkan informasi yang memadai untuk 

membuat keputusan terhadap resiko dan keuntungan dari investasinya. 

Perusahaan harus meningkatkan kualitas laporan keuangan untuk mencegah 

kecurangan seperti manipulasi laporan, pengakuan pajak yang salah, 

pelaporan yang cacat hal ini sesuai dengan prinsip keterbukaan dan 

transparansi yang terdapat dalam corporate governance  (Sutedi, 2011:46). 

Manajer akan merahasiakan perilaku penghindaran pajak dari para 

pengguna laporan keuangan dan cenderung untuk mengurangi pengungkapan 

sukarela pada setiap informasi yang berkaitan dengan kegiatan tersebut (Hope 

et al, 2013). Adanya transparansi akan menghambat perilaku manajer untuk 

meningkatkan kepentingan pribadinya dan meminimalkan tindakan manajer 

yang dapat merugikan pemegang saham (Sartori, 2009). 



15 

 

 

 

Akuntan publik merupakan salah satu unsur eksternal dari corporate 

governance. Informasi keuangan yang dilaporkan kepada investor akan dapat 

lebih dipercaya apabila perusahaan memilih menggunakan jasa auditor yang 

berkualitas untuk melakukan audit pada perusahaannya seperti KAP The Big 

Four yaitu Price Waterhouse Cooper (PWC), Deloitte Touche Tohmatsu, 

KPMG, Ernst & Young (E&Y) (Annisa dan Kurniasih, 2012). 

PCAOB (2013) mendefinisikan kualitas audit sebagai pemenuhan 

kebutuhan investor terhadap audit independen yang dapat diandalkan mengenai 

pengungkapan laporan keuangan, jaminan tentang pengendalian internal, dan 

perhatian going concern. Putri (2012) mengungkapkan adanya hubungan 

positif antara ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap kualitas audit, yaitu: 

1.  Perusahaan audit yang besar akan berusaha melakukan audit lebih 

akurat karena apabila perusahaan audit yang besar tidak 

memberikan laporan yang akurat, maka akan kehilangan 

reputasinya dan akan mengalami kerugian yang lebih besar dengan 

kehilangan klien. 

2 Kantor Akuntan Publik memiliki aset yang lebih besar yang 

menjadi inti kekuatan KAP besar untuk menghasilkan laporan audit 

yang lebih akurat dibandingkan dengan KAP yang asetnya lebih 

sedikit. 

3.  Kekuatan KAP besar untuk menghasilkan audit yang berkualitas 

diperkuat dengan adanya sumber daya manusia yang lebih 

berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil. 
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d). Komisaris independen 

Menurut Effendi (2016:42) komisaris independen merupakan wakil 

dari pemegang saham minor dan kepentigan lain ,seperti investor. Komisaris 

independen hadir sebagai prasyarat corporate governance yang memiliki 

prinsip kesetaraan ,sehingga baik pemegang saham mayoritas dan minoritas 

memiliki hak yang sama. Komisaris independen memiliki fungsi untuk 

mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen. 

2. Teori Agensi 

Teori yang berhubungan dengan corporate governance adalah teori 

agensi. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan 

sebagai kontrak antara principal dengan agent untuk melakukan pelayanan 

demi kepentingan principal dengan memberikan wewenang pengambilan 

keputusan oleh agent. Teori agensi menekankan hubungan antara pemilik 

perusahaan (principal) yang menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada 

orang lain atau tenaga-tenaga profesional (agent) untuk mengelola bisnis 

usahanya. Sedangkan, pemilik perusahaan hanya bertugas dalam melakukan 

pengawasan kepada manajemen yang mengelola perusahaannya (Sutedi, 

2011:13). 

Adanya pemisahan antara manajer dan pemilik perusahaan dapat 

menimbulkan sisi negatif karena manajemen dapat melakukan rekayasa 

kinerja dengan upaya mengubah laporan keuangan yang dapat menyesatkan 

pemegang saham atas kinerja ekonomi perusahaan (Sutedi, 2011:14). 
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Adanya konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajer 

perusahaan dapat menimbulkan agency cost. Jensen dan Meckling (1976) 

mendefinisikan agency cost sebagai jumlah dari biaya pengawasan dan 

perjanjian untuk mengurangi biaya yang timbul karena konflik kepentingan 

dan residual loss yang terjadi. 

 

3.  Pajak  

Pengertian pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP 

adalah sebagai berikut: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”. 

4.  Pengukuran Tax Avoidance  

Pada penelitian ini, pengukuran Tax Avoidance menggunakan 

Effective Tax Rate yang dihitung dengan GAAP effective tax rate yang 

merupakan beban pajak penghasilan dibagi dengan jumlah laba akuntansi 

sebelum pajak, karena  pengindaran pajak dengan metode ini sangat sulit 

dilacak dan memiliki dampak kepada perhitungan secara akuntansi yang 

dampaknya memperkecil pendapatan dan beban pajak (Hanlon dan 

Heitzman, 2010). Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan 

beban pajak tangguhan. Pajak kini merupakan kewajiban pajak yang dibayar 

oleh perusahaan kepada negara dalam satu tahun pajak, sedangkan pajak 
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tangguhan adalah pajak yang akan dibayarkan atau dikembalikan pada masa 

yang akan datang akibat adanya perbedaan perlakuan antara akuntansi 

keuangan dengan akuntansi perpajakan dan keduanya diakomodir  oleh 

GAAP effective tax rate (Fahreza, 2014). 

C. Pengembangan Hipotesis 

1. Kualitas audit 

Manajer cenderung untuk merahasiakan perilaku penghindaran 

pajak dari para pengguna laporan keuangan dan mengurangi 

pengungkapan sukarela pada setiap informasi yang berkaitan dengan 

kegiatan penghindaran pajak (Hope et al., 2013). Menurut Annisa dan 

Kurniasih (2012) perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four 

 memliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan perusahaan 

yang diaudit oleh KAP non Big Four. Hal ini dibuktikan dalam penelitian 

Annisa dan Kurniasih (2012) dan Sandy dan Lukviarman (2015) bahwa 

kualitas audit memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perilaku tax 

avoidance. Berdasarkan uraian ini hipotesis yang dirumuskan adalah 

H1 : Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran 

pajak 

2. Komite audit 

 Menurut pranata (2014) komite audit adalah organ yang harus ada 

dalam penerapan good corporate governance karena komite audit memiliki 

peran mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan. Winata 

(2014) menjelaskan bahwa adanya komite audit diharapkan meningkatkan 
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kualitas dari pengawasan kinerja internal hal ini bertujuan untuk melindungi 

pemegang saham dan stakeholder lainnya dari konflik keagenan manajemen 

dalam mengelola perusahaan. Dalam (Delloite, 2011) dijelaskan bahwa 

pembentukan komite audit dapat meningkatkan efektifitas dalam rangka 

implementasi corporate govenance. Komite audit berperan untuk memantau 

resiko pajak dan transparansi pajak, sehingga dalam hal ini komite audit 

diharuskan untuk memahami peraturan pajak dan dampaknya pada 

perusahaan. Berdasarkan uraian diatas dan hasil dari penelitian Annisa dan 

Kurniasih (2012), Winata (2014), dan Maharani dan Suardana (2014) yang 

menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap tax avoidance, 

maka hipotesis yang peneliti gunakan adalah : 

H2 : Komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak 

3. Kepemilikan institusional 

    Solomon (2007:109) menyatakan kepemilikan institusional 

merepresentasikan corporate governance karena kemampuannya dalam 

mengawasi dan mempengaruhi manajemen hal ini memungkinkan 

kepemilikan institusional menyelesaikan masalah konflik keagenan. 

Shleifer dan Vishney (1986) menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

memiliki peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan 

mempengaruhi manajer karena investor institusional memiliki kepemilikan 

saham yang besar dan kekuatan hak suara yang dapat memaksa manajer 

untuk fokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang 
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mementingkan diri sendiri. Berdasarkan penelitian Pranata et al (2014) 

yang menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

kepada tax avoidance, sehingga hipotesis yang diambil adalah : 

    H3 : kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak 

4. Komisaris independen 

 Menurut Effendi (2016:42) komisaris independen merupakan wakil 

dari pemegang saham minor dan kepentigan lain ,seperti investor. Komisaris 

independen hadir sebagai prasyarat corporate governance yang memiliki 

prinsip kesetaraan ,sehingga baik pemegang saham mayoritas dan minoritas 

memiliki hak yang sama. Komisaris independen memiliki fungsi untuk 

mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen. 

Berdasarkan penelitian Sandy dan Lukviarman (2015) dan Winata (2014) 

yang menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh kepada 

tax avoidance maka hipotesis adalah : 

H4 : Komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap penghidaran 

pajak 
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D. Kerangka Pemikiran  
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