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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Tema Alat Hasil 

1 Elna 

Arlina 

(2015) 

Pengaruh 

corporate 

governance 

terhadap Tax 

Avoidance 

Regresi 

linier 

berganda 

Terdapat pengaruh dari komite 

audit, kualitas audit, dewan 

komisaris, kepemilikan 

institusional terhadap tax 

avoidance. 

2 Nuralifmi

da dan 

Lulus 

Kurniasih 

(2012) 

Pengaruh 

corporate 

governance 

terhadap Tax 

Avoidance 

Regresi 

linier 

berganda 

Terdapat pengaruh yang 

signifikan dari kepemilikan 

institusional, komisaris 

independen, dewan komisaris, 

komite audit, kualitas audit 

terhadap  tax avoidance ,  

3 Khoirunis

a (2014) 

Pengaruh 

corporate 

governance 

terhadap Tax 

Avoidance 

Regresi 

linier 

berganda 

Kepemilikan Institusional, dewan 

komisaris, komisaris independen, 

komite audit, kualitas audit 

memiliki pengaruh negatif 

terhadap tax avoidance. 

4. Anissa & 

Yulita 

(2014) 

Pengaruh 

kepemilikan 

institusional, 

struktur 

dewan 

komisaris, 

kualitas audit 

dan komite 

audit 

terhadap tax 

avoidance 

Regresi 

linier 

berganda 

Kepemilikan Institusional, 

kualitas audit berpengaruh positif 

terhadap tax avoidance. komisaris 

independen, komite audit 

memiliki pengaruh negatif 

terhadap tax avoidance 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Teori agency 

Menurut Ulum (2008 : 86-87) dalam bukunya yang berjudul Akuntasi 

Sektor Publik, setiap masyarakat ekonomi dan juga masyarakat politik dapat 

dipisahkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang memiliki sumber daya 

(disebut principal) dan kelompok yang bertugas mengelola sumber daya bagi 

kepentingan pihak principal (disebut agent).Teori ini memandang bahwa terdapat 

potensi konflik diantara kedua kelompok tersebut, pihak principal (sebagai 

pemerintah) berkepentingan agar agent (sebagai perusahaan yang membayar 

pajak) betul-betul mengelola sumberdaya dengan baik sehingga tercapai tujuan 

yang ditetapkan pihak principal. Akan tetapi principal tidak selalu mudah 

mengakses dan mengetahui apa yang dilakukan oleh pihak agent. Sebagai 

akibatnya dapat terjadi pengambilan keputusan yang tidak optimal. 

Teori agency timbul karena adanya pihak principal yang mempercayakan 

sumber daya yang dimiliki untuk dikelola oleh pihak agent dimana akan terdapat 

perbedaan kepentingan antara keduanya, pihak Principal menginginkan agar 

Agent dapat mengambil keputusan terbaik untuk perusahaannya, tetapi pihak 

Agent yang merupakan pihak yang sangat mengetahui keadaan internal suatu 

perusahan cenderung memilih keputusan yang tidak beresiko agar kinerjanya 

tetap dinilai baik oleh Pricipal dan tidak menyebabkan pengalihan wewenang. 

Hal tersebut biasa kita kenal sebagai Asimetris Informasi dimana hal tersebut bisa 

diminimalisir dengan menyampaikan Laporan keuangan kepada Stakeholder, 
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karena laporan keuangan merupakan sarana komunikasi informasi keuangan 

kepada pihak-pihak diluar perusahaan. 

Agency teory ini berhubungan dengan dilakukannya praktek penghindaran 

pajak. Pemerintah disini berlaku sebagai Pihak Principal yang mempercayakan 

Perusahaan sebagai pihak Agent untuk melakukan Self-Assesment dalam 

kewajiban pajaknya, dengan didukung oleh kemudahan yang diberikan oleh 

Pemerintah serta keinginan untuk meminimalisir kewajiban pajaknya, tidak 

sedikit perusahaan yang melakukan Tax Avoidance. 

2. Tax Avoidance 

Tax Avoidance merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek 

terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan 

khusus untuk mengurangi pajak.Biasanya Tax Avoidance dilakukan dengan 

memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak yang terkesan tidak melanggar 

hukum perpajakan (Dyreng, Hanlon, dan Maydew 2008) dalam Sandy dan 

lukvirman (2013).Menurut Shafer dan Simmons (2006) Tax Avoidance adalah 

suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan 

memanfaatkan berbagai kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara 

sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan 

perpajakan.Dengan demikian dapat disimpulkan Tax Avoidance adalah tindakan 

legal atau boleh dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan dari 

Undang-Undang yang berlaku untuk mengurangi beban pajak perusahaan. 
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3. Corporate Governance  

Corporate Governance in Indonesia (2001) pengertian Good Corporate 

Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara 

pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, 

karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya yang 

berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu 

sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.Tata kelola perusahaan 

yang menjelaskan hubungan antara pemilik dan manajer perusahaan dalam 

menentukan arah kinerja perusahaan disebut corporate governance (Annisa dan 

Kurniasih, 2012). 

Penerapan corporate governance dalam menentukan kebijakan perpajakan 

yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak 

penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya 

laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan tentunya selalu menginginkan laba 

yang besar, namun laba besar akan dikenakan beban pajak yang besar. Beban 

pajak yang besar menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan 

penghindaran pajak dengan risiko yang kecil (Darmawan dan Sukartha 2014).  

Corporate Governance(CG) didefinisikan sebagai efektivitas mekanisme 

yang bertujuan meminimumkan konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada 

mekanisme legal yang mencegah dilakukan nya ekspropriasi atas pemegang 

saham minoritas (Johnson dkk, 2000 dalam Darmawati dkk, 2004). Hunger dan 

Wallen (2000) dalam Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) 

(2003:32) mendefinisikan korporasi sebagai mekanisme yang dibangun agar 
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berbagai pihak dapat memberikan kontribusi berupa modal, keahlian, dan tenaga 

demi manfaat bersama. Prinsip CG di Indonesia dengan KepMen BUMN No. 

Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik good corporate pada BUMN 

pada Bab II pasal 3 meliputi lima prinsip yaitu : 

a. Transparancy (Transparansi)  

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah 

diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil 

inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh 

peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang  penting untuk pengambilan 

keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan peamangku kepetingan lainnya. 

b. Accountability (Akuntabilitas)  

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 

transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur 

dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan 

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas 

merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang 

berkesinambungan. 

c. Responsibility (Tanggung Jawab)  

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga 

dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat 

pengakuan sebagai good corporate citizen (perusahaan yang baik). 
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d. Independensi (Kemandirian)  

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola 

secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling 

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.  

e. Fairness (Kewajaran)  

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus 

senantiasamemperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.Prinsip-prinsip 

corporate governance dari OECD menyangkut hal-hal sebagai berikut:  

1. Hak-hak para pemegang saham;  

2. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham;  

3. Peranan semua pihak yang berkepentingan (stekeholders) dalam corporate 

governance;  

4. Transparansi dan penjelasan 

5.  Peranan dewan komisaris. 

4. Dewan Direksi 

Dewan direksi dalam urutan manajemen merupakan tingkatan tertinggi 

setelah pemegang saham.Dewan direksi memegang peranan sentral dalam 

corporate governance karena hukum perseroan memusatkan tanggung jawab legal 

atas urusan perusahaan pada dewan direksi.Fungsi direksi adalah sebagai wakil 

dewan komisaris untuk melakukan pengelolaan perusahaan dalam rangka 

menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate 

Governance).Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia.Penulis menentukan perusahaan-perusahaan 

yang dijadikan sampel adalah perusahaan besar dan memiliki kompleksitas tinggi. 

Diharapkan semakin banyak jumlah dewan direksi akan meningkatkan 

kompetensi antar direksi sehingga tata kelola perusahaan yang baikdapat tercapai, 

hal ini diperkuat dengan penelitian Irawan dan Aria (2012) yang membuktikan 

bahwa kepemilikan saham direksi memberikan pengaruh yang positif terhadap 

manajemen pajak. 

5. Kualitas Audit 

Dalam penerapan CG, Kualitas Audit dengan pengungkapkan yang akurat 

(transparansi) menjadi salah satu elemen yang penting. Menurut Sartori 

(2010),transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan 

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

alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif, 

pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam 

hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya. 

Laporan keuangan memiliki peranan yang penting dan merupakan dasar 

pengambilan keputusan bagi investor.Oleh karena itu kualitas laporan keuangan 

perusahaan dapat dilihat dari apakah perusahaan tersebut menggunakan Kantor 

Akuntan Publik (KAP) Big Four dalam mengaudit laporan keuangannya atau 

tidak. KAP The Big Four adalah oligopoly industry akuntansi dan jasa 

professional karena mereka menguasai sebagian besar pasar, yaitu perusahaan go 

public (terdaftar di pasar modal) di seluruh dunia, dan perusahaan private besar 

lainnya. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP The Big Four 
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dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang 

sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big 

Four (PriceWaterhouseCooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & 

Young- E&Y) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan 

dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non The Big Four. Sebab Auditor yang 

memiliki kemampuan dan kualitas yang tinggi akan mempertahankan reputasinya 

dengan memberikan Kualitas audit yang tinggi pula. Kualitas Audit dapat diukur 

dengan menggunakan proksi ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), apakah KAP 

tersebut masuk dalam KAP The Big Four atau tidak (Setiana dan Setyowati 

2014). Variabel ini diukur dengan variable dummy, angka dua untuk perusahaan 

yang diaudit dengan KAP Big Four angka satu untuk perusahaan yang diaudit 

dengan KAP non The Big Four. 

6. Kepemilikan Institusional  

Penelitian yang dilakukan Shleifer dan Vishney (1986) dalam Sandy dan 

lukviaman (2013) menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran 

penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer.Mereka 

berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak 

suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja 

ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. 

Adanya tanggung jawab perusahaan kepada fidusia, maka pemilik institusional 

memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat 

keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Khurana dan Moser (2009) adalah besar kecilnya 
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konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak 

agresif oleh perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi short-term shareholder 

institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar 

konsentrasi kepemilikan long-term shareholder maka akan semakin mengurangi 

tindakan kebijakan pajak yang agresif. 

7. Komisaris Independen  

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas mengawasi secara umum 

dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasehat pada direksi 

(UU PT No. 40 Tahun 2007).Komisaris Independen didefinisikan sebagai seorang 

yang tidak terafiliasidalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak 

memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau komisaris serta tidak menjabat 

sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik 

menurut peraturan yang dikelurkan oleh BEI (Pohan 2008). Jumlah Komisaris 

Independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang 

saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah 

Komisaris Independen sekurangkurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh 

anggota komisaris, 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. Pengukuran variabel proporsi KomisarisIndependen dapat 

dilakukan dengan cara perbandingan jumlah komisaris independen dengan jumlah 

Dewan Komisaris (Siallagan dan Machfoedz 2006; Mayangsari 2003). 
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8. Komite Audit  

Daniri (2006) dalam Syandi dan Lukviarman (2013) menyebutkan sejak 

direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah 

menjadi komponen umum dalam struktur corporate governance perusahaan 

publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan 

laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua 

emiten untuk untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh 

komisaris independen. Pohan (2008) dalam penelitiannya memaparkan bahwa 

dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-

kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung 

jawab kepada dewan komisaris. Komite audit yang beranggotakan sedikit, 

cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memililki kelemahan, yakni 

minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya 

memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-

prinsip pengawasan internal. Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit 

terletak pada common sense, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen. 
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C. Kerangka Pikir

D. Pengembangan Hipotesis

Beberapa penelitian mengenai Tax avoidence sudah dilakukan oleh banyak 

peneliti, sehingga pengembangan Hipotesis dalam penelitian ini diambil 

berdasarkan teori yang dikembangkan pada penelitian sebelumnya. 

1. Dewan direksi terhadap Tax Avoidance

Dewan direksi dalam urutan manajemen merupakan tingkatan tertinggi

setelah pemegang saham.Dewan direksi memegang peranan sentral dalam 

corporate governance karena hukum perseroan memusatkan tanggung jawab legal 

atas urusan perusahaan pada dewan direksi.Fungsi direksi adalah sebagai wakil 

dewan komisaris untuk melakukan pengelolaan perusahaan dalam rangka 

menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate 

Governance).Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

Dewan Direksi 

Kualitas Audit 

Tax Avoidance Kepemilikan Institusinal 

Komisaris Independen 

Komite Audit 
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia.Penulis menentukan perusahaan-perusahaan 

yang dijadikan sampel adalah perusahaan besar dan memiliki kompleksitas tinggi. 

Diharapkan semakin banyak jumlah dewan direksi akan meningkatkan 

kompetensi antar direksi sehingga tata kelola perusahaan yang baikdapat tercapai, 

hal ini diperkuat dengan penelitian Irawan dan Aria (2012) yang membuktikan 

bahwa kepemilikan saham direksi memberikan pengaruh yang positif terhadap 

manajemen pajak.  

H1 :Dewan direksi berpengaruh positif  terhadap Tax Avoidance 

2. Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance 

Dalam implementasi CG, Kualitas Audit dengan pengungkapkan yang 

transparan(transparancy) menjadi salah satu elemen yang penting. Transparansi 

terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait 

perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham.Peningkata 

transparansi dalam hal pajak kepada pemegang saham semakin dituntut oleh 

otoritas publik (Sartori 2010) dalam (Annisa dan Kurniasih 2012). Auditor yang 

memiliki kemampuan dan kualitas kerja yang tinggi akan mempertahankan 

reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang tinggi pula. Perusahaan yang 

memilih menggunakan jasa auditor yang berkualitas dapat menjamin informasi 

keuangan yang dilaporkan kepada investor. Konsekuensinya investor akan lebih 

percaya atas informasi tersebut (Tuanakotta 2007) dalam (Annisa dan Kurniasih 

2012) dan tentunya akan dapat mencegah perilaku penghindaranpajak. Perusahaan 

yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Four biasanya 

menghasilkan kualitas audit yang semakin baik, dan akan semakin sulit 
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melakukan kebijakan penghindaran pajak. Dengan demikian, apabila semakin 

berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak 

melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan (Chai dan Liu 2009). 

Secara empiris, para peneliti terdahulu telah membuktikan bahwa Kualitas 

Audit memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Tax Avoidance 

(Annisa dan Kurniasih 2012). 

H2: Kualitas Audit berpengaruh positif  terhadapTax Avoidance 

3. Kepemilikan Institutional terhadap Tax Avoidance 

Kepemilikan Institutional  Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih 

besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain maupun pemerintah, maka kinerja 

dari manajemen perusahaan untuk dapat memperoleh laba sesuai dengan yang 

diinginkan akan cenderung di awasi oleh investor institusi tersebut. Hal tersebut 

mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan nilai pajak yang terutang oleh 

perusahaan.Penelitian yang dilakukan oleh (khairunnisa 2014) menemukan bahwa 

Kepemilikan Institusional memainkan peran penting dalam memantau, 

mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer dalam manajemen pajak. 

Argumentasi di atas didukung oleh penelitian yang menemukan besar atau 

kecilnya konsentrasi Kepemilikan Institusional akan mempengaruhi kebijakan 

penghindaran pajak oleh perusahaan, dimana apabila semakin besarnya 

konsentrasi kepemilikan saham jangka pendek (short-term Shareholder) 

institusional, maka akan meningkatkan penghindaran pajak, tetapi apabila 

semakin besar konsentrasi kepemilikan saham jangka panjang (longterm 
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shareholder) maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan penghindaran 

pajak.  

H3: Kepemilikan Institutional berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance 

4. Hubungan  Komisaris Independen dengan Tax Avoidance 

Komisaris Independen berperan untuk mengawasi jalannya peran eksekutif 

yang lain. Apabila tidak ada pengawasan dari Komisaris Independen, maka akan 

semakin besar kemungkinan eksekutif yang lain dapat memanipulasi posisi 

mereka dengan mendapatkan kontrol yang penuh atas remunerasi mereka sendiri 

dan mengamankan jabatan mereka , sehingga dapat merugikan pemegang saham 

(Syeldila dan Lukviarman 2013). Sebaliknya, semakin besar Proporsi Komisaris 

Independen, maka akan dapat meningkatkan kinerja dan kekayaan pemegang 

saham (Minnick dan Noga 2010), sedangkan dari perspektif stakeholder, 

keberadaan Komisaris Independen dalam perusahaan merupakan strategi 

stakeholder untuk ikut memberi pengaruh dan mengawasi perusahaan sehingga 

memberi keuntungan bagi stakeholder. 

Sehingga  komisaris independen sudah menunjukkan bahwa Komisaris 

Independen mampu melaksanakan fungsinya sebagai salah satu mekanisme 

corporate governance secara maksimal  

H4: Komisaris Independen berpengaruh positif terhadapTax Avoidance 

5. Komite Audit terhadap Tax Avoidance 

Komite Audit adalah orang atau sekelompok orang sekurang kurangnya tiga 

orang yang independen di dalam perusahaan yang dipilih juga secara independen 

yang mempunyai kompetensi dalam bidang akuntansi dan keuangan, komite audit 
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bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Pohan 2008). Komite Audit 

berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan 

dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan 

(Nuralifmida dan lulus kurniasih 2012).  

Sementara BEI mensyaratkan paling sedikit Komite Audit harus tiga 

orang.Jadi jika kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan peraturan BEI. 

Dengan demikian, apabila jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak 

sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen 

dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan penghindaran pajak (Tax 

Avoidance). Secara empiris, para peneliti terdahulu telah membuktikan bahwa 

Komite Audit memiliki pengaruh yang bermakna terhadap pengindaran pajak atau 

Tax Avoidance (Maharani dan Suardana 2014; Dewi dan Jati 2014; Annisa dan 

Kurniasih 2012). 

H5: Komite Audit berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance 

 




