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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Deddy, Rita, dan Kharis (2016) meneliti pengaruh komite audit, 

kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan, leverage dan 

profitabilitas terhadap tindakan tax avoidance studi empiris pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2011 – 2013. Analisis regresi 

linier berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk membuktikan 

hipotesis yang ada. Hasil dari penelitian komite audit dan kepemilikan institusional 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara ukuran perusahaan, proporsi 

dewan komisaris, leverage, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

penghindran pajak. 

Dicky dan Fajrih (2017) meneliti tetang pengaruh profitabilitas, leverage 

dan corporate governance  terhadap tax avoidance pada perusahaan Indeks 

Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode Febuari 2013 – 

Januari 2016. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis 

regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahawa DER berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap tax avoidance, komisaris independen berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan profitabilitas yang 

diproksikan menggunakan alat ukur Return On Asset (ROA) tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 
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Tommy dan Maria (2013)  meneliti pengaruh Return On Assets, Leverage, 

Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada 

Tax avoidance. Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini ada agresi linier 

berganda. Hasil penelitian Return On Assets (ROA), Leverage, Corporate 

Governance, Ukuran perusahaan dan Kompensasi rugi fiscal berpengaruh secara 

signifikan secara simultan terhadap Tax avoidance. 

 Gusti dan Ketut (2014) meniliti pengaruh corporate governance, 

profitabilitas dan karakerisitik eksekutif pada tax avoidance (studi empiris pada 

perusahaan manufaktur). Penelitian ini  menguji hipotesis dengan menggunakan 

analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian Proporsi dewan komisaris, 

kualitas audit, komite audit yang merupakan proksi dari Corporate Governance 

dan ROA yang merupakan proksi profitailitas berpengaruh negative. 

Calvin dan Made (2014) meneliti pengaruh karakteristik eksekutif, komite 

audit, ukuran perusahaan, leverage dan sales growth pada tax avoidance. Pada 

penelitian  ini agresi linier digunakan sebagai alat untuk mengukur dan menguji 

hipotesis. Hasil penelitian adalah Karakteristik Eksekutif dan ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Leverage berpengaruh negatif. 

Sementara sales growth tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.  

Damayanti dan Susanto (2015) meneliti pengaruh komite audit, kualitas 

audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan Return On Assets terhadap 

tax avoidance. Penelitian ini menggunakan sampel sektor industri property dan 

real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010-
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2013. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan model regresi berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko perusahaan dan Return On Assets 

berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan komite audit, kualitas audit dan 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Teori agensi 

Hubungan agensi terjadi ketika salah satu pihak yang bertindak sebagai 

pihak yang menyewa pihak lain (prinsipal) untuk melaksanakan suatu jasa dan 

dalam melakukan hal itu mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan 

kepada pihak yang disewa (agen) tersebut (Anthony dan Govindarajan, 2005). 

Anthony dan Govindarajan (2005) mengatakan bahwa dalam lingkup korporasi 

atau perusahaan, pemegang saham adalah prinsipal dan CEO perusahaan adalah 

sebagai agen. Elemen kunci dalam teori agensi adalah bahwa prinsipal dan agen 

memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda (Anthony dan Govindarajan, 

2005). Anthony dan Govindarajan (2005) mengatakan bahwa teori agensi 

mengasumsikan bahwa prinsipal dan agen bertindak untuk kepentingan mereka 

masing-masing. 

Dalam penelitian pajak ini, konflik tersebut terjadi terhadap kepentingan 

laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayaran pajak 

(manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya 

dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa 

perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak 
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yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antar 

fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai 

pembayar pajak (Prakosa, 2014). 

2. Penghindaran Pajak (Tax avoidance) 

Menurut Dyreng, et, al. (2008) 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 dan tidak hukum perpajakan. 

Menurut komite fiskal OECD (Spitz, 1983 dalam Surbakti, 2012), 

terdapat tiga karakter dari tax avoidance yaitu : 

 Adanya unsur artificial arrangement, dimana berbagai pengaturan seolah-

olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan 

factor pajak. 

 Seringkali memanfaatkan loopholes (celah) dari undang-undang atau 

menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang 

berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya, 

 Terdapat unsur kerahasiaan. Biasanya konsultan yang ditunjuk perusahaan 

untuk mengurus pajak perusahaan tersebut menunjukkan cara penghindaran 

pajak yang dilakukannya dengan syarat wajib pajak harus menjaga 

kerahasiaannyasedalam mungkin. 
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Dalam penjelasan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan (UU KUP) telah dinyatakan bahwa pajak merupakan salah 

satu sarana dan hak tiap wajib pajak untuk berpartisipasi dalam 

penyelenggaraan negara dan pembangunan. Namun bagi pelaku bisnis pajak 

dianggap sebagai beban investasi. Oleh karena itu, adalah wajar bila 

perusahaan/pengusaha berusaha untuk menghindari beban pajak dengan 

melakukan perencanaan pajak yang efektif. Menurut (Arnold dan McIntyre 

1995, dalam Surbakti, 2012), penghindaran pajak (Tax avoidance) merupakan 

upaya penghindaran atau penghematan pajak yang masih dalam kerangka 

memenuhi ketentuan perundangan. 

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 dan tidak 

melanggar hokum perpajakan. Pada penelitian ini tax avoidance diukur dengan 

menggunakan perhitungan Effective Tax Rate (ETR). ETR adalah model yang 

dikembangkan oleh Dyreng et. al. (2008), yaitu sebagai berikut :  

𝐸𝑇𝑅 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘
 

3. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Pengertian yang 
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sama disampaikan oleh (Husnan, 2001 dalam Kurniasih dan Sari, 2013) bahwa 

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. 

Sedangkan Menurut Michelle & Megawati (2005 dalam Kurniasih dan Sari, 

2013), profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

(profit) yang akan menjadi dasar pembagian dividen perusahaan. 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dan mencari keuntungan (laba). Perusahaan yang memperoleh 

keuntungan (laba) diasumsikan tidak melakukan tax avoidance karena mampu 

mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Maharani & Suardana, 2014). 

Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu 

perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan 

pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkkan 

efisiensi perusahaan. 
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Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak 

luar perusahaan menurut (Kasmir,2008), yaitu; 

a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam 

satu periode tertentu; 

b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang; 

c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu; 

d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri; 

e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan 

baik modal pinjaman maupun modal sendiri; 

f. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal sendiri; 

Dalam penelitian ini rasio profitabilitas diukur dengan melihat Return 

On Assets (ROA). Hanafi dan Halim (2003) menyatakan bahwa rasio Return 

On Assets (ROA) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

berdasarkan tingkat asset tertentu. Demikian juga Syamsudin (2004) 

mengatakan bahwa Return On Asset (ROA) merupakan pengukuran 

kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan 

keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam 

perusahaan, semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik keadaan suatu 

perusahaan. 
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Menurut Dwi Prastowo (2008) rasio ini mengukur tingkat kembalian 

investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh 

dana (aktiva) yang dimilikinya. Ukuran yang sering digunakan untuk 

menghitung Return On Assets (ROA) adalah: 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑙𝑎𝑏𝑎(𝑟𝑢𝑔𝑖)𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
𝑥 100% 

2. Leverage 

Leverage atau rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya 

berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan 

aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio leverage digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, 

baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan 

(dilikuidasi) (Kasmir, 2008). 

Penggunaan rasio leverage bagi perusahaan memberikan banyak manfaat 

yang dapat dipetik, baik rasio rendah maupun rasio tinggi. Menurut Fred 

Waston rasio leverage memiliki beberapa implikasi berikut.  

 Kreditor mengharapkan ekuitas (dana yang disediakan pemiliki) sebagai 

marjin keamanan. Artinya jika pemilik memiliki dana yang kecil sebagai 

modal, risiko bisnis terbesar akan ditanggung oleh kreditor. 

 Dengan pengadaan dana melalui utang, pemilik memperoleh manfaat, 

berupa tetap dipertahankannya penguasaan atau pengendalian perusahaan. 
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 Bila perusahaan mendapat penghasilan lebih dari dana yang dipinjamkannya 

dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarnya, pengembalian kepada 

pemilik diperbesar. 

Dalam penelitian ini jenis rasio leverage yang digunakan adalah Debt 

to Equity Ratio (DER). Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang 

digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara 

membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh 

ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan 

peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini 

berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk 

jaminan utang (Kasmir, 2008). 

Bagi bank (kreditor), semakin besar rasio ini, akan semakin tidak 

menguntungkan karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas 

kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Namun, bagi perusahaan justru 

semakin besar rasio akan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika 

terjadi kerugian atau penyusutan terhadap nilai aktiva. Rasio ini juga 

memberikan petunjuk umum tentang kelayakan dan risiko keuangan 

perusahaan. Debt to Equity Ratio (DER) untuk setiap perusahaan tentu berbeda-

beda, tergantung karakteristik bisnis dan keberagaman arus kasnya. Perusahaan 

dengan arus kas stabil biasanya memiliki rasio yang lebih tinggi dari rasio kas 
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yang kurang stabil (Kasmir, 2008). Rumus untuk mencari debt to equity ratio 

dapat digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas. 

𝐷𝐸𝑅 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

3. Komisaris Independen 

Menurut Djalil (2000) dalam Astrian, dkk (2015), dewan komisaris 

independen dibentuk sebagai organ perseroan yang bertugas mengawasi 

kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan dan memberikan nasihat 

kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perseroan. Dewan 

komisaris independen adalah seorang dewan komisaris terfokus kepada 

tanggung jawab untuk melindungi pemegang saham, khususnya pemegang 

saham independen dari praktik curang atau melakukan tindak kejahatan pasar 

modal (Rifa’i, 2009).  

Dewan komisaris independen merupakan dewan yang terafliasi bahwa 

setiap anggota dewan komisaris tidak memiliki hubungan istimewa terhadap 

perusahaan yang akan memengaruhi kebijakan-kebijkan perusahaan. Lebih 

lanjut, komisaris independen juga sangat memengaruhi keputusan di suatu 

perusahaan, kebijakan yang akan ditetapkan perusahaan dalam hal ini adalah 

dalam mengelola informasi keauangan perusahaan khsusnya dalam laba dan 

beban pajak perusahaan. Komisaris independen melakukan pengawasan dengan 

baik dan mengarahkan perusahaan berdasarkan pada aturan yang telah 

ditetapkan. Dengan adanya mekanisme corporate governance dalam 
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perusahaan meminimalisir terjadinya kecurangan yang akan terjadi oleh pihak 

manajemen perusahaan karena pihak manajemen (agent) perusahaan dan pihak 

principal memiliki tujuan yang berbeda. 

Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 

mengharuskan perusahaan yang tercatat untuk mempunyai komisaris 

independen setidaknya 30 persen dari seluruh jajaran anggota dewan komisaris. 

Seseorang yang menjabat sebagai komisaris independen dalam perusahaan 

harus memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan 

tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau 

mengawasi kegiatan Perusahaa n dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. 

2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada 

perusahaan; 

3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan, anggota dewan 

komisaris, anggota direksi atau pemegang saham utama perusahaan; dan 

4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung 

yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan. 

Rumus untuk mencari rasio komisaris independen dapat digunakan 

perbandingan antara jumlah komisaris independen dengan dengan jumlah 

dewan komisaaris. 

Komisarisindependen = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠
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C. Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax avoidance 

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan profitablitas, profitabilitas 

merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa 

mendatang dan merupakan indikator dari keberhasilan operasi perusahaan. 

Profitabilitas dapat diukur dengan Return On Asset (ROA). ROA mampu 

menunjukan keberhasilan perusahaan dalam memproleh keuntungan, dan berguna 

untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh 

sumber daya yang dimilikinya (Siahan, 2004). Semakin tinggi nilai ROA yang 

mampu dicapai oleh perusahaan maka semakin besar juga laba yang diperoleh 

perusahaan.  

Teori agensi akan memicu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. 

Ketika laba yang diperoleh perusahaan semakin tinggi, maka jumlah pajak yang 

harus dibayar perusahaan semakin meningkat sesuai dengan kenaikan laba 

perusahaan. Tingginya laba yang didapatkan akan memungkinkan suatu 

perusahaan melakukan tax avoidance untuk menghindari peningkatan beban 

pajak. Agent dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar 

tidak mengurangi kompensasi kinerja agent sebagai akibat dari berkurangnya laba 

perusahaan oleh beban pajak (Dewinta dan Setiawan, 2016).  

Perusahaan yang memiliki kemampuan menghasilkan laba yang tinggi maka 

harus mempersiapkan diri untuk membayarkan pajak sesuai dengan keuntungan 

yang mereka peroleh. Secara logika, jika laba perusahaan naik maka beban pajak 
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yang harus dibayarkan perusahaan juga akan sejalan dengan laba yang dihasilkan 

perusahaan, maka jika nilai rasio ROA naik maka nilai ETR perusahaan juga akan 

naik. Sejalan dengan penelitian Rodiguez dan Arias (2012) menyebutkan bahwa 

ada hubungan yang positif antara kemampuan menghasilkan laba dengan 

pembayaran pajak atau ETR. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Darmawan & Sukartha (2014), Fatharani (2012), Nugroho (2011), 

menunjukan profitabilitas yang diukur menggunakan Return On Assets (ROA) 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).  

Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut: 

H1: Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance 

 

2. Pengaruh Leverage terhadap Tax avoidance 

Leverage adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk 

membiayai investasi dan asset perusahaan. Pembiayaan melalui hutang terutama 

hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi 

beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Ngadiman dan Puspitasari, 

2014). Semakin tinggi rasio leverage, berarti semakin tinggi utang pada pihak 

ketiga dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. 

Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan 

operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban 

tetap (fixed rate of return) yang disebut dengan bunga. Semakin besar utang maka 
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laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang 

semakin besar.  

Adanya peraturan perpajakan terkait kebijakan struktur pendanaan 

perusahaan, maka keputusan pendanaan perusahaan dapat menjadi gambaran tax 

avoidance terkait dengan tarif pajak efektif. Keputusan pendanaan yang dimaksud 

ada dua yaitu pendanaan internal atau eksternal. Ketika suatu perusahaan memiliki 

sumber pendanaan yang kurang, dapat memicu konflik antar principal dan agent. 

Ada kemungkinan bahwa pihak principal tidak setuju dengan permintaan 

pendanaan dari pihak manajemen untuk keperluan perusahaan, sehingga pihak 

manajemen (agent) menutupi kebutuhan pembiyaan perusahaan dengan 

melakukan hutang sehingga perusahaan dapat menggunakan celah dengan 

memanfaatkan beban bunga yang ditimbulkan oleh hutang tersebut yang dapat 

gunakan untuk menekan jumlah pembayaran pajak sehingga tercapainya 

keuntungan yang maksimal (Ardyansah, 2014). 

Semakin tinggi hutang perusahaan maka semakin tinggi beban bunga yang 

ditanggung oleh perusahaan, tingginya beban bunga oleh perusahaan akan dapat 

mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Manfaat yang dapat diambil oleh 

perusahaan dengan pengurangan laba tersebut adalah mengurangi beban pajak 

perusahaan, dapat diasumsikan semakin tinggi pengguanaan utang semakin rendah 

beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Ozkan (2001) memberikan bukti 

bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk 

berutang agar mengurangi pajak. Secara logika, semakin tinggi nilai dari rasio 
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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 berkurang 

nya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai 

CETR perusahaan akan semakin rendah (Richardson dan Lanis, 2007).  

Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut: 

H2: Leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap Tax avoidance 

 

3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance 

Menurut Restuningdiah (2010) dewan komisaris adalah mekanisme 

pengendalian risiko yang paling penting. Adanya dewan komisaris pada suatu 

perusahaan memberikan pengendalian intern agar perusahaan berjalan sesuai 

dengan peraturan/prosedur yang seharusnya serta dengan adanya dewan komisaris 

independen di suatu perusahaan, perusahaan akan terhindar dari pelanggaran pajak 

akibat tax avoidance dengan memanfaatkan beban ataupun biaya yang dapat 

mengurangi laba perusahaan dalam laporan keuangannya. Adanya pengawasan 

komisaris independen kepada pihak manajemen perusahaan yang memiiki sifat 

self interest mengefesiensikan laba untuk kepentingan diri sendiri. Lebih lanjut 

upaya pihak perusahaan untuk meningkatkan beban penyusutan pada aset tetapnya 

untuk mengurangi laba yang disajikan dalam laporan keuangan diminimalisir 

dengan adanya dewan komisaris independen guna untuk menghindari pajak yang 

besar. 
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Tugas Komisaris Independen yaitu melakukan pengawasan dengan baik dan 

mengarahkan perusahaan berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan. 

Komisaris Independen melakukan pengarahan dan mengawasi agar tidak terjadi 

asimetri informasi yang sering terjadi antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan 

manajemen perusahaan (agen). Teori keagenan (agency theory) menjelaskan 

hubungan antara yang memberi wewenang (principal) dengan pihak yang 

menerima wewenang (agent). Bahwa informasi yang didapatkan oleh agent lebih 

banyak dibandingkan dengan principal yang mengarah pada kondisi 

ketidakseimbangan informasi (asymmetrical information) yang dimiliki oleh 

masing-masing kedua belah pihak. Lebih lanjut, agent memiliki sifat 

mementingkan diri sendiri, maka dengan asimetri informasi yang dimiliki akan 

mendorong agen untuk menyembunyikan informasi-informasi yang tidak 

diketahui principal, bahwa agen dapat merekayasa angka-angka yang disajikan 

dalam laporan keuangan. Komisaris Independen menjadi penengah antara 

manajemen perusahaan dan pemiliki perusahaan dalam mengambil kebijakan agar 

tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi yang terkait dengan 

pembayaran pajak. Hal ini didukung Annisa (2011) dalam penelitiannya yang 

menemukan bahwa variabel dewan komisaris independen berpengaruh negatif 

terhadap tax avoidance.  

Dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat 

memengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang 

berkualitas (Boediono, 2005:177). Komisaris Independen dapat melaksanakan 
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fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan 

menjadikan laporan keuangan lebih obyektif. Banyaknya jumlah anggota 

komisaris independen mempengaruhi tindakan penghindaran pajak suatu 

perusahaan. Dengan arah negatif, semakin banyak jumlah anggota komisaris 

independen semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut untuk melakukan 

penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukan fungsi  dan tugas komisaris 

independen sebagai pengawas kebijakan yang diterapkan manajemen dalam 

perusahaan tersebut telah berjalan dengan sangat baik. 

H3 : Komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap tax 

avoidance. 

Kerangka Pemikiran 

PROFITABILITAS 

(ROA) H1 (+) 

TAX AVOIDANCE H2 (-) 
LEVERAGE (DER) 

KOMISARIS 

INDEPENDEN 

H3 (-) 


