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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

      Reza (2012), yang meniliti tentang Pengaruh dewan komisaris dan komite audit 

terhadap penghindaran pajak dengan variabel penelitian dewan komisaris dan 

komite audit  sebagai variabel independen dan penghindaran pajak sebagai variabel 

dependen. Hasil penelitian menunjukan dewan komisaris tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap pengindaran pajak faktor komite audit yang berpengaruh 

terhadap pengindaran pajak adalah jumlah anggota (berpengaruh positif) dan latar 

belakang komite audit berpengaruh positif.  

      Darmawan (2014), yang meneliti tentang pengaruh penerapan corporate 

governance, leverage, retun on assets, dan ukuran perusahaan pada penghindaran 

pajak dengan variabel penelitian corporate governance, leverage, retun on asset, 

ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan penghindaran pajak sebagai 

variabel dependen. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh antara 

corporate governance, return on asset dan ukuran perusahaan dengan 

penghindaran pajak. Sedangkan  variabel leverage tidak menunjukkan pengaruh 

penghindaran pajak.  

      Hijriani (2015), yang meneliti tentang pengaruh koneksi politik, dewan 

komisaris dan karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak (Perusahaan 

BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia) dengan variabel penelitian 

koneksi politik, dewan komisaris dan karakteristik perusahaan sebagai variabel 

independen dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Hasil penelitian
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menunjukan bahwa secara simultan koneksi politik, jumlah rapat dewan komisaris, 

presentase kehadiran rapat dewan komisaris ROA, DER dan size tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak. Secara parsial seluruh variabel tidak berpengaruh 

kecuali jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh negatif.  

     Marfu’ah (2015), yang meneliti tentang pengaruh retun on asset, leverage, 

ukuran perusahaan kompensasi rugi fiskal dan koneksi politik terhadap tax 

avvoidance, dengan variabel penelitian return on asstes, leverage, ukuran 

perusahaan, kempensasi rugi fiskal, koneksi politik sebagai variabel independen 

dan tax avoidance sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

retun on assets, kompensasi rugi fiskal, koneksi politik tidak berpengaruh terhadap 

tax avoidance, sedangkan variabel leverage, ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak.  

      Rachmithasari (2015), yang meneliti tentang pengaruh return in assets, levrage, 

corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada tax 

axoidance (perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indoesia) dengan 

return on assets, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan 

kompensasi rugi fiskal sebagai varuiabel independen, serta tax avoidance sebagai 

variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa return on assets, ukuran 

perusahaan, kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap peghindaran pajak. 

Leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sedangkan komisaris 

independen, komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 

      Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabelnya 

yaitu pada komponen good corporate governance peneliti menambah variabel 
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kepemilikan institusional dan kualitas audit. Penelitian-penelitian terdahulu 

digunakan sebagai dasar penentuan hipotesis dan untuk teknik analisis data.  

B. Tinjauan Pusataka 

1. Pajak 

      Pajak merupakan suatu kewajiban atau beban yang harus dipenuhi 

kewajibannya oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun perusahaan. Definisi 

pajak menurut UU RI No 28 tahun 2008 pasal 1, yaitu merupakan 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 

rakyatnya. Menurut Prof Dr.P.J.Andriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang 

dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut 

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat 

ditunjuk, dan yang gunannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan.  

Menurut golongannya, pajak terdiri dari : 

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan 

pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.  

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain.  

Asas pemungutan pajak : 

a. Asas domisili (tempat tinggal) 
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Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang 

bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan dari dalam maupun luar 

negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. 

b. Asas sumber  

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. 

c. Asas kebangsaan  

Pengenaan pajak dihubungan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak 

bangsa asing di Inodnesia dikenakan pada setiap orang yang bukan 

berkebangsan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku 

untuk wajib pajak luar negeri.  

      Tarif pajak efektif (TPE) atau Effective tax rates (ETR) adalah presentase tarif 

pajak yang efektif berlaku atau harus ditetapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu 

(Waluto, 2008). Akuntan keuangan mendefinisikan ETR sebagai rasio beban pajak 

untuk tujuan laporan keuangan terhadap pendapatan sebelum pajak (Reza, 2012). 

      Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak harus memperhatikan dengan 

benar pengaturan pajaknya salah satu yang dilakukan yaitu dengan memanajemen 

pajak. Manajemen pajak adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak 

orang pribadi atau badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya agar hal-hal yang berhubungan 

dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan atau organisasi tersebut dapat 

dikelola dengan baik, efisien, efektif, sehingga dapat memberikan konstribusi yang 
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maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan 

(Pohan, 2011). Tujuan pokok dilakukannya manajemen pajak yang baik, yaitu : 

a. Meminimalisir beban pajak yang terutang. Tindakan yang harus diambil dalam 

rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengintensifikasikan 

beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  

b. Memaksimumkan laba setelah pajak 

c. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi pemeriksaan 

pajak yang dilakukan oleh fiskus 

d. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai 

dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yang meliputi mematuhi segala 

ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik 

sanksi adminitratif maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan denda, dan 

hukuman atau penjara. Melaksanakan secara teratur segala ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, 

pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak.  

2. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

      Laba besar yang diharapkan oleh suatu perusahaan dapat diperoleh melalui 

upaya menajemen perusahaan yang salah satunya dengan menerapkan manajemen 

pajak sehingga dapat melakukan penghindaran pajak (tax avoidance). 

Penghindaran pajak juga dapat didefinisikan sebagai suatu bagian dari strategi 

manajemen pajak yang tidak dilarang dalam undang-undang pajak. Penghindaran 
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pajak sebagai penggunaan metode perencanaan pajak untuk secara legal 

mengurangi pajak penghasilan yang dibayarkan (Rego, 2003).  

      Tax avoidance merupakan penghindaran pajak yang tidak ilegal, yaitu tindakan 

mengambil keputusan pada kesempatan yang ada dalam peraturan perpajakan untuk 

mengurangi kewajiban pajak. Tax avoidance dapat terjadi di dalam undang-undang 

atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan 

dengan jiwa undang-undang (Suandy, 2009). 

      Perusahaan melakukan strategi-strategi atau cara-cara yang legal sesuai dengan 

aturan undang-undang yang berlaku, namun dilakukan dengan memanfaatkan hal-

hal yang sifatnya ambigu dalam undang-undang sehingga dalam hal ini wajib pajak 

memanfaatkan celah-celah yang ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam 

undang-undang perpajakan (Suandym 2008). Strategi penghematan pajak tersebut 

disebut sebagai suatau strategi pajak yang agresif (Croker dan Slemrod, 2003).  

      Komite urusan fiskal dari Organization for Economic Coorporation and 

Development (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak : 

a. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengatuan seolah-olah terdapat di 

dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak. 

b. Memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-

ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya 

dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. 

c. Para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan pengindaran pajak 

dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin  



 

12 
 

       Resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan tax avoidance antara lain : denda, 

publisitas dan reputasi (Friese, 2006). Sebuah pendekatan teotiris yang 

menekankan interaksi dari aktivitas tax avoidance dan problem agensi yang 

merekat pada perusahaan go public (Sartori, 2010).  

3. Agency Theory 

      Adanya penghindaran pajak tidak terlepas dari adanya agency theory (Puspita 

& Harto, 2014). Teori tersebut menjelaskan kecenderungan penghindaran pajak 

oleh suatu entitas. Berdasarkan theory agency, pemegang saham mengharapkan 

manajer melakukan penghindaran pajak sebanyak mungkin, karena manajemen 

pajak yang lebih baik akan menguntungkan pemegang saham (Desai & 

Dharmapala, 2006). Tapi disisi lain perusahaan juga harus memperhatikan tata 

kelola perusahaan. Teori yang berhunbungan dengan corporate governance adalah 

teori agensi yang menjelaskan hubungan antara pihak principal dengan agen.  

4. Good Corporate Governance 

      Good Corporate Governance adalah suatu sistem pengendalian internal 

perusahaan, dimana tujuannya yaitu untuk mengelola resiko yang signifikan guna 

memenuhi tujuan bisnisnya, melalui pengamanan aset perusahaan dan 

meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang (Effendi, 

2009 : 1). Corporate governance sebagai suatu sistem dimana perusahaan 

diarahkan dan dikelola serta dikendalikan (Kurniawan, 2012:21). Dari beberapa 

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance yaitu 

sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai 

tambah (value added) untuk semua stakeholder (Annisa dan Kurniasih, 2012). 
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Penerapan Good Corporate Governance yang baik dan benar akan menjaga 

kesinambungan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat serta 

mejauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk yang mengakibatkan 

perusahaan terkena masalah (Hendra, 2012). Prinsip-Prinsip Good Corporate 

Governance menurut Komite Naisonal Kebijakan Governance (KNKG) : 

a. Transparansi (transparency) 

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 

menyediakan inforamasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah 

diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.  

b. Akuntabilitas (accountabilitity) 

Perusahaan harus dikelola secara benar, terstruktur dan sesuai dengan kepentingan 

perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan 

pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan 

untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.  

c. Responsibilitas (responsibility) 

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 nitizen.  

d. Independensi (independency) 

Untuk melancarkan pelaksanaan GG, perusahaan harus dikelola secara independen 

sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendoninasi dan tidak 

dapat diintervensi oleh pihak lain.  
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e. Kewajaran dan kesetaraan (fairness) 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa mem-perhatikan 

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas 

kewajaran dan kesetaraan.  

      Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance dalam pengelolaan 

perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan tersebut telah dikelola dengan baik 

dan transparan. Hal tersebut dapat merupakan modal dasar bagi timbulnya 

kepercayaan publik sehingga perusahaan yang telah go public saham 

perusahaannya akan lebih diminati oleh para investor dan berdampak positif 

terhadap peningkatan nilai perusahaan atau harga saham (Fadhilah, 2014). Untuk 

membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif dalm suatu 

perusahaan ada dua pihak yang diperukan, yaitu komite audit dan dewan komisaris 

independen. Meskipun masing-masing mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung 

jawab yang berbeda namun pada prinsipnya kedua pihak mempunyai tujuan yang 

serupa, yaitu mewujudkan kehidupan bisnis yang bersih, sehat, dan bertanggung 

jawab. Dengan demikian keberadaan komite audit dan komisaris independen pada 

suatu perusahaan diharapkan meningkatkan integritas laporan keuangan 

(Mayangsari, 2003). Mekanisme Good Corporate Governance 

a. Dewan Komisaris. 

      Menurut UU PT No 40 Tahun 2007, dewan komisaris adalah bagian perseroan 

yang bertugas mengawasi pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan 

anggapan dasar dan memberi nasehat kepada direksi. Dewan komisaris merupakan 

peranan yang penting dalam perusahaan, tugas dewan komisaris adalah menjamin 
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pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola 

perusahaan, dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas dalam menerapkan good 

corporate governance (Reza, 2012). Komisaris independen didefinisikan sebagai 

seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, 

selain itu komisaris independen berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam 

pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Ketentuan jumlah komisaris 

independen 30% dari total keseluruhan anggota komisaris (Pohan, 2008)  

b. Kepemilikan Institusional 

      Kepemilikan instituional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi 

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

institusi lainnya pada akhir tahun (Shien, et al 2006). Kepemilikan institusional 

merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan 

institusi pemegang saham publik yang diukur dengan prosentase jumlah saham 

yang dimiliki oleh investor institusi intern (Sujoko, 2007). Adanya tanggung jawab 

perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif 

untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan 

memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Agresifitas pajak mengarah pada 

penghematan pajak, itu juga menyebabkan sebuah perusahaan potensial dikenakan 

sanksi oleh IRS terkait biaya pelaksanaan dan biaya agency (Fadhilah, 2014). Fokus 

pada pengungkapan suka rela menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan 

institusional yang lebih besar lebih memungkinkan untuk mengeluarkan, 

meramalkan dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik, akurat dan optimis 

(Khurana, 2009).  
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c. Komite audit 

      Sejak direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite 

audit telah menjadi komponen umum dalam struktur corporate governance 

perusahaan publik (Pohan, 2008). Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai 

pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawas internal, karena BEI 

mengharuskan semua emiten untuk membentuk komite audit yang diketuai oleh 

komisaris independen. Sesuai dengan surat edaran yang ada sekurang-kurangnya 

komite audit dalam perusahaan terdiri atas tiga orang. Ikatan Komite Audit 

Indonesia (IKAI) mendefinisikan Komite audit yaitu suatu komite yang bekerja 

secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris, dan dengan 

demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris  

(atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawas (oversight) atau 

proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan 

implementasi good corporate governance di perusahaan-perusahaan.  

      Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada commong sense, 

kecerdasan dan suatu pandangan yang independen. Komite audit meningkatkan 

integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui (Siallagan, 2006) 

menjelaskan pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian 

internal, penggunaan prinsip akuntansi berterima umum, mengawasi proses audit 

secara keseluruhan. Dalam menerapkan good corporate governance, komite audit 

memainkan peranan penting yang terpenting karena membantu dewan komisaris 

untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan efektiitas auidit internal 

maupun eksternal.  
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d. Kualitas audit 

      Salah satu elemen terpenting dalam corporate governance adalah transparansi. 

Transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat tentang laporan 

keuangan yang telah diaudit oleh KAP. Transparansi terhadap pemegang saham 

dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan 

pertemuan para pemegang saham (Fadhilah, 2014). Peningkatan transparansi 

terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik 

(Sartori, 2010). 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. Hal-hal yang berhubungan dengan kualitas audit antara lain 

lamanya auditor/umur audit, jumlah klien, kesehatan keuangan klien, review oleh 

pihak ketiga (Suartana, 2007). 

5. Leverage 

      Leverage adalah penggunaan assets dan sumber dana (sources of funds) oleh 

perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar 

meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Perusahaan menggunakan 

leverage dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya 

assets dan sumber dananya, dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan 

pemegang saham. Sebaliknya leverage juga meningkatkan variabilitas (resiko) 

keuangan, karena jika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih 

rendah dari biaya tetapnya maka penggunaan leverage akan menurunkan 

keuntungan pemegang saham. Konsep leverage tersebut sangat penting terutama 
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untuk menunjukan kepada analis keuangan dalam melihat trede off antara resiko 

dan tingkat keuntungan dari berbagai tipe keputusan financial (Sartono, 2000).  

      Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusaahan 

mengguanakan utang. Leverage menggambarkan hubungan antara total aset dengan 

modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan hutang untuk meningkatkan laba 

(Husnan & Pudjiastuti, 2002). Utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga 

dapat menjadi pengurang laba kena pajak, sedangkan deviden yang berasal dari laba 

ditahan tidak dapat menjadi pengurang laba. Beban bunga yang dapat digunakan 

sebagai pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya 

peminjam kepada pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan 

perusahaan, hal ini diatur dalam UU No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1a dan pasal 

18.  

6. Retun On Asstes 

      Return on Assets (ROA) atau sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 

sebagai Rentabilitas Ekonomi mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba pada masa lalu. Analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dengan menggunakan total asset yang dipunyai perusahaan 

setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai assets tersebut (Halim, 

2009 : 159). ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba 

melalui aktiva yang tersedia, daya untuk menghasilkan laba dari modal yang 

diinvestasikan. Menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba bersih setelah 

pajak dibagi dengan total aktiva. ROA merupakan pengukur keuntungan bersih 

yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik 
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produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih (Lestari dan Sugiharto, 

2007). 

C. PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

      Menurut UU PT No 40 Tahun 2007, dewan komisaris adalah bagian perseroan 

yang bertugas mengawasi pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan 

anggapan dasar dan memberi nasehat kepada direksi. Dewan komisaris memiliki 

peranan dalam mencegah kecurangan dalam laporan keuangan dimana pengelola 

perusahaan seringkali melakukan praktik manajemen laba dengan melakukan tax 

avoidance atau bahkan tax evasion untuk memperoleh laba yang diharapkan dan 

laporan keuangan terlihat baik (Reza,2012) 

H1 : Dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

      Kepemilikan saham dengan institusional pemilik perusahaan non public dan 

keluarga, masih dominan terjadi di Indonesia. Besarnya keuntungan dan kerugian 

yang didapatkan perusahaan dengan kepemilikan institusional dan perusahaan non-

mayoritas, akan berpengaruh pada seberapa tingkat penghindaran pajak yang 

dilakukan perusahaan kepemilikan mayoritas dengan perusahaan non-mayoritas.  

H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

      Suryana (2005) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit 

mempunyai kualitas laba yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak 

memiliki komite audit. Dalam menerapkan corporate governance, komite audit 

memainkan peran penting karena membantu dewan komisaris untuk meningkatkan 

kualitas laporan keuangan dan efektifitas audit internal maupun eksternal. Dhaliwal 

(2005), frekuensi rapat ikut menentukan kuatnya governance dari komite audit. 
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Selain frekuensi rapt, tingkat kehadiran anggota komite juga merupakan hal yang 

penting dalam menentukan kuatnya governance perusahaan. Dalam keputusan 

BAPEPAM LK Kep 134/BL/2006 menyebutkan bahwa perusahaan yang terdaftar 

di BEI harus mengungkapkan tingkat kehadiran masing-masing anggota komite 

audit. Semakin besar perusahaan membuat tingkat pegawasan yang dilakukan juga 

semakin meningkat, komite audit yang berfungsi mengawasi harus meningkatkan 

efektivitas kinerja mereka termasuk meningkatkan frekuensi rapat mereka.  

H3 : Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

      Audit merupakan elemen penting dalam corporate governance yang erat 

kaitannya dengan salah satu prinsip corporate governance yaitu transparansi. 

Perusahaan publik semakin menuntut adanya transparansi pada laporan kuangan. 

Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP The Big Four (Price Water Cooper, 

Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young) memiliki tingkat kecurangan 

yang lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non The 

Big Four (Annisa, 2012). 

H4 : Kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

      Leverage merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam 

melakukan pembiayaan. Apabila perusahaan menggunakan hutang pada komposisi 

pembiayaan, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. Teori trade off 

menyatakan bahwa penggunaan hutang oleh prusahaan dapat digunakan untuk 

penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan 

menjadi pengurang penghasilan (Darmawan dan Sukartha, 2014) 

H5 : Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 
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      ROA dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. Semakin besar ROA maka 

semakin besar juga laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka 

jumlah pajak akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Agent 

dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi 

kompensasi kinerja agent sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh 

beban pajak. 

H6 : Return on asset bepengaruh terhadap penghindaran pajak. 
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D. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dewan Komisaris : 

Proporsi 

(X1) 

Penghindaran Pajak  

(Y) 

Kepemilikan Institusional 

(X2) 

Komite Audit : 

Frekuensi rapat dan 

tingkat kehadiran   

(X3) 

Kualitas Audit 

(X4) 

Leverage 

(X5) 

Retun On Assets 

(X6) 


