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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) tentang 

pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. Hasil  

penelitian membuktikan variabel independen Kepemilikan Institusional, 

Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komisaris Independen tidak 

berpengaruh terhadap Tax Avoidance, sedangkan Komite Audit dan Kualitas 

Audit berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.  

Wibawa et al. (2016) menguji tentang Pengaruh Good Corporate 

Governance Terhadap Penghindaran Pajak. Hasil dari penelitian ini menujukan 

Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh signifikan positif 

terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Kualitas Auditor tidak berengaruh 

terhadap Penghindaran Pajak.  

Rahmawati et al. (2016) menguji Pengaruh Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. 

Hasil penelitian menunjukan pengungkapan CSR dan Dewan Komisaris 

berpengaruh signifikan positif terhadap Tax Avoidance, Kepemilikan 

Manajerial dan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan negatif, 

sedangankan Komite Audit dan Kualitas audit masing-masing berpengaruh 

tidak signifikan positif dan berpengaruh tidak signifikan negatif.  

Maraya dan Yendrawati (2016) menguji tentang Pengaruh Corporate 

Governance dan Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap Tax 
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Avoidance. Hasil penelitian menunjukan Kualitas Audit dan Kepemilikan 

Institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap Tax Avoidance, 

sedangkan Proporsi Komisaris Independen dan Kepemilikan Manajerial tidak 

berpengaruh. Adapun Corporate Social Responsibility Disclosure berpengaruh 

signifiakan positif terhadap Tax Avoidance.  

Wijayanti et al. (2016) menguji tentang Karakteristik Perusahaan,  Good 

Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax 

Avoidance. Hasil penelitian menujukan Ukuran Perusahaan dan Intensitas 

Modal berpengaruh terhadap Tax Avoidance, sedangkan Leverage, Komisaris 

Independen, Komite Audit, Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh 

terhadap Tax Avoidance.  

B. Tinjauan Pustaka 

1. Agency Theory  

Agency theory menekankan pada pemisahaan antara pemegang saham 

(principal) sebagai pemilik dan tenaga-tenaga profesional atau manajemen 

(agent) sebagai pengelola perusahaan. Tujuan dipisahkannya antara pemilik 

dengan pengelola agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang 

maksimal dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya 

perusahaan oleh tenaga profesional (Sutedi, 2011). 

Pemisahan antara pemilik dengan pengelola memiliki dampak negatif. 

Adanya keleluasaan dalam mengelola perusahaan oleh manajemen mengarah 

pada proses memakasimalkan kepentingan manajemen dan 

mengesampingkan kepentingan pemilik (Sutedi, 2011). Selain itu, karena 
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pemilik tidak terlibat langsung di dalam aktivitas operasional perusahaan dan  

aktivitas operasional perusahaan dijalankan oleh pihak manajemen 

menyebabkan manajemen lebih banyak mengetahui informasi dan prospek 

perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham 

sehingga menimbulkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pada 

perusahaan serta keseimbangan yang tepat antara kepentingan-kepentingan 

yang ada (Ujiyanto dan Pramuka, 2007). Perbedaan kualitas informasi antara 

manajemen dan pemegang saham disebut dengan asimetri informasi (Arifin, 

2007).  

2. Teori Legitimasi 

Teori legitimasi didasarkan pada terdapatnya suatu fenomena kontak 

sosial antara suatu organisasi dengan masyarakat, di mana dibutuhkan 

keselarasan tujuan organisasi dengan nilai-nilai yang terdapat pada 

masyarakat (Ratmono dan Sagala, 2015). Teori legitimasi menjelaskan 

bahwa organisasi akan beroprasi secara berkelanjutan sesuai dengan nilai dan 

batasan-batasan yang diterima oleh masyarakat di sekitar perusahaan dalam 

upaya mendapatakan legitimasi dari masyarakat. Proses untuk mendapatkan 

legitimasi berhubungan dengan kontrak sosial antara perusahaan dan 

berbagai pihak dalam masyarakat melalui insentif untuk melakukan kegiatan 

sosial yang diharapakan oleh masyarakat. kegagalan dalam memenuhi 

harapan masyarakat akan mengakibatkan terancamnya legitimasi dan 

berdampak pada hilangnya dukungan yang diberikan masyarakat pada 

perusahaan (Suryajana, 2011). 
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Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu pemberian oleh 

masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang dicari perusahaan pada 

masyarakat. Oleh karena itu, legitimasi merupakan manfaat atau sumber 

potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup. Ligitimasi perusahaan akan 

terancam jika ada perbedaan antara nilai-nilai sosial masyarakat dengan nilai-

nilai perusahaan (Chariri, 2008).  

Aktivitas CSR dilakukan perusahaan untuk menunjukan bahwa sistem 

nilai perusahaan telah sejalan dengan sistem nilai sosial yang ada di 

lingkungan masyarakat. kegiatan CSR yang dilakukan dan diungkapkan pada 

laporan tahunan oleh perusahaan diartikan sebagai bentuk usaha dalam 

memenuhi harapan-harapan masyarakat terhadap perusahaan sehingga 

kegiatan CSR dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari 

masyarakat (Ratmono dan Sagala, 2015). Menurut Wahyudi (2015) jika 

perusahaan dipandang sebagai penghindar pajak, maka perusahaan tersebut 

dianggap tidak membayar pajak secar jujur kepada negara yang digunakan 

untuk membantu membiayai kepentingan masyarakat luas. Menurut Lanis 

dan Richardson (2012); Ratmono dan Sagala (2015) kekurangan pembayaran 

pajak akan mengakibatkan rusaknya reputasi perusahaan. Pada akhirnya 

kekurangan pembayaran pajak akan merugikan masyarakat yang dapat 

menghiangkan legitimasi dari masyarakat. pembayaran pajak perusahaan 

seharusanya berimplikasi pada masyarakat dan sosial karena sebagai fungsi 

penting dalam membantu mendanai penyediaan barang publik dalam 
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masyarakat seperti pendidikan, pertahanan nasional, penegakan hukum, 

kesehatan masyarakat, dan transportasi umum. 

3. Tax Avoidance 

Penghindaran pajak (Tax avoidance) merupakan suatu usaha 

pengurangan beban pajak yang dilakukan secara legal dengan cara 

memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal 

seperti, pengecualian dan potongan-potongan yang diperbolehkan maupun 

manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam 

peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2014). Tax avoidance 

didefinisikan sebagai salah satu bentuk rent extraction. Rent extraction adalah 

tindakan agen yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan 

pemilik, melainkan untuk kepentingan pribadi. Tindakan tax avoidance 

dalam pandangan kontemporer mempunyai dua tujuan. Tidak hanya untuk 

menyembunyikan pendapatan dari otoritas pajak, tetapi juga untuk menutup-

nutupi aktivitas tersembunyi yang dapat merugikan pemilik atau pemegang 

saham (Septiadi et al., 2016).  

Ukuran tax avoidance dalam perusahaan menggunakan ETR atau Tarif 

pajak efektif. ETR digunakan sebagai ukuran karena dianggap mampu 

merefleksikan beda tetap antara perbedaan laba buku dan laba fiskal. ETR 

dapat mengambarkan pengelolaan pajak yang dilakukan perusahaan. ETR 

dihitung dengan membandingkan beban pajak dan laba sebelum pajak. Total 

beban pajak dihitung dengan menjumlahkan beban pajak kini dan beban pajak 

tangguhan. Beban pajak kini dan beban pajak tangguhan dihitung sesuai 
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dengan peraturan perpajakan. Laba sebelum pajak merupakan laba yang 

diperoleh perusahaan yang dihitung sesuai dengan standar akuntansi 

keuangan. Perusahaan dianggap penghindar pajak jika nilai ETR rendah 

(Sandy dan Lukviarman, 2015). Perusahaan yang memiliki nilai ETR yang 

rendah akan berusaha menaikan ETR dengan menurunkan laba karena 

perusahaan cenderung menginginkan laba yang rendah untuk menghindari 

kemungkinan pembayaran pajak yang tinggi pada periode kedepan sehingga 

perusahaan dapat melakukan kebijakan akrual yang terkandung dalam 

deffered tax expense yaitu dengan membuat deffered tax expense menjadi 

lebih kecil. Menurut (Astuti dan Aryani, 2016) deffered tax expense 

merupakan perkalian dari perbedaan temporer dengan dari tarif pajak yang 

berlaku. Penerapan Good Corporate Governance diharapkan mampu 

mengatasi masalah agensi yang ada dalam perusahaan (Irawan dan Faramita, 

2015).  

4. Good Corporate Governance 

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan 

Good Corporate Governance sebagai suatu proses dan struktur yang 

diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama 

meningkatkan nilai pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, 

pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern 

lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan 

kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (FCGI, 

2001). Terdapat lima asas dalam penerapan Good Corporate Governance 
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yaitu transparansi, akuntabilitas, resposibilitas, independensi, dan kewajaran 

serta kesetaraan (KNKG, 2006). Menurut (Annisa dan Kurniasih, 2012) 

terdapat tiga area dalam corporate governance, yaitu: struktur kepemilikan, 

transparansi informasi, dan struktur dewan.  

Menurut Effendi (2016) penerapan good corporate governance secara 

kongkret memilki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut: 

1) Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. 

2) Mendapatkan cost of capital yang lebih murah. 

3) Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja 

ekonomi perusahaan. 

4) Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku 

kepentingan terhadap perusahaan. 

5) Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. 

Menurut Annisa dan Kurniasih (2012) di Indonesia Corporate 

Governance Index telah dikembangkan oleh Indonesian Institute for 

Corporate Governance (IICG), namun pemeringkatan tidak dilakukan pada 

semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga sampel 

penelitian terbatas. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut berbagai 

penelitian sering kali menggunakan proksi sebagai alat ukur terkait Corporate 

Governance. Proksi Corporate Governance dalam penelitian ini 

menggunakan: 
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a.  Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan 

oleh institusi pemerintah, swasta, domestik maupun asing (Wijaya, 2017). 

Menurut (Sandy dan Lukviarman, 2015) terdapat  beberapa kelebihan 

kepemilikan institusional antara lain: (1) memiliki profesionalisme dalam 

menganalisis informasi  sehingga  dapat menguji keandalan informasi. (2) 

memiliki motivasi yang kuat untuk memperketat pengawasan atas setiap 

aktivitas yang ada dalam perusahaan. Menurut Annisa dan Kurniasih 

(2012) pemilik institusional memiliki peranan dalam mempengaruhi, 

memantau, dan mengawasi kinerja manajer, selain itu berdasarkan pada 

besar dan hak suara yang dimiliki pemilik institusional dapat memaksa 

manajemen untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghilangkan 

sikap mementingkan diri sendiri.  

b. Komite Audit 

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendifinisikan komite audit 

sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang 

dibentuk oleh dewan komisaris yang tugasnya membantu dan memperkuat 

fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas 

implementasi dari good corporate governance di dalam perusahaan 

(Effendi, 2016).  

Secara konkret komite audit dibentuk sebagai pembantu dewan 

komisaris untuk memastikan bahwa: i) laporan keuangan disajikan secara 

wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, ii) 
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dilakukannya dengan baik struktur pengendalian internal perusahaan, iii) 

dilaksanakanya audit internal dan eksternal sesuai dengan standar audit 

yang berlaku, iv) manajemen menindak lanjuti hasil temuan audit. Komite 

audit juga merupakan penghubung antara perusahaan dan auditor 

eksternal. Jumlah anggota komite audit disesuaikan dengan kompleksitas 

perusahaan dan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan 

keputusan (KNKG, 2006), dengan minimal anggota komite audit menurut 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 pasal 4 paling 

sedikit terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari komisaris 

independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik (OJK, 

2015).  

c. Kualitas Audit  

Konflik agensi menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan 

antara agent dan principal. Cara menangulangi konflik agensi adalah 

dengan diterapkannya corporate governance yang baik, salah satunya 

dengan transparansi melalui kualitas audit mengenai laporan keuangan 

yang dibuat oleh manajemen (Septiadi et al., 2016). Perusahaan dituntut 

untuk menyediakan informasi yang tepat waktu, memadai, jelas dan akurat 

serta mudah diakses bagi pemangku kepentingan. Transparansi 

mengisaratkan bahwa laporan keuangan harus diaudit oleh KAP sebagai 

pihak yang independen (Maraya dan Yendrawati, 2016). 

 Kualitas audit merupakan semua kemungkinan yang dapat terjadi 

saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan kesalahan 
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maupun pelanggaran yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan 

keuangan auditan, sehingga mempengaruhi kredibilitas laporan keuangan 

(Maraya dan Yendrawati, 2016). Menurut Winata (2014) kualitas audit 

diukur dengan jenis KAP yang digunakan oleh perusahaan dalam 

memeriksa laporan keuangan perusahaan. Laporan yang diaudit oleh KAP 

Big Four (Price Waterhouse Cooper - PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, 

KPMG, Ernst & Young – EY) memiliki kecurangan yang lebih rendah 

dibandingkan dengan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP non Big 

Four (Annisa dan Kurniasih, 2012).  

5. Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility (CSR) menurut Wibisono (2007) 

merupakan suatu bentuk tanggung jawab perusahaan  kepada para pemangku 

kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan 

memaksimalkan dampak positif yang berkaitan dengan aspek ekonomi, 

sosial, dan lingkungan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.  

CSR merupakan suatu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap 

lingkungannya baik kepedulian sosial dan ekonomi maupun tanggung jawab 

lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan. 

Pelakasanaan kewajiban ini harus sejalan dengan nilai-nilai yang diterima 

oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan terebut. CSR merupakan suatu 

konsep bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, 

pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek yang 

berkaitan dengan oprasional perusahaan. Suatu perusahaan dalam 
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melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusanya tidak hanya pada 

aspek keuangan, namun juga harus memperhatikan dampak sosial pada 

lingkungan untuk saat ini maupun jangka panjang (Untung, 2014).  Praktek 

CSR berdasar pada teori legitimasi, yang mengatakan bahwa kehidupan 

perusahaan tergantung pada legitimasi dari masyarakat sekitarnya (Wahyudi, 

2015). Pemerintah Republik Indonesia menetapkan peraturan pemerintah 

mengenai praktek CSR oleh perusahaan yaitu pada  pasal 74 ayat (1) UU PT 

yang berbunyi “Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan” 

Menurut Effendi (2016) penerapan CSR memiliki empat manfaat bagi 

perusahaan antara lain sebagai berikut. 

1) Keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan. Selain itu, 

perusahaan juga akan mendapatkan cita positif di mata masyarakat. 

2) Perusahaan akan lebih mudah dalam memperoleh akses terhadap modal. 

3) Perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang 

berkualitas. 

4) Perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal 

kritis dan memudahkan dalam pengelolaan manajemen resiko. 

6. Hubungan Antara Good Corporate Governance dan Corporate Social 

Responsibility   

Implementasi CSR oleh perusahaan pada dasarnya bersifat orientasi 

dari dalam ke luar. Sebelum perusahaan melakukan aktivitas CSR 
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seharusnya, perusahaan terlebih dahulu membenahi kepatuhannya terhadap 

hukum. Selain itu, perusahaan perlu mengembangkan sejumlah kebijakan 

untuk mendukung pelaksanaan CSR. Semua hal tersebut tidak akan 

terlaksana dengan baik tanpa penerapan good corporate governance (Solihin, 

2008). 

Implementasi CSR juga merupakan penerapan asas GCG yaitu pada 

asas responsibilitas, sehingga perusahaan yang melaksanakan GCG 

seharusnya juga melaksanakan CSR. Sebagaimana dijelaskan dalam asas 

responsibilitas pada Pedoman Umum Good Corporate Governance 

Indonesia, di mana dalam pedoman tersebut dinyatakan, “perusahaan harus 

mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung 

jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat memelihara 

kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan 

sebagai corporate citizenship” (KNKG, 2006). 

 Konsep corporate citizenship merupakan mekanisme untuk 

menyeimbangkan orientasi nilai perusahaan dari orientasi nilai yang lebih 

bersifat self interest berupa semata-mata hanya untuk melindungi dan 

memajukan kepentingannya sendiri seperti mengejar pertumbuhan pasar, 

penjualan, dan profit menjadi orientasi nilai yang juga memperhatikan 

kepentingan publik (Solihin, 2008). 
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C. Perumusan Hipotesis  

1. Kepemilikan Institusional  

Konflik agensi terjadi karena perbedaan kepentingan antara principal  

dan agent. Principal berfokus pada investasinya dan agent menginginkan 

kompensasi dari kegiatan pengelolaan perusahaan. Selain itu karena terdapat 

pemisahaan pemilik sebagai principal dan manajemen sebagai agent, 

menimbulkan asimetri informasi. Asimetri informasi tersebut menyebabkan 

manajemen lebih mengetahui informasi internal perusahaan dibandingkan 

dengan pemilik dan akan bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri 

(opportunistis) yang mengabaikan kepentingan pemilik. Cara dalam 

menggurangi permasalahan antara pemilik dan manajemen yaitu dengan 

penerapan good corporate governance yang salah satunya dengan 

kepemilikan institusional (Septiadi et al., 2016). Menurut Annisa dan 

Kurniasih (2012) kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam 

mengawasi, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajemen. Sehingga 

memaksa manajemen untuk menghindari perilaku mementingkan diri sendiri. 

Dengan adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan maka kepatuhan 

dan kinerja manajemen akan meningkat. Perusahaan yang mayoritas 

sahamnya dimiliki oleh institusi maka akan semakin kuat suara dan dorongan 

dari institusi untuk mengawasi manajemen dan akan mendorong untuk lebih 

patuh terhadap peraturan perpajakan (Maraya dan Yendrawati, 2016).  

Penelitian yang dilakukan oleh Maraya dan Yendrawati (2016), 

Rahmawati et al. (2016), Maraya dan Yendrawati (2016) menyatakan bahwa 
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besar kecilnya proporsi kepemilikan institusional dalam perusahaan akan 

mempengaruhi tindakan tax avoidance perusahaan. Apabila nilai 

kepemilikan institusional semakin besar maka nilai ETR perusahaan akan 

ikut besar sehingga diindikasikan perusahaan tidak melakukan tax avoidance 

dan sebaliknya semakin rendah proporsi kepemilikan institusional dalam 

perusahaan maka nilai ETR menjadi rendah sehingga perusahaan 

diindikasikan melakukan tax avoidance.  

HI: Kepemilikan Institusional berpengaruh sigifikan negatif terhadap Tax 

Avoidance.  

2. Komite Audit 

Komite audit adalah orang atau sekelompok orang yang dipilih secara 

independen oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris serta 

bersikap secara independen yang memiliki kapabilitas dan  kompetensi dalam 

akuntansi dan keuangan (Sandy dan Lukviarman, 2015). Tugas dari komite 

audit adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan 

terhadap kinerja manajemen sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan 

meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (Siswanti dan Kiswanto, 

2016). Komite audit juga berperan dalam penelaahan resiko yang dihadapi 

perusahaan dan ketaatan terhadap peraturan (Winata, 2014). Hal ini berarti 

dengan adanya komite audit dapat mengurangi pengukuran dan 

pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga juga akan mengurangi 

kecurangan yang dilakukan manajemen dalam melanggar hukum. Semakin 

banyak jumlah komite audit akan berpengaruh terhadap kualitas corporate 
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governance di dalam perusahaan maka semakin rendah tindakan tax 

avoidance yang dilakukan perusahaan (Septiadi et al., 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Winata (2014), Annisa dan Kurniasih 

(2012), Sandy dan Lukviarman (2015)  menyatakan bahwa ada pengaruh 

signifikan antara komite audit dengan tindakan tax avoidance perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki jumblah komite audit besar akan memperbesar 

nilai ETR sehingga diindikasikan perusahaan tidak melakukan tax avoidance.  

H2: Komite Audit berpengaruh signifikan negatif terhadap Tax Avoidance. 

3. Kualitas Audit 

Konflik agensi menerangkan adanya perbedaan kepentingan anatara 

pemilik dan manajemen. Penerapan good corporate governance dapat 

mengurani masalah agensi antara pemilik dan manajemen, salah satu asas 

dalam good corporate governance adalah transparansi (KNKG, 2006). 

Transparansi dapat dilihat melalui kualitas audit mengenai laporan keuangan 

yang dibuat oleh manajemen (Septiadi et al., 2016). Kualitas audit merupakan 

semua kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan 

keuangan klien dan menemukan kesalahan maupun pelanggaran yang terjadi, 

dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, sehingga 

mempengaruhi kredibilitas laporan keuangan (Maraya dan Yendrawati, 

2016) 

 Menurut Annisa dan Kurniasih (2012) perusahaan yang diaudit oleh 

KAP Big Four (Price Waterhouse Cooper - PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, 

KPMG, Ernst & Young – EY) cenderung memiliki kecurangan dalam 
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perpajakan yang rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh 

KAP Non Big Four. Kualitas audit yang dilakukan KAP Big Four tidak 

diragukan sehingga manajemen berhati-hati dalam agresivitas penghindaraan 

pajak, selain itu KAP Big Four memiliki reputasi yang baik dan kinerja yang 

bagus akan propesional dalam mengaudit sehingga hal-hal yang bermasalah 

berkaitan dengan laporan keuangan terutama rekonsiliasi fiskal akan 

mendapat perhatian khusus kemudian ditindaklanjuti dan mempengaruhi 

dalam memberi pertimbangan pada opini yang dikeluarkan (Maraya dan 

Yendrawati, 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Maraya dan Yendrawati (2016), 

Rahmawati et al. (2016), Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan ada 

pengaruh kualitas auditor dengan tax avoidance. Penelitian yang telah 

dilakukan tersebut menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh 

KAP Big Four memiliki kecurangan yang rendah di bidang perpajakan 

dibandingkan perusahaan yang diaudit oleh KAP non Big Four. Perusahaan 

yang diaudit oleh KAP Big Four akan meningkatkan kualitas laporan 

keuangan perusahaan dan membuat nilai ETR menjadi besar yang 

mengindikasikan bahwa perusahaan tidak melakukan tax avoidance.  

H3: Kualitas Auditor berpengaruh signifikan negatif terhadap Tax Avoidance.  

4. Corporae Social Responsibility 

Konsep ligitimasi menyatakan adanya tanggung jawab perusahaan 

terhadap masyarakat. Perusahaan sadar keberlangsungan hidupnya 

tergantung pada citra perusahaan di mata masyarakat. Menurut Maraya dan 
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Yendrawati (2016) untuk dapat mempertahakan keberlangungan hidupnya, 

perusahaan mengupayakan sejenis legitimasi atau pengakuan baik dari 

investor, kreditor, pemerintah, konsumen, maupun masyarakat sekitar, salah 

satunya melalui aktivitas CSR perusahaan. Aktivitas CSR tidak hanya 

memperhatikan aspek ekonomi namun juga aspek sosial, lingkungan, dan 

dampak lain dari aktivitas perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab kepada 

stakeholder.  

 Menurut Hoi et al. (2013); Dharma dan Noviasari (2017) tindakan 

penghindaran pajak dianggap sebagai sesuatu yang tidak etis dan tidak 

bertanggung jawab kepada publik, oleh karena itu tindakan penghindaraan 

pajak tidak sesuai dengan aktivitas CSR. Perusahaan seharusnya membayar 

pajak secara wajar kepada negara yang digunakan untuk kepentingan 

masyarakat luas. Jika perusahaan dipandang sebagai penghindar pajak, maka 

perusahaan tersebut dianggap tidak membayar pajak secar jujur kepada 

negara yang digunakan untuk membantu membiayai kepentingan masyarakat 

luas. Kekurangan pembayaran pajak akan mengakibatkan rusaknya reputasi 

perusahaan. Menurut Lanis and Richardson (2011); Wahyudi (2015) pada 

akhirnya kekurangan pembayaran pajak akan merugikan masyarakat. 

Pengungkapan CSR yang tinggi akan memberikan cita positif bagi 

perusahaan di mata masyarakat. perusahaan akan menjaga citra positif 

tersebut dengan membayar pajak secara wajar dan tidak melakukan tax 

avoidance yang dapat berakibat pada hilanganya cita positif dari masyarakat 
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selain itu pengorbanan fiskal yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai 

aktivitas CSR menjadi sia-sia (Septiadi et al., 2016). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Adiwibowo (2017), Muzakki 

dan Darsono (2015), Maraya dan Yendrawati (2016) menyatakan ada 

pengaruh anatara corporate social responsibility terhadap tax avoidance. 

Perusahaan yang memiliki pengungkapan CSR besar, maka nilai ETR 

perusahaan akan menjadi besar yang mengimplikasikan bahwa perusahaan 

tidak melakukan tindakan tax avoidance.  

H4: CSR berpengaruh signifikan negatif terhadap Tax Avoidance. 
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