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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)  

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen 

sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pihak pemilik, 

keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Pemilik atau prinsipal adalah pihak yang 

melakukan evaluasi terhadap informasi dan agen adalah sebagai pihak yang 

menjalankan kegiatan manajemen dan mengambil keputusan (Jensen dan 

Meckling, (1976) dalam Sindi, (2014).  

Teori keagenan juga mengimplikasikan terdapat asimetri informasi antara 

manajer sebagai pihak agen dan pemilik sebagai prinsipal. Manajemen sebagai 

agen, secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para 

pemilik (prinsipal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai 

dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di 

dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau 

mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki sehingga munculah 

informasi asimetri antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) yang 

dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba 

(earnings management) dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) 

mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Irfan, 2008) .  

Teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat 

dalam perusahaan akan bertindak, karena pada dasarnya mereka memiliki 
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kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan memunculkan konflik 

keagenan. Konflik ini terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan 

pengendalian perusahaan. Adanya konflik tersebut mengakibatkan perlunya check 

dan balance untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh 

manajemen (Hapsari, 2011).  

Masalah yang terjadi antara manajemen dan pemilik modal menimbulkan 

munculnya biaya. Disinilah letak pentingnya corporate governance, yaitu sebagai 

penjamin dilindunginya hak-hak pemegang saham. (Jensen dan Meckling, (1976) 

dalam Sindi, (2014)) menyatakan bahwa agency cost terdiri atas monitoring cost 

dan bonding cost. Corporate Governance dikatakan dapat menurunkan 

monitoring cost dengan adanya peningkatan pengawasan dan transparansi. 

Bonding cost merupakan agency cost yang ditanggung oleh direksi yang 

mencerminkan upaya manajemen dalam menunjukkan kepada shareholder bahwa 

mereka tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikan (Lestari, 2007).  

Corporate Governance sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan 

meminimalisasi konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme 

legal Corporate Governance merupakan salah satu elemen kunci dalam 

meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara 

manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholders 

lainnya. Corporate Governance juga memberikan suatu struktur yang 

memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, sebagai sarana 

untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Deni, Khomsiyah dan Rika, (2009) 

dalam Sindi, 2014)). 
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2.2 Coorporate Governance  

World bank mendefinisikan corporate governance dalam konteks 

internasional sebagai hal yang menyatukan hukum, peraturan, dan praktik sektor 

swasta yang tepat. Corporate governance memungkinkan perusahaan untuk 

menarik sumber daya manusia dan modal, berkinerja efisien, sehingga secara 

jangka panjang akan menghasilkan nilai ekonomis yang terus menerus bagi 

pemegang saham dan masyarakat secara keseluruhan. Ernst & Young mengatakan 

bahwa corporate governance terdiri atas sekumpulan mekanisme yang saling 

berkaitan, terdiri atas pemegang saham institusional, dewan direksi, dewan 

komisaris, para manajer yang dibayar berdasarkan kinerjanya, pasar sebagai 

pengendali perusahaan, struktur kepemilikan, struktur keuangan, investor terkait 

dan persaingan produk.  

Corporate governance timbul sebagai upaya untuk mengatasi perilaku 

manajemen dari sikap mementingkan diri sendiri bertujuan untuk menciptakan 

pengawasan dalam perusahaan yang memastikan adanya optimalisasi atas 

pemenuhan kepentingan stakeholder serta menciptakan efisiensi bagi perusahaan. 

Menurut Michelon, (2010) Esensi dari corporate governance adalah peningkatan 

kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya 

akuntabilitas manajemen terhadap stakeholders serta pemangku kepentingan 

lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Dengan 

diterapkannya good corporate governance, perusahaan akan mendapatkan 

manfaat, antara lain perbaikan dalam komunikasi, minimalisasi potensi benturan, 

fokus pada strategi-strategi utama, peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi, 
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kesinambungan manfaat (sustainability of benefits), promosi citra korporat 

(corporate images), dan perolehan kepercayaan investor.  

2.2.1. Manfaat dan Tujuan Corporate Governance  

Menurut forum corporate governance indonesia penerapan corporate 

governance memberikan empat manfaat, yaitu:  

a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 

keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih 

meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.  

b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga 

akan meningkatkan corporate value.  

c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di 

indonesia. 

d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena 

sekaligus akan meningkatkan shareholder’s value dan dividen.  

Surya dan Yustiavandana, (2009) mengatakan bahwa tujuan dan manfaat 

dari penerapan good corporate governance adalah:  

a. Mempermudah akses terhadap investasi domestik maupun asing.  

b. Mempermudah biaya modal (cost of capital) yang lebih murah.  

c. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja 

ekonomi perusahaan.  

d. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku 

kepentingan.  

e. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.  
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2.2.2. Prinsip – Prinsip Corporate Governance  

Dalam menerapkan Corporate Governance yang sesuai manfaat dan 

tujuannya, perusahaan harus menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance di setiap aspek bisnis dan semua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip 

dasar dari Corporate Governance pada dasarnya memiliki tujuan untuk 

memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan.  

Menurut (Forum Corporate Governance Indonesia, (2002) dalam Sindi, 

(2014)) terdapat lima prinsip mengenai praktik Corporate Governance, yaitu:  

a. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan 

proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan 

informasi material dan relevan mengenai perusahaan.  

b. Kemandirian (independency), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan 

dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh 

maupun tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang 

sehat 

c. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan 

terlaksana secara efektif.  

d. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam 

pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.  



16 
 

e. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-

hak stakeholders lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

2.2.3. Struktur Corporate Governance  

Struktur corporate governance menunjukkan hubungan antar berbagai 

pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal perusahaan, yang berguna 

dalam menentukan arah strategis serta mengawasi kinerja perusahaan. Secara 

spesifik struktur corporate governance harus didesain untuk mendukung jalannya 

aktivitas organisasi secara bertanggung jawab dan terkendali (Arifin, 2015).  

Umumnya terdapat dua model struktur internal corporate governance di 

dunia, yaitu model the anglo-american system dan model the continental 

european system. Model the anglo-american system merupakan model yang 

digunakan di us, uk, dan kanada (Kamal, 2010). Struktur corporate governance 

dengan model the anglo-american system ini terdiri dari rapat umum pemegang 

saham (rups), board of directors (executive directors dan non-executive 

directors), serta executive managers yang dipimpin oleh ceo. Model the anglo-

american system ini biasa disebut single atau one board system. Sistem ini 

menggunakan satu sistem pengawasan. Biasanya perusahaan hanya memiliki satu 

dewan direksi yang merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior 

(direktur eksekutif) dan direktur independen (non-direktur eksekutif).  
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2.3 Dewan komisaris  

Dewan komisaris dalam urutan manajemen merupakan tingkatan tertinggi 

setelah pemegang saham. Dewan komisaris memegang peranan sentral dalam 

corporate governance karena hukum perseroan memusatkan tanggung jawab legal 

atas urusan perusahaan pada dewan komisaris. Fungsi komisaris adalah sebagai 

wakil pemegang saham untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat 

kepada direksi dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (good 

corporate governance).  

Indonesia menganut system dual board (two-tier) seperti yang dipakai di 

eropa dalam struktur organisasi internalnya. Satu board dikenal sebagai dewan 

komisaris, dan satu yang lain dikenal sebagai dewan direksi. Keduanya 

merupakan inti dari mekanisme pengendalian internal. Dewan komisaris terdiri 

dari komisaris independen dan non independen. Dewan komisaris secara luas 

dipercaya memainkan peranan penting dalam pengendalian internal dan corporate 

governance, khususnya memonitor manajemen (Gunarsih dan Hartadi, 2008). 

Menurut Egon Zehnder, (2009), dewan komisaris merupakan inti dari corporate 

governance, yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, 

mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan 

terlaksananya akuntabilitas. Lebih lanjut tugas-tugas utama dewan komisaris 

meliputi:  

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, 

kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, 



18 
 

menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, 

serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan asset,  

2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian 

anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota 

dewan direksi yang transparan dan adil,  

3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat 

manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk 

penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan,  

4. Memonitor pelaksanaan governance, dan mengadakan perubahan di mana 

perlu, dan  

5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.  

 

2.4 Komisaris Independen  

Komisaris independen membantu merencanakan strategi jangka panjang 

perusahaan dan secara berkala melakukan review atas implementasi strategi 

tersebut. Menurut Rebecca, (2012) Komisaris Independen dapat membantu 

memberikan kontinuitas dan objektivitas yang diperlukan bagi suatu perusahaan 

untuk berkembang dan makmur.  

Komisaris sebuah organisasi adalah anggota dewan pengawasnya. 

Beberapa istilah spesifik digunakan untuk menjelaskan keberadaan atau ketiadaan 

hubungannya terhadap organisasi tersebut. Komisaris (atau komisaris dalam, 

inside director) adalah seorang komisaris yang juga merupakan seorang pegawai, 

petugas, pemegang saham utama, atau seseorang yang berhubungan dengan 

organisasi (perusahaan) tersebut. Komisaris dalam mewakili kepentingan dari 
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para pemegang saham, dan terkadang memiliki pengetahuan yang dalam atas 

kinerja, keuangan, penguasaan pangsa pasar dari organisasi tersebut.  

Komisaris luar (komisaris independen) adalah anggota dewan komisaris 

yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan 

organisasi tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham. Komisaris luar diangkat 

karena pengalamannya dianggap berguna bagi organisasi. Mereka bisa mengawasi 

komisaris dalam dan mengawasi bagaimana organisasi tersebut dijalankan. 

Komisaris luar biasanya berguna dalam melerai sengketa antara komisaris dalam, 

atau antara pemegang saham dan dewan komisaris. Komisaris luar dianggap 

berguna karena mereka bisa bersikap objektif dan memiliki resiko kecil dalam 

conflict of interest. Di sisi lain, komisaris luar mungkin kekurangan pengalaman 

dalam menangani masalah spesifik yang dihadapi oleh organisasi tersebut.  

Dalam (forum corporate governance indonesia,  (2002) dalam Sindi 

,(2014)) keberadaan komisaris independen telah diatur dalam bursa efek jakarta 

melalui peraturan bej tanggal 1 juli 2000, dikemukakan bahwaPerusahaan yang 

terdaftar di bursa harus memiliki komisaris independen yang proporsional. 

Proporsional yang dimaksudkan adalah memiliki jumlah perbandingan yang sama 

dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas (non-controlling 

shareholders). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris 

independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.  

 

2.5 Kompensasi  

Menurut Mahapatro, (2010) kompensasi adalah fungsi manajemen sumber 

daya manusia yang menunjukkan jenis reward yang diterima oleh individu untuk 
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menghargai kinerjanya. Kompensasi adalah bentuk balas jasa organisasi atas 

pelaksanaan tugas yang diembankan kepada individu di dalam organisasi. 

Kompensasi menjadi hak yang harus diperoleh oleh individu karena mereka 

secara sukarela telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk 

melaksanakan mandat organisasi. Sistem kompensasi (pay system) berhubungan 

dengan bagaimana pegawai dibayar atau bagaimana kompensasi didistribusikan 

(Guthrie, 2007). Sistem kompensasi terdiri atas kompensasi ekonomi dan non-

ekonomi atau non-moneter (Reilly et al, 2007). Kompensasi ekonomi misalnya 

gaji, tunjangan, remunerasi dan bonus, sedangkan kompensasi non-ekonomi bisa 

berupa cuti, penghargaan, kenaikan pangkat, fasilitas kerja yang lengkap dan 

pujian.  

Kompensasi memiliki tiga tujuan dasar, yaitu menarik, menahan dan 

memotivasi key empolee (Cheeks, (1982)dalam Sindi, 2014). Kompensasi 

bertujuan untuk menyelaraskan tujuan pengelola perusahaan dengan tujuan 

pemilik perusahaan. Selain itu kompensasi juga bertujuan untuk memotivasi 

pengelolah dan penasehat perusahaan. Dalam hal ini dewan komisaris dan direksi, 

agar memberikan usaha yang terbaik demi mencapai keuntungan yang maksimal. 

Bagi perusahaan, kompensasi memiliki arti penting karena kompensasi 

mencerminkan upaya perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan 

kesejahteraan karyawannya.  

 

2.6 Komite Audit 

Komite audit merupakan pihak yang bertugas untuk membantu komisaris 

dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan dan peninghkatan 
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evektifitas audit internal dan eksternal. Keberadaan komite audit bermanfaat 

untuk menjamin transparansi audit internal dan eksternal. Keterbukaan laporan 

keuangan,keadilan untuk semua stakcholders, dan pengungkapan semua informasi 

telah dilakukan manajemen meski ada konflik kepentingan Pamudji dan 

Indriastuti, (2012). 

 

2.7. Pajak  

Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang kup, yang dimaksud dengan 

“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”  

(Judisseno, (1997) dalam Sindi, (2014)) mendefinisikan pajak sebagai 

suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdiaan peran aktif warga negara dan 

anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa 

pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan 

peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara. Pohan, (2013) 

mengemukakan pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan 

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum.  

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, Zain, (2008) menyimpulkan tentang 

ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:  
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a. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya.  

b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari 

sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut 

pajak atau administrator pajak).  

c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin 

maupun pembangunan.  

d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh 

pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib 

pajak.  

e. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/ 

anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan, fungsi pajak juga berfungsi sebagai alat 

untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan 

ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).  

 Menurut Walby,(2010) membagi tarif pajak menjadi empat macam, yaitu : 

a. Tarif pajak statutori (statutory tax rate)  

Tarif pajak statutori adalah tarif pajak yang secara legal berlaku 

dan ditetapkan oleh otoritas perpajakan. Contoh dari tarif statutori 

adalah tarif pph badan sebesar 25%.  
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 b. Tarif pajak rata-rata (average tax rate)  

 Tarif pajak rata-rata dalah rasio jumlah pajak yang dibayarkan 

terhadap jumlah penghasilan kena pajak. Tarif pajak rata-rata akan 

menjadi berbeda dengan tarif pajak statutori ketika tarif pajak statutori 

memiliki tarif yang bertingkat. Pada saat tersebut tarif pajak rata-rata 

akan lebih rendah daripada tarif pajak statutori. Contohnya adalah 

lapisan tarif pph perseorangan yang memiliki tarif 5% sampai dengan 

35%, tetapi bisa saja tarif rata-ratanya berada pada tingkat 13%. 

 c. Tarif pajak marginal (marginal tax rate)  

 Tarif pajak marginal adalah tarif pajak yang dikenakan atas sisa 

penghasilan kena pajak setelah dikenakan dengan tarif pajak 

sebelumnya. Contohnya penghasilan kena pajak a sebesar 

Rp.85.000.000,00. Tarif pajak yang berlaku adalah 5% untuk Rp 0 – 

Rp.50.000.000,00 dan tarif 15% berlaku untuk Rp.50.000.000,00 – 

Rp.250.000.000,00. Atas Rp.35.000.000,00 penghasilan a akan 

dikenakan tarif sebesar 15%, dan 15% adalah tarif marginal.  

d. Tarif pajak efektif (effective tax rate)  

 Tarif pajak efektif adalah tarif pajak aktual yang yang harus 

dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan.  

Berkaitan dengan empat macam tarif pajak yang dikemukakan oleh Walby 

(2010), Waluyo, (2008) menjelaskan bahwa dikenal empat macam struktur tarif 

pajak yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak, yaitu: 
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a. Tarif pajak proporsional atau sebanding  

Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap 

jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.  

b. Tarif pajak progresif  

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar 

apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. 

Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi beberpa 

tarif. Yang pertama adalah tarif progresif progresif, yaitu kenaikan 

persentase pajaknya semakin besar. Yang kedua adalah progresif tetap, 

yaitu kenaikan persentase pajaknya tetap dan yang terakhir adalah tarif 

progresif degresif, yaitu kenaikan persentase pajaknya semakin kecil.  

c. Tarif pajak degresif  

Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun 

apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.  

d. Tarif pajak tetap  

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama 

besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak 

 

2.8 Manajemen Pajak  

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan 

melalui manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi 

kewajiban pajak dengan benar tetapi dengan jumlah pajak yang dapat ditekan 

serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan 

Fahreza, (2014). .  
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Strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan 

oleh perusahaan haruslah bersifat legal, agar dapat menghindari sanksi-sanksi 

pajak di kemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip the 

last and latest, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu 

terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. 

Menurut Suwarta dalam Bernad, (2011) strategi mengefisienkan beban pajak 

tersebut seperti:  

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang tepat 

sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif 

perpajakan, pemilihan bentuk badan hukum perseorangan, firma dan 

konsinyasi lebih menguntungkan dibanding perseroan terbatas. Pada perseroan 

terbatas yang memegang sahamnya kurang dari 25% akan mengakibatkan pph 

perseroan akan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh 

pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada 

pemegang saham yang memiliki saham kurang dari 25%.  

2. Memilih lokasi perusahaan yang didirikan. Umumnya pemerintah 

memberikan semacam insentif pajak khususnya untuk daerah tertentu atau 

daerah terpencil (misalnya indonesia timur) seperti pengurangan pph, 

penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih 

lama dari seharusnya dan pemberian natura/kenikmatan yang dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak menambah penghasilan 

karyawan karena bukan objek pph pasal 21.  
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3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari 

berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas penghasilan kena 

pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Jika diketahui bahwa 

penghasilan kena pajak (laba) perusahaan besar dan akan dikenakan tarif pajak 

tinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan 

untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan 

catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan 

(deductible). Sebagai contoh, biaya untuk riset dan pengembangan, biaya 

pendidikan dan latihan pegawai, biaya perbaikan kantor dan biaya pemasaran. 

4.  Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode yang diizinkan 

dalam perpajakan, yaitu metode rata-rata (average) dan metode masuk 

pertama keluar pertama (first in first out). Dalam keadaan inflasi, metode 

average akan menghasilkan hpp yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

metode fifo, otomatis akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil 

sehingga penghasilan kena pajak juga akan menjadi lebih kecil.  

5. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan 

perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang 

cukup besar maka dapat dipakai metode saldo menurun sehingga biaya 

penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika 

pada awal tahun investasi diperkirakan belum bisa memberikan keuntungan 

maka penyusutan menggunakan metode garis lurus karena memberikan biaya 

yang lebih kecil sehingga biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun 

berikutnya.  
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6. Menghindari pelanggaran peraturan perpajakan yang berlaku dan menghindari 

pemeriksaan pajak oleh dirjen pajak yang dikarenakan SPT lebih bayar, SPT 

rugi, tidak menyerahkan atau terlambat menyampaikan SPT, terdapat 

informasi pelanggaran, memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan.  

Manajemen pajak atau perencanaan pajak adalah kegiatan penstrukturan 

yang terkait dengan konsekuensi pajaknya, yang berfokus pada pengendalian 

setiap transaksi dan konsekuensi pajaknya. Hal ini bermaksud agar pengendalian 

pajak tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke 

pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) 

dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion). Tidak seperti tax avoidace dan tax 

evasion merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.  

Manajemen pajak merupakan kegiatan untuk mewujudnyatakan fungsi-

fungsi manajemen sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hak dan 

kewajiban perpajakan dapat tercapai. Bernad, (2011) mengemukakan bahwa 

dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, wajib pajak harus mengerti unsur-unsur 

berikut :  

a. Tax compliance  

Tax complience merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

kegiatan-kegiatan untuk memenuhi aturan perpajakan. Kegiatan ini 

meliputi administrasi yang harus dilakukan, pembukuan, pemotongan, 

pemungutan, penyetoran, pelaporan, memberikan data untuk keperluan 

pemeriksaan pajak dan sebagainya.  
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b. Tax planning  

Tax planning merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan 

keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan cara-

cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Tax 

planning dalam arti yang luas meliputi keseluruhan fungsi manajemen 

pajak.  

c. Tax litigation  

Tax litigation merupakan usaha-usaha untuk menyelesaikan perselisihan 

atau sengketa pajak dengan pihak lain, terutama kantor pajak. Sengketa 

pajak terjadi karena adanya perbedaan penafsiran atas suatu ketentuan 

perpajakan atau atas masalah-masalah yang tidak ada aturannya secara 

jelas. Sengketa pajak terjadi antara wajib pajak dengan fiskus dalam 

pemeriksaan atau penelitian pajak. Di indonesia, tax litigation 

berhubungan dengan permohonan peninjauan kembali untuk pembetulan 

atau pembatalan surat ketetapan pajak, permohonan pengurangan sanksi 

perpajakan, pengajuan keberatan, banding, gugatan dan cara-cara lain yang 

sesuai dengan undang-undang.  

d. Tax research  

Tax research merupakan proses untuk mencari jawaban, solusi, atau 

rekomendasi atas suatu permasalahan perpajakan. Kegiatan yang 

dilakukan biasanya meliputi penentuan fakta-fakta yang akan dianalisis, 

mengidentifikasi isu-isu pajak yang berkaitan dengan fakta-fakta tersebut, 

menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi sumber data dan informasi, 
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mengevaluasi data dan informasi yang diperoleh, mengembangkan 

kesimpulan, merumuskan kesimpulan, megembangkan rekomendasi, 

merumuskan rekomendasi, dan mengkomunikasikan rekomendasi yang 

dibuat.  

Manajemen pajak akan memiliki manfaat atau nilai guna yang besar bila 

perusahaan dapat melaksanakannya sesuai dengan tujuan awal yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas 

dan berkompeten, perangkat kerja yang memadai, prosedur kerja yang tepat 

waktu, tepat jumlah dan tepat informasi (Minnic dan Noga, 2010).  

 

2.9 Perpajakan dalam Perspektif Islam 

Kegiatan administratif manajemen tidak berakhir setelah perencanaan 

tersusun. Kegiatan selanjutnya adalah melaksanaan perencanaan itusecara 

operasional. Salah satu kegiatan administratif manajemen dalam pelaksanaan 

suatu rencana disebut organisasi atau pengorganisasian. Organisasi adalah sistem 

kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Langkah pertama 

dalam pengorganisasian diwujudkan melalui perencanaan dengan menetapkan 

bidang-bidang atau fungsi-fungsi yang termasuk ruang lingkup kegiatan yang 

akan diselenggarakan oleh suatu kelompok kerjasama tertentu. Firman Allah: 
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Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 

janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu 

ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah 

mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, 

orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang 

neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah 

Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat 

petunjuk.(Al-imran : 103) 

 

Selain Surah Al-imran : 103 terdapat juga dalam surah Al-Baqarah  ayat 

195, yang berbunyi : 

 

 

 

 

 

Artinya:”  Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan allah, dan janganlah kamu  

menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 

karena sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” 

(QS .Al-Baqarah: 195). 

 

Maksud ayat diatas adalah agar kita selalu melakukan perbuatan baik salah 

satu diantaranya adalah memenuhi kewajiban diri sebagai warga negara untuk 

melaporkan pajaknya. Kewajiban terhadap agama merupakan hal utama dan 

kewajiban kepada pemerintah juga perlu kita jadikan tolak ukur kita untuk 

mencapai diri kita sebagai prilaku baik dan memporsikan harta kita dengan baik. 

Dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak yang menolak pajak, antara lain:  

1. Larangan Allah SWT agar tidak memakan harta sesama dengan cara yang 

bathil, QS. Albaqarah: 188 dan QS. An-Nissa: 29.  

2. Kemudian hadits Rasulullah SAW tentang pemungut Al-Maks yang 

berbunyi, ”Sesungguhnya pemungut Al Maks (pemungut pajak) masuk 

neraka” [HR Ahmad 4/109]. 
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3. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi “Tidak akan masuk surga 

pemungut Al Maks (orang yang mengambil pajak)”(HR. Abu Daud II/147 

No.2937). 

4. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi “Tidak ada kewajiban dalam harta 

kecuali Zakat” (HR Ibnu Majah I/570 No.1789). 

5. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi “Demi dzat yang jiwaku berada di 

tanganNya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, 

sekiranya seorang pemungut Al-Maks (pemungut pajak) bertaubat 

sebagaimana taubatnya wanita itu, niscaya dosanya akan diampuni.” (HR. 

Muslim III/1321 No.1695, Abu Daud II/557 No.4442). 

Kata-kata “Shahibul Maks” pada bahasan di atas umumnya diterjemahkan 

menjadi“Pemungut Pajak”. Pihak yang menerima pajak juga tidak mau kalah dan 

mengemukakan beberapa dalil yang membolehkan pemungutan pajak, antara lain:  

1. Perintah Allah SWT dalam QS. Albaqarah: 177, untuk mengeluarkan harta 

selain Zakat yang berbunyi “dan memberikan harta yang dicintai”. Ayat 

ini memerintahkan kaum Muslim untuk memberikan harta selain Zakat. 

Pendapat ini didukung antara lain oleh Abu Zahrah, Imam al-Ghazali, 

Sa’id Hawwa, Sayyid Sabiq (Fiqhus Sunnah, Kitab Zakat, hal. 281). 

2. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi ”Di dalam harta terdapat hak-hak 

yang lain di samping Zakat.” (HR Tirmidzi dari Fathimah binti Qais RA., 

Kitab Zakat, Bab 27, Hadits No.659-660 dan Ibnu Majah, kitab Zakat, Bab 

III, Hadits No.1789). 
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2.10 Penelitian terdahulu  

Penelitian mengenai manajemen pajak telah banyak dilakukan baik di 

indonesia maupun di luar indonesia (Minnic dan Noga, 2010; Noor dan Azam, 

2010; Bernad, 2011; Irawan dan Aria, 2012; Sabli dan Noor, 2012 Maria 

Meilinda, (2013) Sindi Dwi Novitasari, (2014)). Beberapa penelitian tersebut 

telah berhasil membuktikan keterkaitan antara corporate governance dengan 

manajemen pajak namun belum menunjukkan hasil yang konsisten. Hasil 

penelitiannya pun bervariasi. Ringkasan mengenai penelitian terdahulu dapat 

dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.  

Tabel II.1  

Ringkasan penelitian terdahulu 

No  Nama peneliti Variabel penelitian Alat analisis Hasil penelitian 

1 Minnic dan Noga 

(2010)  

 

Variabel independen  

Increase pay (X1) 

Performance 

(X2)External Governance 

(X3) 

Variabel dependen  

Tax management (Y1) 

Multivariate 

analysis, 

hansen test of 

exogeneity  

 

Menemukan hubungan 

positif antara dewan 

komisaris dengan getr 

dan cetr  

Kompensasi dalam 

bentuk insentif jangka 

panjang bagi dewan 

komisaris dan direksi 

akan memotivasi untuk 

melakukan tax 

management  

 

2 Noor, syazwani dan 

azam (2010)  

 

Variabel independen  

Tax system and the 

characteristics of 

companies (X1) 

Variabel dependen  

Cetr (Y1) 

Descriptive 

statistics, 

univariate 

analysis, 

regression 

result  

 

 

Menemukan hubungan 

positif antara cetr dengan 

karakter perusahaan dan 

sistem pajak  

 

3 Bernad (2011)  

 

Variabel independen  

Karakteristik corporate 

governance (X1) 

kompensasi (X2) 

Multivariate 

analysis, 

regression 

panel data 

Menemukan hubungan 

signifikan positif antara 

jumlah dewan komisaris 

dengan cetr dan 
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Variabel dependen  

Manajemen pajak (Y1) 

model  

 

hubungan signifikan 

negatif antara proporsi 

dewan komisaris 

independen dan 

kompensasi dengan cetr  

 

4 Irawan dan Aria 

(2012) 

 

Variabel independen  

Kompensasi Manajemen 

(X1) 

 Kepemilikan Saham 

Direksi(X2) 

Corporate Governance  

(X3) 

Variabel dependen  

Manajemen pajak (Y1) 

Regression 

panel data 

model  

 

Menemukan hubungan 

yang positif dan 

signifikan antara 

corporate governance 

dan kompensasi dengan 

cetr  

 

5 Sabli dan Noor 

(2012)  

 

Variabel independen  

Proportion of 

independent 

directors(X1) 

institutional investors 

(X2) 

Variabel dependen  

Cetr (Y1) 

The 

multivariate 

regression 

models, 

univariate tests  

 

Menemukan hubungan 

yang tidak signifikan 

antara corporate 

governance dengan cetr  

 

6 Meilinda (2013) 

Sindi(2016) 

Variabel 

independencoorporate 

governance :  

Jumlah Dewan 

Komisaris (X1) 

Persentase Komisaris 

Independen(X2) 

 jumlah kompensasi 

Dewan Komisaris Serta 

Dewan Direksi  

(X3)Komite Audit(X4) 

sedangkan variabel 

kontrol yang akan diteliti 

adalah ukuran 

perusahaan, kinerja 

perusahaan, tingkat 

hutang perusahaan, dan 

beda tarif pajak. 

Variabel dependen 

Manajemen Pajak(Y1) 

Regression 

panel data 

model  

 

Menemukan Jumlah 

dewan komisaris 

berpengaruh signifikan 

secara positif terhadap 

manajemen pajak, 

Persentasi Komisaris 

berpengaruh signifikan  

positif terhadap 

manajemen pajak, 

pelaksanaan 

kompensansi 

berpengaruh negatif 

terhadap manajemen 

pajak, dan komite audit 

berpengaruh negatif 

terhadap manajemen 

pajak 
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2.11  Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan tinjauan pustaka dan beberapa penelitian terdahulu, maka 

peneliti mengindikasikan faktor corporate governance dalam hal ini dilihat dari 

jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan jumlah 

kompensasi, serta ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, tingkat hutang 

perusahaan, dan beda tarif pajak sebagai variabel kontrol yang mempengaruhi 

penerapan manajemen pajak dalam suatu perusahaan.  

Untuk membantu dalam memahami dinamika variabel-variabel di atas, 

maka diperlukan suatu kerangka pemikiran. Dari landasan teori yang telah 

diungkapkan, disusun hipotesis yang merupakan alur pikiran peneliti, kemudian 

digambarkan dalam kerangka penelitian yang disusun sebagai berikut:  

 

Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

                                                                 H1 

                                                                H2 

                                                                       H3     

 

                                                                    H4 

     

     H5     

 

Jumlah Dewan Komisaris  (X1) 

Persentase Komisaris 

independen (X2) 
Manajemen Pajak (Y) 

Jumlah Kompensasi (X3) 

Komite audit (X4) 
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2.12 Perumusan Hipotesis  

2.12.1 Jumlah Dewan Komisaris Dan Manajemen Pajak  

Dalam mengelola perusahaan menurut kaedah-kaedah umum corporate 

governance, peran dewan komisaris sangat diperlukan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Jensen dan Meckling, (1976) dalam Sindi, ( 2014 ) bahwa dewan 

komisaris sebagai prinsipal atau pemilik bertugas untuk mengawasi dan 

mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik 

mereka. Dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance yang 

ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi 

manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya 

akuntabilitas. Mulyadi, (2002) dalam Sindi, (2014) dewan komisaris adalah wakil 

dari para pemegang saham yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan 

yang dilakukan oleh manajemen dan mencegah pengendalian yang terlalu banyak 

di tangan manajemen. Adanya hubungan antara jumlah dewan komisaris dengan 

keefektifan fungsi pengawasan. Hal ini terjadi karena semakin besar perusahaan 

akan semakin banyak membutuhkan penasihat.  

Penelitian sebelumnya Sindi, (2014) menyatakan bahwa jumlah dewan 

komisaris yang sedikit akan menghasilkan fungsi pengawasan yang lebih baik. 

jumlah dewan komisaris yang lebih sedikit akan membuat dewan lebih fokus 

untuk meyakinkan manajemen untuk berinvestasi dalam manajemen pajak, maka 

hipotesis yang diajukan adalah:  

H0 : Jumlah Dewan Komisaris tidak  berpengaruh terhadap Manajemen 

Pajak. 



36 
 

H1 : Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.  

2.12.2. Persentase Komisaris Independen dan Manajemen Pajak  

Komisaris independen memiliki lebih banyak kesempatan untuk 

mengontrol dan menghadapi jaring insentif yang kompleks, yang berasal secara 

langsung dari tanggung jawab mereka sebagai direktur dan diperbesar oleh posisi 

equity mereka. Oleh karena itu, komisaris independen dianggap sebagai 

mekanisme pemeriksa dan penyeimbang di dalam meningkatkan efektivitas 

dewan komisaris. Fahreza, (2014).  

Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral 

terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi sehingga mendorong 

perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang luas terhadap stakeholders-nya. 

Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan dari 

manajemen Sindi, (2014) menjelaskan bahwa adanya nilai positif terhadap nilai 

perusahaan setelah pajak, yang kemudian meningkatkan kekayaan pemegang 

saham serta memberikan pendorong yang signifikan dari kinerja bottom line. 

Perusahaan yang berukuran besar dan memiliki struktur yang kompleks akan 

maksimal kinerjanya apabila jumlah komisaris independen semakin banyak 

(Bernad, 2011). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan:  

H0 : Persentase Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap 

Manajemen Pajak. 

H2  : Persentase Komisaris Independen berpengaruh terhadap Manajemen 

Pajak.  
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2.12.3. Kompensasi Dewan Komisaris serta Dewan Direksi dan Manajemen 

Pajak  

Perusahaan dengan corporate governance yang baik akan memberikan 

kompensasi kepada direksi atas kinerja yang telah dilakukannya, bukan karena 

keberuntungan semata Bertrand dan Mullinathan, ( 2001 ) dalam Sindi ( 2014 ). 

Tujuan dari kompensasi adalah untuk menyelaraskan antara kepentingan 

pemegang saham dengan kepentingan pengelola aset. Kompensasi dapat 

memberikan insentif jangka panjangdengan menggunakan bentuk insentif stock 

option maupun memberikan insentif jangka pendek dengan menggunakan 

kompensasi dalam bentuk uang.   

Penelitian sebelumnya Sindi, (2014) juga menunjukkan hubungan negatif 

yang signifikan antara kompensasi dengan tingkat pembayaran pajak perusahaan. 

Manajemen pajak merupakan tujuan jangka panjang, maka diperkirakan 

perusahan yang memberikan kompensasi yang tinggi akan berinvestasi lebih 

dalam hal manajemen pajak yang dapat meminimalisasi tingkat pajak efektif. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan:  

H0 : Jumlah Kompensasi untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tidak 

Berpengaruh  Terhadap Manajemen Pajak 

H3 : Jumlah Kompensasi untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi 

Berpengaruh  Terhadap Manajemen Pajak 

2.12.4. Komite Audit dan Manajemen Pajak  

Ukuran komite audit harus ditentukan oleh perusahaan. Jumlah anggota 

komite audit harus disesuaikan dengan perusahaan dan peraturan yang berlaku. 
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Anderson et al. (2009) menemukan bahwa komite audit dengan jumlah anggota yang 

lebih kecil memiliki kandungan informasi laba yang lebih tinggi (Farina dan 

Hermawan, 2013). Ukuran komite audit diukur dari jumlah komite audit yang ada 

pada perusahaan dibagi dengan jumlah dewan komisaris (Sixpria dan Suhartati, 

2013). 

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,maka hipotesis yang 

diajukan:  

H0 : Komite Audit tidak  berpengaruh  terhadap Manajemen Pajak 

H4 : Komite Audit  berpengaruh  terhadap Manajemen Pajak 

2.12.5. Dewan Komisaris, Persentase Komisaris independen, Jumlah 

Kompensasi, Komite audit dan manajemen pajak 

Menurut Egon Zehnder, (2009), dewan komisaris merupakan inti dari 

corporate governance, yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi 

perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta 

mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.komisaris independen dianggap sebagai 

mekanisme pemeriksa dan penyeimbang di dalam meningkatkan efektivitas 

dewan komisaris. Pemberian kompensasi ini diharapkan dapat mendorong 

manajemen agar dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan dan menambah nilai perusahaan, salah satunya, melalui 
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manajemen pajak yang baik (Irawan dan Aria, 2012).Ukuran komite audit diukur 

dari jumlah komite audit yang ada pada perusahaan dibagi dengan jumlah dewan 

komisaris (Sixpria dan Suhartati, 2013). 

H0 : Dewan Komisaris, Persentase Komisaris independen, Jumlah 

Kompensasi, Komite audit tidak  berpengaruh secara simultan 

terhadap manajemen pajak. 

H5 : Dewan Komisaris, Persentase Komisaris independen, Jumlah 

Kompensasi, Komite audit berpengaruh secara simultan terhadap 

manajemen pajak. 


