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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

II.1 Landasan Teori 

II.1.1 Teori Agensi (agency theory) 

 Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui 

informasi internal dan juga going comcern perusahaan di bandingkan pemilik 

(pemegang saham). Ketidaksinambungan luasnya informasi akan menimbulkan 

suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (information asymetry). 

Oleh karena itu timbulah agency cost dalam rangka manejemen bertindak selaras 

dengan tujuan pemilik, agency cost timbul dari agency theory (Jensen dan 

Meckling, 1976 ) dalam Wati (2016)  Mendelegasikan wewenang kepada orang 

lain (agent) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.Perilaku 

aggressive tax avoidance dapat di pengaruhi oleh agency problem, satu sisi 

manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi, sisi 

lainnya pemegang saham ingin menekan biaya pajak melalui laba yang rendah. 

Maka dalam rangka menjembatani agency problem ini digunakan aggressive tax 

avoidance dalam rangka mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut. 

II.1.2 Teori Pajak 

II.I.2.1 Pengertian pajak  

Pajak merupakan suatu kewajiban atau beban yang harus dipenuhi 

kewajibannya oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun perusahaan. Pajak 

menurut Dr. Rachmad Soemitro dalam Waluyo (2002) menyatakan bahwa  “Pajak 
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adalah iuran kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat 

ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” 

Definisi pajak menutut UU No.28 tahun 2007 tentang KUP adalah sebagai 

berikut “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”. 

Hukum pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak 

dapat ditunda (Mardiasmo, 2002) dalam Meiza (2015). Maka jika pajak tidak 

dilaksanakan akan ada sanksi-sanksi yang akan ditetapkan oleh undang-undang 

bagi wajib pajak baik badan maupun pribadi. Dengan begitu juga perusahaan akan 

dengan giat-giatnya melakukan perlawanan aktif meliputi usaha dan perbuatan 

yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak 

atau disebut juga dengan tax avoidance  (Mardiasmo, 2009:9). 

II.1.2.2 Jenis Pajak 

Menurut golongannya , pajak terdiri dari (Mardiasmo, 2011:1)  : 

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

pajak dan pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, 

contoh: Pajak Penghasilan. 

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhinya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 
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Menurut sifatnya, pajak terdiri dari: 

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang dasarnya adalah sibjenya, dalam arti. 

Memfokuskan pada diri wajib pajak, dalam arti memperjatikan keadaan 

diri wajib pajak. 

b. Pajak objektif, yaitu pajak yang dasarnya adalah objeknya, dalam arti tidak 

memfokuskan pada diri wajib pajak. 

II.1.2.3 Tarif Pajak 

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang telah ditentukan dalam 

peraturan perundang-undang perpajakan dalam menentukan jumlah pajak terutang 

yang dikenakan terhadap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Beberapa 

metode yang digunakan untuk mempersentasikan tarif pajak adalah (Mardiasmo, 

2011 : 13) : 

a. Tarif pajak statutory (statutory tax rate), yaitu tarif pajak yang ditetapkan 

oleh hukum atas dasar pengenaan tertentu. 

b. Tarif pajak rata-rata (average tax rate), yaitu rasio antara jumlah pajak 

yang dibayarkan (hutang pajak) dengan dasar pengenan pajak (laba kena 

pajak). 

c. Tarif pajak marjinal (marjinal tax rate), yaitu tarif pajak yang berlaku 

untuk kenaikan suatu dasar pengenaan pajak. Tarif pajak marjinal dapat 

dihitung dengan membandingkan perbedaan hutang pajak dan perbedaan 

laba kena pajak. 
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d. Tarif pajak efektif (TPE), yaitu tarif aktual yang sebenarnya berlaku. TPE 

merupakan persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus 

diterapkan atas dasar perencanaan pajak tertentu. 

II.1.3 Komisaris Independen 

 Dewan direksi berfungsi sebagai untuk mengurus perusahaan, sementara 

dewan kimisaris berfungsi untuk melakukan pengawasan. Selain itu, komisaris 

independen berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan 

keputusan oleh dewan komisaris. 

 Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang telah terafiliasi 

dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan 

afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur 

pada suatu perusahaan yang terkait dengan suatu perusahaan pemilik menurut 

peraturan yang diklurkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional 

dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan 

sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-

kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal 

itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar 

modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang 

saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pohan, 2008) 

II.1.4 Struktur Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan Institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan 

besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga 
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biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk 

mengelola investasi perusahaan. Keberadaan industri yang memantau secara 

profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian 

terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi dapat ditekan  (Sari, 

2014). 

Kepemilikan Institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan 

pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat 

mengurangi tindakan manajer dalam melakukan manajemen laba. Hal tersebut 

dikarenakan investor institusional merupakan invrstor yang berpengalaman dan 

memiliki informasi yang memadai tentang perusahaan sehingga manipulasi laba 

yang disebabkan oleh adanya asimetri informasi dapat dikurangi. Selain itu 

investor institusional lebih memntingkan kinerja perusahaan jangka panjang 

sehingga manjer tidak akan mempunyai insentif untuk mengatur laba sekarang. 

Dengan adanya kepemilikan saham oleh investor institusional maka proses 

monitoring akan berjalan lebih efektif sehingga dapat mengurangi tindakan 

manajer dalam hal manajemen laba yang dapat merugikan kepentingan pihak lain 

(stokeholder) Siahaan (2013) dalam Sari (2014). 

II.1.5 Karakteristik Eksekutif 

 Low (2006) dalam Budiman (2012) menyebutkan bahwa, dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif memiliki dua 

karakter yakni sebagai risk averse. Eksekutif memiliki karakter risk averse adalah 

eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya 
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memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi,kesejahteraan dan 

wewenang yang tinggi, (Maccarimon dan Wehrung, 2006). Eksekutif yang 

memiliki karakter risk averse tidak ragu-ragu untuk melakukan pembiayaan dari 

hutang (Lewellen, 2003), hal ini dilakukan supaya perusahaan tumbuh lebih cepat. 

 Berbeda dengan risk taker, eksekutif yang memiliki karakter risk averse 

adalah eksekutif yang cemderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani 

dalam mengambil keputusab bisnis. Eksekutif  risk averse jika mendapat peluang 

maka dia akan memilih resiko yang lebih rendah (Low, 2006). Biasanya eksekutif 

risk averse memiliki usia yang lebih tua, sudah lama memegang jabatan, dan 

memiliki ketergantungan dengan perusahaan (Maccarimon dan Wehrung, 2006). 

Dibandingkan dengan risk taker eksekutif risk averse lebih men itik beratkan pada 

keputusan-keputusan yang tidak mengakibatkan resiko yang lebih besar.  

II.1.6 Deferred Tax Expense 

 Pajak tangguhan diatur dalam PSAK 46 tentang Akuntansi Pajak 

Penghasilan (Suanday, Erly 2011; 99). Badan pajak tangguhan (deferred tax 

expenses) adalah beban pajak yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba 

akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal 

(laba yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak. 

 Deferred tax method (metode pajak tangguhan) dalam metode ini 

menggunakan pendekatan laba rugi yang memandang perbedaan perlakuan antara 

akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu 

transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal. 
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Pendekatan ini mengenai istilah waktu dan pendekatan permanen. Hasil 

perhitungan dari pendekatan ini adalah pergerakan yang akan diakui sebagai Pajak 

Tnagguhan pada laporan laba rugi. 

 Dengan menggunakan metode pajak tangguhan, maka akan terdapat 

semacam tabungan pajak pengahsilan, karena Penghasilan Sebelum Pajak lebih 

besar dari Penghasilan Kena Pajak yang akan terlihat sebagai Kredit pajak 

tangguhan pada neraca perusahaan. Kredit pajak tangguhan ini kemudian 

dialokasikan pada tahun tahun berikutnya dan pada saat perbedaan temporer 

terpulihkan, akan terjadi penurunan beban pajaknya. Perhitungan pajak tangguhan 

dengan menggunakan metode pajak tangguhan cenderung penekanannya kepada 

berapa besar pajak yang dihemat saat ini. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif 

pajak saat munculnya perbedaan temporer tersebut, untuk selanjutnya dihitung 

berapa besar pajaknya. Apabila terjadi perubahan tarif pajak periode berikutnya 

atau adanya penghematan pajak baru, hal ini tidak akan mengubah jumlah pajak 

tangguhan yang telah dihitung tersebut. (Zain, Mohammad; 2011; 191). 

II.1.7 Manajemen Pajak 

Menurut Saunday (2008), manajemen pajak adalah perencanaan 

pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu 

sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Menurut sophar 

Lumbantoruan (2006) menyatakan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar 

dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang 
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diharapkan. Djaiz (1971) dalam Pohan (2011) menyebutkan bahwa manajemen 

pajak adalah melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan yang tujuanya adalah 

untuk meningkatkan efisiensi dalam artian peningkatan laba atau penghasilan. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut Pohan (2011) menyimpulkan bahwa, 

manajemen pajak adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak 

orang pribadi maupun 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, efisiensi dan efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi 

yang maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan. 

Pohan (2011) juga menjelaskan secara umum 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 

mengefesiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup 

perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

b. Memaksimumkan laba setelah pajak. 

c. Meminanimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi 

pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus. 
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d. Memenuhi kewajiban perpajakan secara brnar, efisien, dan efektif sesuai 

dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, antara lain meliputi: 

e. Mematuhi segala ketentuan administrasi, sehingga terhindar dari 

pengenaan sanksi-sanksi administratif maupun sanksi pidana, seperti 

bunga, kenaikan denda, dan hukum kurungan atau penjara. 

f. Melaksanaan secara teratur segala ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakanyang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, 

pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan 

pajak. 

Menurut Suanday (2008) dalam Indriyani (2016) yang menyebutkan 

motivasi dilakukanya manajemen pajak pada umumnya bersumber dari tuga unsur 

perpajakan, yaitu : 

a. Kebijakan perpajakan 

Merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju 

dalam sistem perpajakan. Penerapan dan perlakuan yang berbeda atas 

dasar peraturan pemerintah terhadap masing-masing kondisi wajib pajak, 

membuat wajib pajak termotivasi untuk melakukan manajemen pajak. 

b. Undang-undang perpajakan. 

Dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain 

(Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri 

Keuangan, dan Keputusan Direktur Pajak). Karena tidak ada undang-

undang yang mengatur setiap masalah secara sempurna. Tidak jarang 
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ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu 

sendiri, sehingga terbuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis 

kesempatan tersebut dengan cermat untuk manajemen pajak yang baik.  

c. Administrasi perpajakan 

Di Indonesia masih sangat sulit dalam pelaksanaannya karena 

wilayahnya yang luas dan jumlah penduduk yang banyak. Hal ini 

mendorong  perusahaan untuk melaksanakan manajemen pajak dengan 

baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya 

perbedaan pendapat antara fiskus dan wajib pajak yang diakibatkan oleh 

luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang 

masih belum efektif. 

II.1.8 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Upaya manajemen perusahaan untuk memperoleh laba yang diharapkan 

melalui penerapan manajemen pajak salah satunya adalah melalui pehindaran 

pajak (tax avoidance), yaitu mengurangi jumlah pajak dengan cara yang tidak 

melanggar perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak dapat juga 

didefinisikan sebagai suatu bagiam dari strategi manajemen pajak yang tidak 

dilarang dalam undang-undang pajak. 

Penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal adalah tax evasion atau 

dapat juga dianggap penggelapan pajak, yaitu melakukan penghindaran pajak 

yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Menurut Prebble (2012). perbedaan tax avoidance dan tax evasion adalah tax 
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evasion adalah ilegal, yang terdiri dari pelanggaran yang disengaja atau 

pengelakan peraturan pajak yang berlaku untuk meminimalkan kewajiban pajak. 

Tax avoidance merupakan penghindaran pajak yang tidak ilegal, yaitu tindakan 

mengambil keuntungan pada kesempatan yang ada dalam peraturan perpajakan 

untu mengurangi kewajiban pajak. 

Penghindaran pajak merupakan upaya menghindari pajak yang dilakukan 

secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan 

perpajakan yang berlaku dimana metode dan tekhnik yang digunakan cenderung 

memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan 

peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terhitung 

(Pohan, 2011). 

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penghindaran 

pajak (tax avoidance) pada intinya suatu cara untuk mengurangi beban pajak 

perusahaan dengan memanfatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang 

perpajakan yang berlaku sehingga cara tersebut tidak dapat dianggap ilegal. 

II.1.9 Hukum Praktik Penghindaran Pajak dalam Islam 

Di dalam Islam, zakat mempunyai pengertian khusus sebagaimana telah 

dijelaskan oleh ulama-ulama slaf dan khalaf. Hal ini terlihat ketika mereka telah 

menetapkan dasar-dasar perhitungan zakat sera pembayarannya. Tujuan 

perhitungan zakat, bahkan mereka juga menetapkan kriteria-kriteria yang jelas 

untuk menentukan kadar dan nisbah zakat itu, seperti yang terdapat dalam 

khasanah islam, yaitu tentang metode-metode perhitungan zakat. 
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Didalam Al-Quran telah dijelaskan mengenai hukum praktik penghindaran 

pajak dalam islam yang tercantum pada beberapa surat (firman Allah SWT), yaitu 

 

Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan 

(perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa 

nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang 

yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena melupakan  

hari perhitungan (QS. Shad: 26). 

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa setiap manusia dalam 

memutuskan perkara dalam hal ini dilihat dari kinerja pajak atau keuangan 

haruslah dengan adil dan jangan mengikuti hawa nafsu untuk kepentingan 

beberapa pihak. 

 

(Allah berfirmana), ”Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali 
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dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirinu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. 

(QS. An-Nisa: 29). 

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah melarang manusia 

mengambil keuntungan dengan jalan yang lain kecuali perniagaan atau 

perdagangan, dan dalam perniagaan tersebut apabila ingin mengambil keuntungan 

hekdanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh islam. 

II.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang pengaruh penerapan corporate governance, defrred tax 

expense, karakteristik eksekutif dan struktur kepimilikan perusahaan, terhadap tax 

avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2014-2016, ini merupakan rujukan dari beberapa penelitian sebelumnya 

(Reflikasi) yang dapat dilihat pada tabel berikut: 
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  Tabel II.1 

Ringkasan Penelitian-Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Judul Variabel Model 

Analisis 

Hasil 

1. Randi 

Meiza 

(2015) 

Pengaruh 

Karakteristik 

Corporate 

Governance 

dan Deferred 

Tax Expense 

terhadap Tax 

Avoidance 

Variabel 

Independen: 

Kepemilikan 

Institusional, 

Komisaris 

Independen, 

Deferred Tax 

Expense 

Variavel 

Dependen: Tax 

Avoidance 

 

 

 

Regresi 

Data 

Panel 

-kepemilikan 

konstitusional 

berpengaruh negatif 

tidak signifikan 

terhadap tax avoidance. 

-komisris independen 

berpengaruh postif 

tidak signifikan 

terhadap tax avoidance. 

-deferred tax expense 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap tax 

avoidance. 

2. Desnia wati 

(2016) 

Mekanisme 

Corporate 

Governance, 

Karakteristik 

Eksekutif, 

dan Deferred 

Tax Expense, 

terhadap Tax 

Avoidance 

(Studi pada 

Perusahaan 

Terdaftar Di 

BEI Tahun 

2011-2014) 

Variabel 

Independen: 

komisaris 

independen, 

kompensasi 

eksekutif, 

kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional, 

karakteristik 

eksekutif, 

deferred tax 

avoidance 

Variabel 

Dependen: tax 

Avoidance 

Regresi 

berganda. 

-komisaris independen 

berpengaruh terhadap 

tax avoidance. 

-kompensasi eksekutif 

tidak berpengaruh 

Terhadap tax 

avoidance. 

Kepemilikan manajerial 

tidak 

berpengaruh terhadap 

tax avoidance. 

Kepemilikan 

institusional berpngaruh 

terhadap 

tax avoidance. 

-Karakteristik 

Eksekutif berpngaruh 

Terhadap tax 

avoidance. 

-Deferred tax expense 

berpengaruh terhadap 
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tax avoidance. 

3. Nuralifmida 

Ayu Annisa 

(2011) 

Pengaruh 

Coporate 

Governance 

terhadap Tax 

Avoidance 

(Studi Pada 

Perusahaan 

Terdaftar Di 

BEI Tahun 

2011) 

Variabel 

Independen: 

Kepemilikan 

Institusional, 

Struktur Dewan 

Komisaris, 

Komisaris 

Independen 

Komite Audit 

Kualitas Audit. 

Variabel 

Dependen: Tax 

Avoidance 

Regresi 

berganda. 

-Kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance. 

-Struktur dewan 

Komisaris tidak 

Berpengaruh 

signifikan terhadap tax 

avoidance.- 

-Komisaris 

Independen tidak 

berpengaruh signifikan 

Terhadap tax 

avoidance. 

-komite audit 

berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance 

.-kualitasaudit 

berpengaruh terdapap 

tax avoidance. 

 

4. Irawan dan 

Farhmita 

(2012) 

Pengaruh 

Kompensasi 

Manajemen 

Dan 

Corporate 

Governance 

terhadap 

Manajemen 

Pajak 

Perusahaan. 

Variabel 

Independen: 

kompensasi 

manajemen, 

kepemilikan 

direksi. 

Variabel 

Dependen: 

manajemen 

pajak. 

Regresi 

Data 

Panel 

-Kepemilikan direksi 

Berpengaruh secara 

Signifikan terhadap 

manajemen pajak. 

-kompensasi pajak 

Berpengaruh 

Signifikan terhadap 

manajemen pajak. 

5. Judi 

Budiman 

dan 

Setiyono 

(2012) 

Pengaruh 

karakteristik 

Eksekutif 

terhadap 

Penghindaran 

Pajak (tax 

avoidance) 

Variabel 

Independen: 

karakteristik 

eksekutif. 

Varaiabel 

Dependen: 

Penghindaran 

pajak 

Regresi 

Berganda 

-Karakteristik eksekutif 

berpengaruh signifikan 

terhadap 

penghindaran pajak. 
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6. 

 

Maria 

Meilianda 

(2013) 

 

Pengaruh 

Corporate 

Governance 

terhadap 

Manajemen 

Pajak 

 

Variabel 

Independen: 

jumlah dewan 

komisaris, 

Variabel 

Dependen: 

manajemen 

pajak 

Regresi 

Berganda 

 

-Jumlah dewan 

Komisaris 

berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance. 

 

7. Gusti Maya 

Sari  (2014) 

Pengaruh 

corporate 

governance, 

ukuran 

perusahaan, 

kompensasi 

rugi fiskal, 

dan struktur 

kepemilikan 

terhadap tax 

avoidance 

Variabel 

Independen: 

dewan 

komisaris 

independen, 

komite audit, 

ukuran 

perusahaan, 

kompensasi 

rugi fiskal, 

struktur 

kepemilikan 

institusional. 

Variabel 

Dependen: tax 

Avoidance 

Regresi 

Data 

Panel 

-dewan komisaris 

independen 

berpengaruh 

signifikan negatif 

terhadap tax 

avoidance, 

-jumlah komisaris 

Independen 

Berpengaruh negatif 

terdap tax avoidance. 

-komite audit tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance. 

-ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan 

negatif 

terhadap tax 

avoidance. 

-kompensasi rugi 

Fiskal Tidak 

Berpengaruh 

signifikan terhadap tax 

avoidance. 

-struktur kepemilikan 

Institusional tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance. 

8. 

 

 

 

 

 

Ngadiman 

Dan 

Cristiany 

Ouspitasari 

(2014) 

 

 

Pengaruh 

Leverage 

Kepemilikan 

Institusional 

Dan Ukuran 

Perusahaan 

terhadap 

penghindaran 

pajak (tax 

Variabel 

Indepemden: 

Leverage, 

kepemilikan 

Institusional, 

dan Ukuran 

Perusahan. 

Variabel 

Dependen: 

Regresi 

Berganda 

 

 

-leverage tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance. 

-kepemilikan 

institusional 

institusional 

berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance. 

-ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap 
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avoidance) 

pada 

perusahaan 

sektor 

manufaktur 

yang terdaftar 

BEI 2010-

2012. 

penghindaran 

pajak  

 

 

tax avoidance 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titus Bayu 

Santoso 

(2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

Corporate 

Governance, 

terhadap 

penghindaran 

Pajak 

Penghindaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel 

Independen: 

jumlah dewan 

komisaris, 

persentase 

komisaris 

independen, 

gaji eksekutif 

kepemilikan 

publik. 

Variabel 

Dependen: 

penghindaran 

pajak  

 

 

Regresi 

Berganda 

 

 

-jumlah dewan 

Komisaris tidak 

berpengaruh 

Signifikan terhadap 

penghindaran pajak. 

-persentase komisaris 

indepen tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap 

penghindaran pajak. 

-gaji dewan komisaris 

dan direksi berpngaruh 

positif terhadap 

penghindaran pajak. 

-kepemilikan publik 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak. 
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10. 

 

 

 

 

Calvin 

Swingly 

dan I Made 

Sukarta 

(2015) 

 

 

 

 

Pengaruh 

Karakteristik 

Eksekutif, 

Komite 

Audit, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Leverage, 

dan Sales 

Growth pada 

tax 

avoidance. 

Variabel 

Independen: 

karakter 

eksekutif, 

komite audit, 

ukuran 

perusahaan, 

Leverage, 

sales growth. 

Variabel 

Dependen: tax 

avoidance 

Regresi 

Data Panel 

 

 

 

 

 

 

-kepemilikan 

institusioanal tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap tax 

avoidance. 

-komisaris independen 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tax 

avoidance. 

-deferred tax expnse 

berpengaruh signifikan 

terhadap tax 

avoiddance 

11. Esti Gutina 

(2016) 
Pengaruh 

Corporate 

Governance, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Kompensasi 

Rugi Fiskal, 

Struktur 

Kepemilikan 

Dan 

Leverage 

Terhadap Tax 

Avoidance. 

Variabel 

Independen: 

Ukuran 

Perusahaan, 

Kompensasi 

Rugi Fiskal, 

Struktur 

Kepemilikan 

Dan Leverage 

Variabel 

Dependen: Tax 

Avoidance. 

Regresi 

Berganda 

-ukuran perusahaan 

berpengaruh secara 

persial terhadap tax 

avoidance. 

-kompensasi fiskal 

tidak berpengaruh 

secara persial terhadap 

tax avoidance. 

-kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh secara 

persial terhadap tax 

avoidance. 

-leverage berpengaruh 

persial terhadap tax 

avoidance. 

12. Rita 

Indriyani 

(2016) 

Pengaruh 

Corporate 

Governance 

terhadap tax 

avoidance. 

Variabel 

Independen: 

Corporate 

Governance, 

Komisaris 

Independen. 

Varaiabel 

Dependen: Tax 

Avoidance 

Regresi 

Berganda 

-corporate governance 

berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance. 

-komisaris independen 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tax 

avoidance. 

Sumber:Berbagai Jurnal terdahulu yang Dipublikasikan. 
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II.3 Desain Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, maka variabael didalam penelitian ini adalah 

penghindaran pajak (tax avoidance) sebagai variabel dependen dan mekanisme 

corporate governance, baban pajak tangguhan (deferred tax expense).  

karakteristik eksekutif, dan struktural kepemilikan sebagai variabel independen. 

Untuk memudahkan dalam penelitian, dibuat suatu desain penelitian yang akan 

menjadi arahan dalam mselakukan pengumpulan data serta analisinya. Desain 

penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat apada gambar berikut ini : 

variabel Independen      variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

  

 

Parsial  = 

Simultan  =     

 

Tax Avoidance 

(Y) 

Komisaris Independen  

(X1) 

Struktur Kepemilikan 

Konstitusional 

 (X2) 

Karakteristik Eksekutif 

(X3) 

Deferred Tax Expense 

(X4) 
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II.4 Pengembangan Hipotesis. 

II.4.1 Struktur Komisaris Independen. 

 Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi 

dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan 

afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur 

pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan  

dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah 

saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai 

pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 

tiga puluhpersen 30% dari sepuluh anggota komisaris, independen memahami 

undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta disusulkan oleh 

pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam 

Rapat Umum Pemegang Saham (Pohan, 2008). 

 Penelitian mengenai persentase dewan komisaris independen telah 

dilakukan diantaranya oleh Desnia wati (2016) yang menyatakan dewan komisaris 

independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Berdasarkan penelitian 

Gusti Maya Sari (2014) dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tax 

avoidance. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Meilianda (2013) menyatakan 

bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. 

Penelitian dari Tinus Bayu Santoso (2014), Nuralifmida Ayu Annisa (2012), 

Rendi Meiza (2015) menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 
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 Jika disimpulkan bahwa ketika suatu perusahaan memiliki komisaris 

independen berarti juga tidak memilki hubungan yang terikat dengan pemegang 

saham pengendali, dan dengan adanya komisaris independen yang dapat 

melaksanakan fungsi monitoring dengan baik dalam mengawasi kebijakan 

manajemen ketika  membuat keputusan dalam hal perpajakan, maka hal tersebut 

diharapkan dapat mengurangi terjadinya praktik tax avoidance pada perusahaan, 

maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut: 

H₁ : Diduga komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax 

 Avoidance. 

II.4.2 Kepemilikan Institusional 

 Kepemilikann institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang 

dimiliki oleh institusi atau lembaga sepeti perusahaan asuransi, bank, perusahaan 

investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional 

memiliki arti penting dalam monitoring manajrmen karena adanya kepemilikan 

institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap 

mampu monitoring setiap keputusan yang diambil oleh para manajer semakin 

besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan 

antara manajemeehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi 

peluang terjadinya penghindaran pajak. 

 Berdasarkan penelitian Nuralifmida Ayu Annisa (2011), Gusti Maya Sari 

(2014), Rendi Meiza (2015). Menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Christiany Puspitasari 

(2014) yang menemukan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tax avoidance, penelitiann Pranata, Puspa, dan Herawati 

(2013) dalam Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014) yang menyatakan 

bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap tax avoidance. 

 Jadi dapat dismpulkan bahwa dengan adanya konsentrasi kepemilikan 

institusional di suatu perusahaan maka akan terdapat pengawasan yang optimal 

terhadap keputusan yang diambil oleh para manajer dalam hal perpajakan, maka 

hal tersebut diharapkan dapat mengurangi terjadinya praktik tax avoidance pada 

perusahaan. 

 Berdasarkan pada teori dan penelitian sebelumnya tentang kepemilikan 

instisional, maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut: 

H2 : Diduga kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terdadap tax 

 avoidance. 

II.4.3 Karakteristik Eksekutif 

 Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui 

kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan 

perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu 

memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja 

memiliki karakter risk taker atau risk averse yang tercemin dari besar kecilnya 

resiko perusahaan (Budiman, 2012). Semakin tinggi resiko suatu perusahaan, 
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maka eksekutif cenderung bersifat risk taker. Sebaliknya, semakin rendah resiko 

suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat risk averse. 

 Pemimpin perusahaan yang bersifat risk taker akan cenderung lebih berarti 

dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut beresiko tinggi. Selain 

itu pemilik karakter ini juga tidak ragu dalam melakukan pembiayaan yang 

berasal dari hutang untuk pertumbuhan perusahaan yang lebih cepat (Lewellen, 

2003) dalam Budiman (2012). 

Berdasarkan penelitian Calvin Swingly dan I Made Sukartha (2015) 

menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 

Penelitian Judi Budiman dan Santiyono (2012) menyatakan bahwsa karakter 

eksekutif berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 

Bedasarkan pada teori dan penelitian sebelumnya tentang karakteristik 

eksekutif, maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut: 

H3: Diduga karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance. 

II.4.4 Beban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Expense) 

 Beban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Expense) adalah beban yang 

timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan 

keuangan untuk pighak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan 

sebagai dasar perhitungan pajak. 

Plesko (2002)  dalam Philipset al. (2003) dalam Meiza (2015) 

mengungkapkan bahwa semakin besar perbedaan antara laba fiskal dengan laba 
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akuntansi menunjukkan semakin besarnya diskresi manajemen. Besarnya diskresi 

manajemen tersebut akan tereflesikan dalam beban pajak tangguhan dan mampu 

digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba pada perusahaan. 

Semakin tinggi pelaporan pajak tangguhan atau beban pajak ditunda 

perusahaabn yang diukur dengan alokasi pajak antar oeriode akan mempengaruhi 

penghindaran pajak perusahaan, semakin tinggi alokasi antar periode berarti 

semakin kecil praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan. 

Berdasarkan penelitian Randi Meiza (2015) menyatakan bahwa beban 

pajak tangguhan (deferred tax expense) berpengaruh  negatif terhadap tax 

avoidance. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya jumlah pajak yang 

ditangguhkan perusahaan akan berpengaruh terhadap praktik tax avoidance 

perusahaan. Berdasarkan pada teori dalam penelitian sebelumnya tentang beban 

pajak tangguhan, maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut: 

H4 : Diduga beban pajak tangguhan (Defereed Tax Expense) berpengaruh 

 terdadap tax avoidance. 

II.3.5 Pengaruh Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan 

Konstitusional, Karakteristik Eksekutif, Dan Deferred Tax Expense. 

 Penelitian yang dilakukan Sartori (2010) dalam Winata (2016) 

menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki Penerapan corporate 

governance yang terstuktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan 

kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
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apabila tata kelola perusahaan terlaksana dengan baik, maka praktik penghindaran 

pajak akan terlaksana dengan sewajarnya sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan. 

 Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja mealui 

kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pemimpin 

perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan bisa 

saja memiliki risk taker atau risk averse yang tercermin dari besar kecilnya resiko 

perusahaan (Budiman, 2012). Semakin tinggi resiko suatu perusahaan, maka 

eksekutif cenderung bersifat risk taker. Sebaliknya, semakin rendah resiko suatu 

perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat risk averse. 

 Pemimpin perusahaan yang bersifat risk taker akan cenderung lebih berani 

dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi, selain 

itu pemilik karakter ini juga tidak ragu dalam melakukan pembiayaan yang 

berasal dari hutang untuk pertumbuhan perusahaan yang lebih cepat (Lewellen, 

2003) dalam Budiman (2012). Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin risk taker 

karakter eksekutif perusahaan maka hal ini akan berdampak pada perhitungan 

pajak yang tinggi. 

Tarjo (2008) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional memiliki 

arti penting dalam monitoring manajrmen karena adanya kepemilikan institusional 

akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu 

monitoring setiap keputusan yang diambil oleh para manajer semakin besar 

tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara 
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manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi 

peluang terjadinya penghindaran pajak. 

 Plesko (2002) dalam Phillipset al. (2003) mengungkapkan bahwa semakin 

besar perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi menunjukkan semakin 

besarnya diskresi manajemen. Besarnya diskresi manajemen tersebut akan 

tereeflesikan dalam beban pajak tangguhan (deferred tax expense). Semakin tinggi 

pelaporran pajak tangguhan atau beban pajak ditunda perusahaan yang diukur 

dengan alokasi pajak antar periode akan mempengaruhi penghindaran pajak 

perusahaan, semakin tinggi alokasi antar periode berarti semakin kecil praktik tax 

avoidance yang dilakukan perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H5 : Diduga Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan Konstritusional, 

 Karakteristik Eksekutif, Deferred Tax Expense berpengaruh Terhadap 

 Tax Avoidance. 

 

 

 


