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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 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 (Desnia, (2016) Mendelegasikan wewenang kepada orang 

lain (agent) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. 

2.1.2 Corporate Governance 

(Tjager, Alijoyo, Djemat, dan Soembodo, 2003:26 dalam Wibawa, dkk 

2016) menyatakan bahwa Forum for Corporate Governance in Indonesia (FGCI) 

mendefinisikan Corporate Governance adalah hubungan antara pihak pengelola, 

pemerintah, kreditur, karyawan, serta para stakeholder lainnya yang diatur dalam 

seperangkat aturan. Corporate governance memiliki tujuan antara lain untuk 

memberikan nilai tambah kepada seluruh pihak.  
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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. 

2.1.2 Teori Pajak 

2.I.2.1 Pengertian pajak 

Pajak menurut Dr. Rachmad Soemitro dalam Waluyo (2002) menyatakan 

bahwa  “Pajak 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 
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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) 

2.1.2.2 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. 

Menurut sifatnya, pajak terdiri dari: 

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang dasarnya adalah subjeknya, 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. 

2.1.2.3 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 
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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. 

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. 

2.I.3 Dewan Komisaris Independen  

 Winata (2014) 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 



15 
 

 
  

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). 

2.I.4 Kepemilikan Institusional  

(Sari, 2014). Kepemilikan Institusional merupakan lembaga yang memiliki 

kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. 

Sehingga 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 . 

Siahaan (2013) dalam Winata (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 
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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). 

2.I.5 Kepemilikan Manajerial 

Ruddian (2015) mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial berhasil 

menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan 

menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. 

Sehingga permasalahan keagenan dapat diasumsikan akan hilang apabila seorang 

manajer dianggap sebagai seorang pemilik. Kepemilikan manajerial (Manajerial 

ownership) adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen 

(Budiono, 2005).  

2.I.6 Komite Audit  

Fadilah (2014), mengungkapkan bahwa Komite audit merupakan 

komponen penting yang harus ada pada perusahaan yang terdaftar Bursa Efek 

Indonesia, oleh karena itu Bursa Efek Indonesia mengharuskan membentuk dan 

memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Keberadaan 

komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang 

pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang 

saham dan stakeholder lainnya.  

Winata (2014) mengemukakan bahwa Tugas dari komite audit adalah 

membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja 

perusahaan. Dengan kata lain komite audit berfungsi sebagai jembatan 
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penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Komite audit juga erat 

kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga 

ketaatan terhadap peraturan. Dengan adanya hal tersebut maka, komite audit dapat 

mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga 

akan mengurangi juga tindakan kecurangan oleh manajemen dan tindakan 

melanggar hukum lainnya Semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan 

tax avoidance akan semakin rendah, tetapi jika jumlah komite audit semakin 

sedikit maka kebijakan tax avoidance akan semakin tinggi.  

Bursa efek Indonesia (BEI) mensyaratkan dewan komisaris wajib 

membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang 

anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan 

komisaris. Komite audit bertugas melakukan kontrol dan pengawasan terhadap 

proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan 

yang dilakukan oleh pihak manajemen. Komite audit berfungsi memberikan 

pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan 

keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan (Mayangsari, 2003). 

Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada  

perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung good 

corporate governance. 

2.1.7 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Wati (2016), mengungkapkan bahwa upaya manajemen perusahaan untuk 

memperoleh laba yang diharapkan melalui penerapan manajemen pajak salah 

satunya adalah melalui pehindaran pajak (tax avoidance), yaitu mengurangi 
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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 

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). 

2.1.8 Perpajakan dalam Perspektif Islam 

Dalam ajaran islam banyak ayat Al-qur’an dan Hadist yang 

memerintahkan disiplindalam arti ketaatan pada peraturan yang telah 

ditetapkan, antara lain surah An-Nisa ayat 59: 
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Artinya:” Hai orang-orang beriman, ta’atilah allah dan ta’atilah Rasul(Nya), dan 

ulil amri diantara kamu. Kemudian kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada allah (Al-Qur’an) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada allah dan hari  

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.” (QS. An-Nisaa:59). 

 

Maksud ayat diatas, sebagai seorang yang beriman kita wajib mentaati 

selain Allah dan Rasulnya kita wajib juga mentaati ulil amri (pemimpin). 

Pemimpin disini dapat juga diartikan sebagai Pemerintah membawa kearah 

kebaikan dan kemaslahatan umat. Selama tujuan yang dilakukan oleh 

pemimpin itu membawa kearah kebaikan wajib kita taati. 

Selain Surah An-Annisa ayat 59 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). 
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Maksud ayat diatas adalah agar kita selalu melakukan perbuatan baik 

salah satu diantaranya adalah memenuhi kewajiban diri sebagai warga negara 

untuk melaporkan SPT Tahunan. 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. 

 Gusfahmi (2016) didalam artikel Dirjen Pajak, menjelaskan Pihak yang 

menolak pajak punya argument yang tajam dan jelas bahwa perintah memungut 

pajak tidak ditemukan dalam Al Qur’an, Hadits, Ijma’ dan Qiyas, malahan yang 

ada menurut mereka justru larangan memungutnya. Di sisi lain, pihak yang 

berpendapat bahwa pajak itu dibolehkan juga punya sejumlah dalil yang kuat dan 

jelas untuk memperlihatkan bahwa pajak itu adalah sebuah perintah Allah SWT 

dan ada dalam Islam. 

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]. 

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). 
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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. Perintah Allah SWT untuk mengeluarkan harta tatkala panen, dalam l-

Qur’an, QS. Al-An’am: 141 yang artinya “Tunaikanlah haknya di hari 

memetik hasilnya. (Ibnu Hazm dalam kitabnya Al- Muhalla, Kitab 

Zakat: 241). 

3. 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). 

Ayat Al-Qur’an yang bisa di kaitkan dengan pajak yaitu, Al-

Qur’an Surah At-Taubah ayat 29. 

 

                                

                               

 

Artinya: “Perangilah orang-orang tiada beriman kepada allah dan hari kemudian, 

mereka tidak yang mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah 

dan Rasul-nya dan tiada pula beragama dengan agama yang benar 

(Agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-kitab kepada 
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mereka, sampai mereka membayar (jizyah) dengan patuh sedangkan 

mereka dalam keadaan tunduk”(QS. At-Taubah: 29). 

Alasan keharusan kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak yang di 

tetapkan Negara, disamping kewajiban Zakat, antara lain Solidaritas sosial dan 

tolong-menolong antara kaum muslimin dan secara umat manusia  dalam 

kebaikan dan takwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. 

Atas dasar alasan diatas, maka sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi 

kaum muslimin yaitu  kewajiban  menunaikan zakat dan pajak secara sekaligus. 

2.2 Penelitian Terdahulu  

  Penelitian tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran 

pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2016, ini merupakan rujukan dari beberapa penelitian sebelumnya 

(reflikasi) yang dapat dilihat dari tabel berikut :  

TABEL 2.1 

Ringkasan Penelitian-Penelitian Terdahulu 

 

No Penelitian Judul Variabel Model 

Analisis 

Hasil Ket  

1.  Fenny 

Winata 

(2014) 

Pengaruh 

Corporate 

Governance 

terhadap Tax 

Avoidance 

pada 

perusahaan 

yang 

terdaftar di 

bursa efek 

indonesia  

Variabel 

independen: 

kepemilikan 

institusional, 

presentase 

dewan 

komisaris 

independen, 

kualitas audit, 

komite audit 

Variabel 

dependen: tax 

Regresi 

berganda 

-kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tax 

avoidance 

-prosentase dewan 

komisaris independen 

berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance 

-kualitas audit tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance 

Jurnal  
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avoidance -komite audit berpengaruh 

signifikan terhadap tax 

avoidance 

2. Fitri 

Damayanti 

dan  

Tridahus 

Susanto 

(2015) 

Pengaruh 

Komite 

Audit, 

Kualitas 

Audit, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Risiko 

Perusahaan 

Dan Return 

On Assets 

Terhadap 

Tax 

Avoidance 

Variabel 

Independen: 
Komite audit, 

kualitas audit, 

kepemilikan 

institusional, 

resiko 

perusahaan, 

return on 

assets 

Variabel 

Dependen: tax 

avoidance 

Regresi 

linier 

berganda 

-komite audit tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance 

-kualitas audit tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance 

-kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tax 

avoidance 

-risiko perusahaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance 

-return on assets 

berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance 

Jurnal 

3. Agung 

Wibawa, 

Wilopo, dan  

Yusri 

Abdillah 

(2016) 

Pengaruh 

good 

corporate 

governance  

Terhadap 

penghindaran 

pajak 

Variabel 

Independen: 
Persentase 

Dewan 

Komisaris 

Independen, 

Komite audit, 

kualitas audit 

Variabel 

Dependen: 

Penghindaran 

pajak 

 

Regresi 

berganda 

-Persentase Dewan 

Komisaris Independen 

berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak 

- komite audit berpengaruh 

terhadap penghindaran 

pajak 

- kualitas audit berpengaruh 

terhadap penghindaran 

pajak. 

 

Jurnal 

4. Desnia wati 

(2016) 

Mekanisme 

Corporate 

Governance, 

Karakteristik 

Eksekutif, 

dan Deferred 

Tax Expense, 

terhadap Tax 

Avoidance  

Variabel 

Independen: 

komisaris 

independen, 

kompensasi 

eksekutif, 

kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional, 

karakteristik 

eksekutif, 

Regresi 

berganda

. 

-komisaris independen 

berpengaruh terhadap tax 

avoidance. 

-kompensasi eksekutif 

tidak berpengaruh 

Terhadap tax 

avoidance. 

Kepemilikan manajerial 

tidak 

berpengaruh terhadap tax 

avoidance. 

Skripsi 
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deferred tax 

avoidance 

Variabel 

Dependen: tax 

Avoidance 

Kepemilikan institusional 

berpngaruh terhadap 

tax avoidance. 

-Karakteristik 

Eksekutif berpngaruh 

Terhadap tax 

avoidance. 

-Deferred tax expense 

berpengaruh terhadap tax 

avoidance. 

5. Rahmi 

Fadilah 

(2014) 

Pengaruh 

Good 

Corporate 

Governance 

terhadap Tax 

Avoidance 

Variabel 

Indepensen: 

kepemilikan 

Institusional, 

persentase 

dewan 

komisaris 

independen, 

jumlah komite 

audit, kualitas 

audit 

Variabel 

dependen: Tax 

Avoidance 

Regresi 

linier 

berganda 

-konsentrasi kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh terhadap tax 

avoidance 

-persentase dewan 

komisaris independen 

tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance 

-jumlah komite audit 

berpengaruh positif 

terhadap tax avoidance 

-kualitas audit 

berpengaruh negatif 

terhadap tax avoidance 

Skripsi  

6. 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. 

Skripsi  

7. Titus Bayu 

Santoso 

Pengaruh 

Corporate 

Variabel 

Independen: 

regresi -jumlah dewan 

Komisaris tidak 
Skripsi 
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(2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Governance, 

terhadap 

penghindaran 

Pajak 

Penghindaran 

 

 

 

 

 

 

 

jumlah dewan 

komisaris, 

persentase 

komisaris 

independen, 

gaji eksekutif 

kepemilikan 

publik. 

Variabel 

Dependen: 

penghindaran 

pajak  

 

 

berganda 

 

 

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. 

8. Yoli 

Oktafiani 

Sari (2016) 

Pengaruh tata 

kelola 

perusahaan 

terhadap 

penghindaran 

pajak 

Variabel 

independen: 

Kepemilikan 

Institusional, 

Proporsi 

Dewan 

Komisaris 

Independen, 

Komite audit, 

Kualitas audit 

Variabel 

dependen: tax 

avoidance 

regresi 

berganda

. 

-Kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif 

terhadap penghindaran 

pajak 

-Proporsi dewan komisaris 

independen berpengaruh 

negatif terhadap 

penghindaran pajak 

-Kualitas audit diduga 

berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak 

-Komite audit berpengaruh 

negatif terhadap 

penghindaran pajak. 

Skripsi  

9. Elsiana 

Ruddian 

(2015) 

Pengaruh tata 

kelola 

perusahaan 

terhadap 

penghindaran 

pajak 

Variabel 

Independen:  

proporsi 

komisaris 

independen, 

kepemilikan 

institusional, 

kepemilikan 

regresi 

linier 

berganda 

-Proporsi komisaris 

independen berpengaruh 

Negatif terhadap aktivitas 

penghindaran pajak. 

-Kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif 

terhadap aktivitas 

penghindaran pajak. 

Skripsi 
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manajerial 

Variabel 

Dependen: 

Penghindaran 

Pajak 

 

-Kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif 

terhadap aktivitas 

penghindaran pajak 

10. 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. 

Skripsi 

Sumber: Berbagai Jurnal yang Dipublikasikan 

2.3 Desain Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, maka variabel didalam penelitian ini adalah 

penghindaran pajak (Tax Avoidance) sebagai variabel dependen dan kepemilikan 

Institusional, Dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite 

Audit, sebagai variabel independen. Untuk mempermudahkan dalam penelitian, 
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dibuat suatu desain penelittian yang akan menajadi arahan dalam melakukan 

pengumpulan data serta analisisnya. Desain penelitian dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar berikut ini: 

variabel Independen      variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Parsial  = 

Simultan  =     

2.4 Penyusunan Hipotesis. 

2.4.1 Struktur Komisaris Independen. 

 Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi 

dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan 

Penghindaran Pajak 

(Y) 

Komisaris Independen 

(X1) 

Kepemilikan Institusionl  

(X2) 

 

Kepemilikan Manejerial 

(X3) 

Komite Audit              

(X4) 
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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 

yang dilakukan oleh Wibawa, Wilopo dan Yusri (2016), Fenny Winata (2014), 

Elsiana Ruddian (2015) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh  

terhadap penghindaran pajak. Penelitian dari Tinus Bayu Santoso (2014), 

Nuralifmida Ayu Annisa (2012), Rendi Meiza (2015), menyatakan bahwa dewan 

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

H₁ : Diduga komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap 

penghimdaran pajak. 

2.4.2 Kepemilikan Institusional 

 Kepemilikann institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang 

dimiliki oleh institusi atau lembaga sepeti perusahaan asuransi, bank, perusahaan 
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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 manajemen hingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi 

peluang terjadinya penghindaran pajak.  

Berdasarkan penelitian Desnia Wati (2016), Rendi Meiza (2015), dan 

Elsiana Ruddian (2015) Menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Gusti 

Maya Sari (2014) menemukan kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

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 berpengaruh terdadap penghindaran 

pajak. 
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2.4.3 Kepemilikan Manajerial 

Elsiana Ruddian (2015) Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh 

manajemen perusahaan (direksi, komisaris, manajer, maupun karyawan) yang 

diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. 

Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan karena 

akan berdampak langsung pada dirinya selaku pemegang saham. Semakin besar 

kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk 

meningkatkan kinerja dan kepatuhannya termasuk menghindari aktivitas tax 

avoidance. Meningkatkan kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu 

cara untuk mengatasi masalah agensi di perusahaan. Di Cina, Ying (2011) 

menemukan bahwa semakin tinggi kepentingan persentase direksi, semakin 

rendah tarif pajak efektif. Demikian pula, Hamed (2015) di Tunisia 

menyimpulkan bahwa perusahaan dengan persentase managerial ownership yang 

tinggi akan mengurangi agresivitas pajak. Minnick (2010) menunjukkan bahwa 

insentif direksi merupakan faktor penting dari agresivitas pajak dalam konteks 

Amerika. Oleh karena itu, kepemilikan oleh anggota dewan perusahaan 

menciptakan insentif untuk melindungi kepentingan keuangan mereka dalam 

perusahaan.  

 berdasarkan penelitian Desnia Wati (2016) kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut Elsiana Ruddian 

(2015) kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 
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Berdasarkan pada teori dan penelitian sebelumnya tentang kepemilikan 

manajerial, maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut: 

H3: Diduga Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap 

penghindaran pajak 

2.4.4 Komite Audit 

Winata (2014) Komite audit merupakan komponen penting yang harus ada 

pada perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu Bursa Efek 

Indonesia mengharuskan membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai 

oleh komisaris independen. Keberadaan komite audit diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk 

memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lainnya.  

Semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan tax avoidance akan 

semakin rendah, tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit maka kebijakan 

tax avoidance akan semakin tinggi.  

Berdasarkan penelitian Fenny Winata (2014), Rahmi Fadillah (2014), Yoli 

Oktafiani Sari (2016),  Agung Wibawa, Wilopo dan Yusri Abdillah (2016) komite 

audit berpengaruh tergahap penghindaran pajak. 

Berdasarkan pada teori dan penelitian sebelumnya tentang komite audit, 

maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut: 

H4: Diduga Komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran 

pajak. 
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2.4.5 Pengaruh Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan Institusional, 

Kepemilikan Manejerial Dan Komite Audit.  

 Menurut Fadhillah (2014) dan Annisa (2015) menyatakan bahwa secara 

keseluruhan tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, 

Penerapan merupakan cara kerja untuk memenuhi persyaratan tertentu, penerapan 

Corporate Governance merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara 

pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau 

pengawasan terhadap keputusan (Surya dan Iva, 3008;132). 

 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 

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. 
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 Proporsi dewan komisaris independen tidak signifikan mempengaruhi 

manajemen laba, sehingga adanya manipulasi dalam menyajikan laporan 

keuangan yang mungkin dilakukan manajemen tidak dapat dikendalikan oleh 

jumlah anggota dewan komisaris independen. Pemilik institusional yang peduli 

dengan citra perusahaan itu bisa memaksimalkan kesejahteraan mereka walaupun 

adanya perilaku manajer dalam hal mengambil suatu keputusan terutama dalam 

hal pajak yaitu tindakan penghindaran pajak. 

 Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang tidak terlalu tersebar tidak 

memiliki masalah dalam profitabilitasnya. Motivasi para manajerial dalam 

mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, menjadikan strategi pajak yang diambil 

agresif. Maka dengan semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan, 

penghindaran pajak akan semakin rendah. Dan perusahaan yang memiliki komite 

audit yang sedikit atau kurang dari yang di tetapkan BEI akan mempengaruhi 

integritas dan kredibilitas keuangan perusahaan bisa saja pajak agresif atau 

penghindaran pajak dapat dilakukan dengan mudah oleh perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H5: Diduga Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan Institusional, 

Kepemilikan Manejerial, Komite Audit Berpengaruh Terhadap Penghindaran 

Pajak. 

 


