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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Keagenan  

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen 

sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pihak pemilik, 

keduanya terkait dalam sebuah kontrak. Teori keagenan dapat menjelaskan 

bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan bertindak, karena 

pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan 

kepentingan tersebut memunculkan konflik sehingga menimbulkan 

munculnya biaya (Putri, 2017). 

Adanya biaya yang timbul menjadikan beban yang harus ditanggung 

oleh perusahaan menjadi semakin tinggi termasuk didalamnya biaya dalam 

menjalankan operasi perusahaan. Pengawasan yang efektif oleh pihak-pihak 

yang berkaitan dalam pengelolaan perusahaan sangat dibutuhkan. Manajemen 

bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, 

sehingga manajemen dituntut bertindak efektif dan efisien. Disinilah 

pentingnya melakukan manajemen pajak sebagai salah satu cara dalam 

meminimalisir beban pajak perusahaan yang akhirnya bisa meningkatkan 

kinerja perusahaan (Habibi, 2015). 

 

2.2 Manajemen Pajak  

Pajak merupakan iuran yang dipaksakan kepada wajib pajak.Pajak 

merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Wajar saja 

apabila tidak satupun perusahaan yang dengan senang hati dan suka rela 

membayar pajak. Negara tidak membutuhkan kerelaan wajib pajak, yang 

 

10 



 11 

dibutuhkan oleh negara adalah ketaatan wajib pajak. Suka tidak suka, rela 

tidak rela, yang terpenting bagi negara adalah perusahaan tersebut telah 

membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Fahreza,2014).  

Manajemen pajak yang agresif tidak berhubungan langsung dengan 

perilaku tidak etis atau ilegal. Peraturan perpajakan memiliki banyak 

ketentuan yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak secara 

benar tanpa melanggar hukum. Manajemen pajak mempunyai dua tujuan, 

yaitu menerapkan peraturan pajak secara benar dan usaha efisiensi untuk 

mencapai laba seharusnya (Putri, 2017).  

Perusahaan mempunyai tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan 

pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan cara memaksimalkan nilai 

perusahaan. Untuk dapat menciptakan kesejahteraan pemegang saham, 

perusahaan dituntut untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas dan 

beroperasi pada tingkat produktivitas yang optimal. Dalam praktik bisnis, 

umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban 

sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna 

mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing 

maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula 

dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan 

after tax profit, rate of return dan cash flows (Fahreza, 2014). 

 

2.3 Corporate Governance 

Sutedi (2011:7) mendefinisikan corporate governance sebagai 

seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, 

pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur pemerintah, karyawan, 
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serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan 

dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem 

yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Dengan tujuan untuk 

menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. 

Menurut Forum Corporate GovernanceIndonesia (FCGI, 2006) 

pengertian good corporate governance adalah seperangkat peraturan yang 

mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) 

perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang 

kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan 

kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan. 

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

Prinsip-prinsip corporate governance yang berlaku secara internasional 

(www.fcgi.or.id) meliputi:  

a. Hak-hak pemegang saham, yang harus tepat waktu dan secara benar 

menginformasikan tentang perusahaan, yang harus dapat berpartisipasi 

dalam keputusan mengenai perubahan mendasar perusahaan, dan siapa 

yang harus berbagi dalam keuntungan perusahaan. 

b. Perlakuan yang setara pemegang bagi saham, khususnya pemegang saham 

minoritas dan asing, dengan pengungkapan penuh informasi material dan 

melarang self dealing dan insider trading. 

c. Peran stakeholder harus diakui sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum 

dan aktif bekerjasama antara perusahaan dan pemangku kepentingan 

dalam menciptakan kekayaan, pekerjaan dan suara finansial peusahaan. 



 13 

d. Pengungkapan tepat waktu dan akurat serta transparansi pada semua hal-

hal material terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder. 

e. Tanggung jawab dewan dalam manajemen, pengawasan pengelolaan dan 

pertanggungjawaban kepada perusahaan dan pemegang saham. 

Sesuai pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No.117/M-

MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan  GCG pada BUMN, 

prinsip-prinsip dari GCG adalah sebagai berikut : 

a. Transparansi (transparency) : keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materil yang 

relevan mengenai perusahaan. 

b. Pengungkapan (disclosure) : penyajian informasi kepada stakeholders, 

baik diminta maupun tidak diminta, mengenai hal-hal yang berkenaan 

dengan kinerja operasional, keuangan, dan resiko usaha perusahaan. 

c. Kemandirian (independence) : suatu keadaan dimana perusahaan dikelola 

secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari 

pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

d. Akuntabilitas (accountability) : kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban Manajemen perusahaan sehingga pengelolaan 

perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis. 

e. Pertanggungjawaban (responsibility) : kesesuaian dalam pengelolaan 

perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 
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f. Kewajaran dan kesetaraan (fairness) : keadilan dan kesetaraan di dalam 

memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

g. Independensi (Independency) : Memastikan tidak adanya campur tangan 

pihak diluar lingkungan perusahaan terhadap berbagai keputusan yang 

diambil perusahaan. 

2.3.1 Jumlah Dewan Komisaris  

Berdasarkan UUPT pasal 1 angka 6 UUPT, dewan komisaris adalah 

organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum/atau 

khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. 

Tugas dewan komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberikan 

nasihat kepada direksi, tugas pengawasan dan nasihat itu dilaksanaan oleh 

dewan komisaris berdasarkan anggaran dasar perseroan. Pengawasan dan 

nasihat yang dilakukan dewan komisaris harus bertujuan untuk kepentingan 

perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan(Sutedi 2011:150). 

2.3.2 Persentase Komisaris Independen  

Komisaris independen yang diatur dalam UUPT No 40 tahun 2007 

adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai 

hubungan terhadap internal perusahaan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Kemampuan dan pemahaman komisaris independen terhadap 

bidang emiten akan sangat mempengaruhi persetujuan dan keputusan yang 

dibuat, sesuai dengan tanggung jawab hukum emiten kepada pemegang 

sahamnya, komisaris independen tidak boleh gegabah memberikan 

persetujuannya terhadap transaksi-transaksi atau kegiatan emiten yang secara 
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materil mengandung informasi yang tidak benar atau menyesatkan (Sutedi 

2011:150). 

2.3.3 Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi  

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang 

langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas 

jasa yang diberikan kepada perusahaan. kompensasi dapat mengurangi biaya 

agensi (agency cost) akibat adanya konflik kepentingan antara pemilik 

perusahaan dengan pengelola perusahaan perencanaan kompensasi 

diharapakan dapat mendukung peningkatan kinerja yang baik khususnya 

untuk meningkatkan strategi baru dalam pencapaian tujuan, dalam hal ini 

dengan adanya kompensasi kepada dewan komisaris maka diharapkan 

perusahaan dapat lebih melakukan investasi lebih dalam bidang manajemen 

pajak. kompensasi dapat berupa gaji, bonus, tunjangan, atau tambahan 

penghasilan (Putri, 2017). 

 

2.4 Profitabilitas 

Profitabilitas selain digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk mengetahui efektifitas 

manajemen perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki. Ketika 

perusahaan telah mengalami laba, maka dapat dikatakan bahwa manajemen 

telah bekerja dengan baik dalam memaksimalkan sumber daya yang dimiliki 

oleh perusahaan sehingga pendapatan yang diterima oleh perusahaan lebih 

besar daripada biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pendapatan 

Pengukuran efektifitas pengelolaan sumberdaya perusahaan dengan 
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pendapatan yang diterima atau yang sering disebut profitabilitas perusahaan 

dapat dilakukan dengan menghitung pendapatan yang dihasilkan dengan total 

aset yang ada dalam perusahaan. (Atarwan, 2011 dalam Darmadi, 2013). 

 

2.5 Leverage 

Leverage adalah suatu rasio untuk mengukur seberapa banyak aktiva 

perusahaan dibiayai oleh hutang, atau seberapa besar hutang perusahaan 

berpegaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio hutang merupakan gambaran 

dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dibiayai oleh hutang (Putri, 

2017). Rasio ini membandingkan antara total kewajiban dengan total aset yang 

dimiliki perusahaan. Jika perusahaan lebih condong melakukan pembiayaan 

melalui hutang, maka perusahaan akan dibebankan dengan bunga yang harus 

dibayarkan terkait hutang tersebut. Didalam peraturan perpajakan Indonesia 

(UU No. 36 tahun 2008), bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat 

dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak (Sadewo & Hartiyah, 

2016). 

2.6 Hukum Pajak Menurut Islam 

Dalam Islam telah dijelaskan dalil–dalil baik secara umum dan khusus 

tentang pajak, adapun dalil secara umum sebagaimana firman Allah dalam Al-

Qur’an Surat At-Taaubah ayat 29: 
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Artinya:  Perangilah orang – orang yang tidak beriman kepada Allah dan 

tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan 

oleh Allah dan rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang 

benar (Agama Allah). Yaitu orang – orang yang diberi alkitab 

kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh 

sedang mereka dalam keadaan tunduk. 

 

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa pada masa pemerintahan Rasulullah, 

Jizyah merupakan pajak perkapita yang diwajibkan bagi orang–orang non 

muslim kepada pemerintahan islam. Sebagai imbalannya, orang–orang  non 

muslim yang membayar Jizyah kepada pemerintahan islam dibiarkan untuk 

mempraktikkan ibadah mereka, berhak mendapatkan keamanan dan 

perlindungan negara atas agresi dari luar, juga pembebasan dari wajib militer 

(jihad). Jizyah juga diartikan hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum 

muslim dari orang–orang kafir karena adanya ketundukan mereka kepada 

pemerintahan islam. 

Jizyah adalah milik umum yang akan dibagi untuk kemashlahatan 

umat, serta wajib diambil setelah melewati satu tahun dan tidak wajib sebelum 

satu tahun. Dalam hal ini, jizyah diwajibkan bagi orang–orang non muslim 

kepada pemerintah islam. sedangkan umat muslim, hanya dikenakan zakat. 



 18 

Dimana jizyah dan zakat merupakan dua hal yang berbeda, baik dari segi 

hukum, konsep maupun nisab. 

2.7 Corporate Governance dalam Perspektif Islam 

Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih 

komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan pada Allah SWT yang 

menjadi tembok kokoh untuk tidak terperosok pada praktek ilegal dan tidak 

jujur dalam menerima amanah. Muqorobin (2011: 4) menyatakan bahwa Good 

Corporate Governance dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip 

berikut ini.  

1. Tauhid 

Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Tauhid 

menjadi dasar seluruh konsep dan seluruh aktifitas Umat Islam, baik 

dibidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dalam Alquran 

disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari Ekonomi 

Islam, sebagaimana firman Allah  dalam surat Az Zumar ayat 38 : 

            

              

            

   

Artinya:  Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah 

yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka 

menjawab: "Allah". Katakanlah: "Maka Terangkanlah 

kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah 
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hendak mendatangkan kemudharatan kepadaKu, Apakah 

berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, 

atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaKu, Apakah 

mereka dapat menahan rahmatNya?. Katakanlah: "Cukuplah 

Allah bagiku". kepada- Nyalah bertawakkal orang-orang yang 

berserah diri. 

 

Hakikat tauhid juga berarti penyerahan diri yang bulat kepada 

kehendak Ilahi. Baik menyangkut ibadah maupun Muamalah. Sehingga 

semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka menciptakan pola 

kehidupan yang sesuai kehendak Allah. 

Apabila seseorang ingin melakukan bisnis, terlebih dahulu ia harus 

mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar 

ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. 

Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana 

seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun 

oleh nilai-nilai ketuhanan. 

2. Taqwa dan ridha 

Prinsip atau azas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya 

sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun azas taqwa kepada Allah dan 

ridha-Nya. Tata kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan di atas 

fondasi taqwa kepada Allah dan ridha-Nya dalam QS at-Taubah: 109. 
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Artinya:  Maka Apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas 

dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, 

ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi 

jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama 

dengan Dia ke dalam neraka Jahannam. dan Allah tidak 

memberikan petunjuk kepada orang- orang yang zalim. 

 
Dalam melakukan suatu bisnis hendaklah atas dasar suka sama suka 

atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, 

misalnya perdagangan, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika 

hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Prinsip ridha ini 

menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak. 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Judul Peneliti Hasil Penelitian 

1 Pengaruh Kompensasi 

Manajemen, Corporate 

Governance, Reputasi 

Auditor Terhadap  

Manajemen Pajak  

(Studi Empiris Pada 

Perusahaan Perbankan 

Yang  

Terdaftar Di BEI 

Tahun 2011-2014) 

Meiliza Celara 

Angela Putri 

(2017) 

Uji regresi parsial (uji t) membuktikan 

bahwa kompensasi manajemen, 

corporate governance dan reputasi 

auditor yang berpengaruh signifikan 

dan signifikan terhadap manajemen 

perpajakan. Selain itu, rasio hutang 

dan kinerja perusahaan sebagai 

variabel kontrol yang memiliki dan 

signifikan positif terhadap manajemen 

perpajakan. Sedangkan ukuran 

perusahaan sebagai variabel kontrol 

yang memiliki pengaruh tidak 

signifikan terhadap manajemen 

perpajakan. Koefisien determinasi 

yang disesuaikan (Adjusted R2) 

menunjukkan bahwa 63,4% variasi 

manajemen perpajakan dapat 

dijelaskan oleh variabel bebas dan 

variabel kontrol, sedangkan sisanya 

36,6% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak ada dalam penelitian ini. 

2 Pengaruh Kompensasi 

Manajemen, Reputasi 

Auditor, Profitabilitas 

Dan Leverage 

Terhadap Manajemen 

Pajak Pada Perusahaan 

Perbankan 

Konvensional Yang 

Terdaftar Di BEI 

Periode 2011 Sampai 

2015 

Goldy Novrizari 

Sadewo dan Sri 

Hartiyah (2016) 

Variabel kompensasi pengaruh 

manajemen terhadap pengelolaan 

pajak bank konvensional dengan arah 

koefisien positif. Sedangkan reputasi 

auditor variabel, profitabilitas, dan 

leverage tidak mempengaruhi 

manajemen perpajakan. 

3 Pengaruh Kompensasi 

Manajemen, 

Kepemilikan 

Institusional, Dan 

Reputasi Auditor 

Terhadap  

Manajemen Pajak 

Perusahaan 

Khairunnisa R 

(2016) 

Variabel independen manajemen 

kompesasi, kepemilikan institusional, 

dan reputasi auditor yang memiliki 

pengaruh signifikan terhadap 

manajemen perpajakan. 

 

4 Pengaruh Kompensasi 

Manajemen Dan 

Fahreza (2014) Kompensasi manajemen berpengaruh 

secara signifikan terhadap manajemen 
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Reputasi Auditor  

 Terhadap Manajemen 

Pajak Di Perusahaan 

Perbankan Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

pajak yang diukur menggunakan 

proksi the book tax gap. Sedangkan 

kompensasi manajemen tidak 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap manajemen pajak yang 

diukur menggunakan proksi GAAP 

effective tax rate. Selain itu reputasi 

auditor berpengaruh secara signifikan 

terhadap manajemen pajak yang 

diukur menggunakan proksi the book 

tax gap maupun GAAP effective tax 

rate. 

5 Pengaruh Corporate 

Governance Terhadap 

Manajemen Pajak 

Maria 

Meilindadan Nur 

Cahyonowati 

(2013) 

Jumlah komisaris, ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan rasio hutang 

berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen perpajakan. Sementara 

itu, proporsi komisaris independen, 

kompensasi komisaris dan eksekutif, 

dan tingkat pajak yang berbeda tidak 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap pengelolaan pajak 

perusahaan. 

6  Pengaruh Kompensasi 

Manajemen Dan 

Corporate 

Governance Terhadap 

Manajemen Pajak 

Perusahaan 

Hendra Putra 

Irawan  

Aria Farahmita 

(2012) 

Studi ini menemukan bahwa 

kepemilikan direksi menunjukkan 

hubungan yang signifikan dalam 

mengurangi pajak tunai yang 

dibayarkan. Tapi, kompensasi direksi 

tidak mengakibatkan pajak yang lebih 

rendah dibayar dan nampaknya bukan 

mekanisme yang efektif dalam 

melibatkan manajemen perpajakan. 

Berlatih mekanisme CG juga tidak 

dapat mengakibatkan pajak yang lebih 

rendah dibayar. 

 

2.9 Kerangka Penelitian 

Banyaknya kasus perusahaan yang memanipulasi pajak dan melaporkan 

keberatan pajak, menjadi bukti bahwa penerapan manajemen pajak di 

indonesia masih kurang baik, jika penerapan manajemen pajak sudah 

dilakukan dengan baik, maka kasus manipulasi pajak dan keberatan pajak 

tidak akan terjadi. Manajemen pajak yang tidak tepat akan merugikan 
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perusahaan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi manajemen pajak yaitu 

corporate governance, profitabilitas dan leverage. 

Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 

Variabel Independent (X)   Variabel Dependent (Y) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.10 Pengembangan Hipotesis 

2.10.1 Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris terhadap Manajemen Pajak 

Sebagai wujud untuk mencapai strategi perusahaan dengan 

menerapkan corporate governance maka disini peran dewan komisaris 

menjadi bagian penting dalam pelaksanaan corporate governance tersebut. 

Dewan komisaris dengan jumlah yang sedikit akan lebih fokus pada strategi 

untuk melakukan manajemen pajak. kinerja yang baik yang diharapakan 

dalam perusahaan tentu akan berdampak pada manajemen pajak yang 

dilakukan oleh perusahaan yang artinya diharapkan akan ada pengelolaan 

beban pajak yang efektif sehingga akan menghasilkan laba yang tinggi 

(Lestari, 2015). Dalam pedoman umum good corporate governance, peran 

Profitabilitas 

(X4) 

Leverage  

(X5) 

Jumlah Dewan Komisaris 

(X1) 

Persentase Komisaris Independen 

(X2) 

Jumlah Kompensasi Dewan 

Komisaris dan Direksi (X3) 
Manajemen  

Pajak 
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dewan komisaris sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi dalam hal pengawasan pengelolaan operasi perusahaan termasuk 

didalamnya mengenai manajemen pajak (Habibi, 2015). 

H1 : Jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak. 

2.10.2 Pengaruh Persentase Komisaris Independen terhadap Manajemen 

Pajak 

Kemampuan dan pemahaman komisaris independen terhadap bidang 

emiten akan sangat mempengaruhi persetujuan dan keputusan yang dibuat, 

sesuai dengan tanggung jawab hukum emiten kepada pemegang sahamnya, 

komisaris independen tidak boleh gegabah memberikan persetujuannya 

terhadap transaksi-transaksi atau kegiatan emiten yang secara materil 

mengandung informasi yang tidak benar atau menyesatkan (Sutedi 2011:150). 

Secara langsung keberadaan komisaris independen menjadi penting karena 

didalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan 

kepentingan. Dengan adanya komisaris independen maka semua pihak yang 

berkepentingan akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dimana akan 

terbentuk situasi yang suitable dengan prinsip dasar corporate governance dan 

meningkatkan kemampuan sehingga kinerja mereka efektif dan tentu 

mendukung untuk dapat mengelola pajak yaitu dengan manajemen pajak 

(Lestari, 2015). Perusahaan yang berukuran besar dan memiliki struktur yang 

kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah komisaris independen 

semakin banyak (Bernard, 2011) 

H2 :  Persentase komisaris independen berpengaruh terhadap 

manajemen pajak. 
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2.10.3 Pengaruh Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi 

terhadap Manajemen Pajak 

Sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari diberikannya kompensasi 

yaitu untuk meningkatkan kinerja yang baik dari pihak-pihak pengelola 

perusahaan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan dan 

mengharapkan adanya kontribusi positif dari kinerja yang baik tersebut yaitu 

dalam mengelola pajak perusahaan, dimana dalam mengelola pajak tersebut 

principal sangat mengharapkan adanya manajemen pajak yang dilakukan 

dengan baik sehingga dapat menekan beban pajak serendah mungkin dan hal 

tersebut akan berdampak pada laba setelah pajak yang diperoleh oleh 

perusahaan. Dengan adanya penjelasan tersebut maka untuk dapat mencapai 

kinerja yang baik dan adanya timbal balik maka pemberian kompensasi 

merupakan cara yang tepat untuk dapat meningkatkan kinerja tersebut yang 

mana dengan adanya kinerja yang baik dari pemberian kompensasi maka 

dalam halnya melakukan manajemen pajak tentu sangat diharapkan terlaksana 

dengan efektif (Lestari, 2015). 

Dalam teori keagenan muncul masalah yang disebut agency conflict 

yang disebabkan oleh tidak selarasnya kepentingan pemilik modal (principal) 

dengan kepentingan manajer (agent). Pemilik modal menghendaki 

pertambahan kekayaan dan kemakmuran, seiring dengan bertambahnya 

tanggung jawab yang harus dilaksanakan, disatu sisi para manajer juga 

menginginkan bertambahnya kesejahteraan termasuk memaksimumkan 

kompensasinya. Pemberian kompensasi diharapkan mampu mengatasi agency 
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conflict yang ada. Kompensasi dapat memberikan insentif jangka panjang 

dengan menggunakan bentuk insentif stock option maupun memberikan 

insentif jangka pendek dengan menggunakan kompensasi dalam bentuk uang 

(Meilinda dan Cahyonowati, 2013).  

Salah satu alasan munculnya agency costs adalah untuk mengatasi 

masalah yang muncul akibat konflik kepentingan antara pemilik perusahaan 

dengan manajemen. Manajemen tidak akan bertindak untuk kepentingan 

pemegang saham jika tidak bermanfaat bagi mereka sendiri. Untuk 

menjembatani hal tersebut, pemilik pada umumnya mengeluarkan biaya 

sebagai kompensasi terhadap manajemen agar manajemen dapat lebih 

transparan dan meningkatkan kinerja manajemen. Sebagai hasil peningkatan 

kinerja manajemen tersebut dengan sendirinya kinerja perusahaan juga akan 

meningkat. Kinerja perusahaan selama ini masih diukur melalui kinerja laba. 

kinerja laba salah satunya dipengaruhi oleh efisiensi pembayaran pajak 

perusahaan. semakin efisien pembayaran pajak perusahaan maka makin tinggi 

marjin laba yang dihasilkan. Dengan adanya kompensasi terhadap manajemen 

diharapkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan makin meningkat dan 

tujuan meningkatkan kinerja perusahaan dapat tercapai (Fahreza, 2014) 

H3 :  Jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh 

terhadap manajemen pajak. 

 

2.10.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Pajak  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) 

profitabilitas digambarkan dengan ROA. Tingkat ROA perusahaan yang 

semakin tinggi menyebabkan tarif pajak efektif, juga semakin tinggi, karena 
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adanya dasar pengenaan pajak penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh 

dan diterima oleh perusahaan. Pihak manajemen juga pasti memiliki strategi-

strategi dalam menentukan efektifitas pembayaran pajak (tax avoidence) yang 

masih dalam koridor undang-undang. Penelitian Darmadi (2013) profitabilitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak. Maka hipotesis 

yang diajukan adalah :  

H4: Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak 

2.10.5 Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Pajak  

Biaya hutang yang timbul karena adanya hutang dapat menjadi faktor 

pengurang pajak. Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan 

adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dapat digunakan sebagai 

pengurang penghasilan. Sehingga semakin tinggi tingkat hutang perusahaan 

maka akan semakin baik manajemen pajaknya.Ngadiman dan Puspitasari 

(2014) menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap manajemen pajak. Irawan dan Farahmita (2012) menemukan bahwa 

leverageberpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Berdasarkan uraian 

tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:  

H5: Leverage berpengaruh terhadap manajemen pajak 

 

 


