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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Teori Keagenan (Agency Theori) 

 Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolahan perusahaan 

semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan 

Agency Theory yang menekankan pentingnya pemilikan perusahaan (pemegang 

saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional 

(disebut Agent) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. 

 Tujuan dipisahkannya pengelola dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar 

pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan 

biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga 

profesional. Mereka, para tenaga-tenaga profesional, bertugas untuk kepentingan 

perusahaan, sehingga dalam hal ini para profesional tersebut berperan sebagai 

agent-nya pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola 

memperoleh laba maka semakin besar pula keuntungan yang didapatkan agent. 

Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas mengawasi atau 

memonitor jalannya perusahaan yang dikelolah oleh manajemen. 

 Teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat 

dalam perusahaan akan bertindak, karena pada dasarnya mereka memiliki 

kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan memunculkan konflik 

keagenan. Konflik ini terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan 

pengendalian perusahaan. Adanya konflik tersebut mengakibatkan perlunya chek 
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Check dan Balance untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan 

oleh manajemen (Hapsari, (2011) dalam Meilinda, (2014)). 

 Namun, adanya pemisahaan kepemilikan antara pemilik perusahaan 

dengan manajemen yang menjalankan perusahaan ternyata menimbulkan konflik 

didalam perusahaan. Konflik ini muncul karena kedua belah pihak akan berfikir 

untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Pemegang saham akan fokus pada 

peningkatan nilai sahamnya sedangkan manajer fokus pada pemenuhan 

kepentingan pribadi. Adanya pihak manajemen yang dapat melakukan kecurangan 

untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi membuat para pemilik 

perusahaan atau pemegang saham menjadi tidak percaya dengan setiap tindakan 

yang dilakukan oleh pihak manajemen. Dengan timbulnya berbagai masalah maka 

akan menambah konflik antara pemegang saham dengan tim manajemen yang 

membawa dampak buruk terhadp perusahaan. Konflik ini dikenal dengan nama 

agency problem (Kim, Nofsinger, dan Mohr (2010) dalam Limbong (2015)). 

 Untuk menghindari konflik dan kerugian, diperlukan prinsip-prinsip dasar 

pengelolaan perusahaan yang baik yaitu prinsip corporate governance. Bagian 

terpenting yang menjadi dasar dari terlaksanannya konsep corporate governance 

adalah komisaris independen dalam perusahaan dapat mengurangi konflik 

perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer, karena salah satu 

tugas komisaris independen adalah mengawasi dan mengarahkan perusahaan agar 

berjalan dengan baik (Bunga, 2017). 
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2.1.1 Ruang Lingkup Perpajakan 

2.1.1.1 Pengertian Pajak 

 Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh 

pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya 

digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya 

tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Disamping itu ada beberapa defenisi pajak 

menurut undang-undang dan dari berbagai ahli dibidang perpajakan yang pada 

dasarnya memiliki inti yang sama, pengertian pajak yang dimaksud antara lain: 

 Menurut UU No. 28 th 2007 tentang KUP, yang dimaksud dengan “Pajak 

adalah kontribusi kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan nundang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”. 

 Pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, dalam Nurfitri (2016),  pajak 

adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-

undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan 

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan)”. 
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2.1.1.2 Fungsi Pajak 

  Pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas negara tanpa ada 

realisasi. Akan tetapi pajak itu sendiri memiliki fungsi di antaranya adalah sebagai 

berikut (Sudirman dan Amiruddin, 2012 : 3):  

1. Fungsi Pendapatan negara melalui pajak cukup besar jumlahnya. Menurut 

fungsi ini,pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan 

pembangunan. 

2.  Fungsi Stabilitas. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur 

kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di 

bidang ekonomi.  

3.  Fungsi Pemerataan Peranan pemerintah di antaranya adalah mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Untuk mewujudkannya 

pemerintah membutuhkan dana dalam membiayai pembangunan 

Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuan agar dapat 

mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, 

sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai” 

2.1.2 Manajemen Pajak  

 Menurut Lumbantoruan (1996) dalam  Santoso (2014) 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 diharapkan. Manajemen pajak dalam 

pembahasan ini bukan merupakan penghindaran pajak yang ilegal atau dengan 
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melanggar norma-norma dalam perpajakkan yang telah tertulis dalam         

undang-undang yang dampaknya akan merugikan negara. 

 Suandy (2016, 6) menjelaskan bahwa tujuan yang diharapkan dengan 

adanya manajemen pajak adalah: 

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar 

2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. 

 Suandy (2011), menjelaskan bahwa ada 3 fungsi manajemen pajak agar 

tujuan dalam manajemen pajak dapat terpenuhi,  fungsi tersebut adalah: 

1.   Perencanaan pajak (tax planning) 

  Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melakukan manajemen pajak. 

Dalam perencanaan pajak, perusahaan mulai mengumpulkan dan 

menganalisis peraturan perpajakan agar dapat dipilih tindakan yang perlu 

dilakukan untuk menghemat beban pajak. Pada umumnya penekanan 

perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban 

pajak. 

  Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak 

(tax burder) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan 

peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, 

maka perencanaan pajak di sini sama dengan tax avoidance karena secara 

hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan 

setelah pajak (after tax return) karena pajak merupakan unsur pengurang 



 
 

16 

laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun 

untuk diinvestasikan kembali. 

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) 

 Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah 

implementasi dari hasil perencanaan pajak yang telah dilakukan 

sebelumnya. Manajemen harus dapat memastikan implementasi dari 

rencana-rencana manajemen pajak telah dilaksanakan baik secara formal 

dan material. Manajemen juga harus memastikan bahwa 

pengimplementasian manajemen pajak tidak melanggar peraturan 

perpajakan yang berlaku. Jika dalam pengimplementasian terjadi 

pelanggaran peraturan perpajakan, maka praktik yang dilakukan perusahaan 

telah menyimpang dari tujuan awal manajemen pajak. 

3.    Pengendalian pajak (tax controli) 

 Langkah terakhir dari manajemen pajak adalah melakukan 

pengendalian pajak. Pengendalian pajak adalah memeriksa pembayaran 

dalam hal ini waktu yang paling baik dalam melunasi kewajiban perpajakan 

dan jumlah yang dibayar oleh perusahaan. Memeriksa waktu pembayaran 

penting karena dapat menguntungkan perusahaan, membayar pajak pada 

saat terakhir lebih lebih menguntungkan perusahaan dibanding dengan 

membayar pajak lebih awal. Selain memeriksa waktu pembayaran yang baik 

untuk perusahaan, perusahaa juga harus memeriksa kembali jumlah yang 

dibayarkan oleh perusahaan untuk melunasi kewajiban perpajakannya, 
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apakah terjadi pemborosan atau tidak. Pemborosan dalam hal ini perusahaan 

membayar pajak lebih tinggi dari negara yang ditetapkan atau terhutang. 

Menurut Santoso (2014) motivasi dilakukannya manajemen pajak pada 

umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu: 

1)    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. 

2)    Undang-undang perpajakan  

 Dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain 

(Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, 

Dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak), karena tidak ada undang-undang 

yang mengatur setiap masalah secara sempurna. Tidak jarang 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. 

3)      Administrasi perpajakan 

 Di Indonesia masih sangat sulit pelaksanaannya karena wilayah 

nyayang luas dan jumlah penduduk yang banyak. Hal ini mendorong 

perusahaan untuk melaksakan manajemen pajak dengan baik agar terhindar 

dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan pendapat 
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antara fiskus dan wajib pajak yang diakibatkan oleh luasnya peraturan 

perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif. 

 Paparan diatas menyebutkan bahwa perencanaan pajak atau manajemen 

pajak merupakan kesatuan dari perencanaan strategis perusahaan, shingga 

perencanaan pajak merupakan sebagian yang tidak terpisahkan dari manajemen 

pajak. Kiswara (2008) dalam Meilinda (2013) menyatakan bahwa pelaksanaan 

manajemen pajak harus ditempuh pertimbangan aspek ekonomis, efisiensi dan 

efektifitas. Manajemen pajak dimulai pada saat akan mendirikan perusahaan 

(pemilihan bentuk usaha, pemilihan metode, dan pemilihan lokasi usaha), sampai 

dengan menutup perusahaan (rekstrukturasi usaha, likuiditas, merger, pemekaran 

dan sebagainya). 

2.1.3 Corporate Governance 

2.1.3.1 Pengertian Corporate Governance 

 Terdapat berbagai definisi yang menjelaskan tentang CG. Monk dan 

Minow (2004) dalam irawan (2012) menjelaskan bahwa CG merupakan sebuah 

studi yang mempelajari hubungan direktur, manajer, karyawan, pemegang saham, 

pelanggan, kreditur dan pemasok terhadap perusahaan dan hubungan antar 

sesamanya. Cadbury Commitee, seperti dikutip oleh Forum for Corporate 

Governance in indonesia) (FCGI), mengartikan CG atau Tata Kelola Perusahaan 

sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, 

pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para 

pemegang, kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak 
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dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur atau 

mengendalikan perusahaan. The Institute in Indonesia Corporate Governance 

(IICG), dalam situsnya, mendefinisikan CG sebagai serangkaian mekanisme 

untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu peruashaan agar operasional 

perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan 

(stakeholders). 

 Sedangkan CG diartikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang 

digunakan oleh pihak perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah 

perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Dari beberapa 

definisi atas CG sebelumnya dapat disimpulkan bahwa CG adalah suatu 

mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan 

antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, 

pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern 

lainnya eshingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Penerapan CG yang baik 

dan benar (GCG) akan menjaga kesimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi 

dan tujuan masyarakat serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk 

yang mengakibatkan perusahaan terkena masalah (Dwitridinda,2007) 

 Menurut Sheikh dan Ress (1995) dalam Nurfitri (2016) tujuan penerapan 

CG itu hanya terdiri dari dua tujuan utama. Tujuan pertama adalah untuk 

mengontrol biaya agensi (Agency Cost). Sebuah struktur tata kelola yang baik 

adalah salah satunya yang dapat meminimalisasi Agency Cost. Agency Cost 

merupakan kerugian yang diderita pemegang saham sebagai akibat prilaku 

manajemen yang menyimpang dari memaksimalkan kesejahteraan pemegang 
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saham ditambah biaya yang dikeluarkan untuk mengawasi perilaku tersebut. 

Tujuan yang kedua adalah untuk mempromosikan tanggung jawab sosial. 

Kebijakan memaksimalisasikan keuntungan tidak selalu memaksimalkan 

kekayaan, dan bahkan memaksimalisasi kekayaan merupakan suatu hal yang tidak 

diinginkan. Kepentingan perusahaan dan sosial dapat disejajarkan melalui 

berbagai regulasi teknik. Perusahaan dapat, misalnya dipaksa untuk membatasi 

emisi bahaya melalui larangan, lisensi, atau perpajakan. 

 Sejalan dengan Desai dan Dharmapala (2006) dalam penelitiannya 

menemukan pengaruh negatif yang tidak signifikan atas penerapan CG terhadap 

tindakan pajak agresif perusahaan. Literatur sebelumnya membuktikan adanya 

hubungan antara penerapan CG dan pengelolaan pajak. Walaupin sampai 

sekarang belum ada hasil yang konsisten mengenai hubungan penerapan CG 

dengan manajemen pajak perusahaan. Oleh karena itu, penelitian terhadap 

masalah ini masih terbuka luas untuk menemukan pengaruh yang tepat dari 

penerapan CG terhadap manajemen pajak. 

2.1.4 Tujuan dan Manfaat Corporate Governance 

2.1.4.1 Tujuan Corporate Governance 

 Menurut (Irawan dan Aria, 2012) tujuan penerapan CG terdiri dari dua 

tujuan, tujuan pertama adalah untuk mengontrol biaya agensi. Sebuah struktur tata 

kelola yang baik adalah dapat meminimalisasi biaya agensi. Biaya agensi 

merupakan kerugian yang diderita pemegang saham akibat perilaku manajemen 

yang menyimpang dari memaksilmalkan kesejahteraan pemegang saham 

ditambah biaya yang dikeluarkan untuk mengawasi perilaku tersebut, tujuan yang 
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kedua adalah untuk mempromosikan tanggung jawab sosial kebijakan 

maksimalisasi kekayaan merupakan hal yang tidak diinginkan. Kepentingan 

perusahaan dan sosial dapat disejajarkan melalui berbagai regulasi teknik.  

2.1.4.2 Manfaat Corporate Governance 

 Menurut Forum Corporate Governance dalam (Meilinda, 2013) penerapan 

Corporate Governance memberikan empat manfaat, yaitu: 

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses 

pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efesiensi 

perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.  

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah 

sehingga akan meningkatkan corporate value. 

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanmkan modalnya di 

indonesia. 

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena 

sekaligus akan meningkatkan shareholder‟s value dan dividen. 

2.1.5 Indikator Mekanisme Corporate Governance 

2.1.5.1 Persentase Komisaris Independen 

 Komisaris independen membantu merencanakan strategi jangka panjang 

perusahaan dan secara berkala melakukan riview atas implementasi strategi 

tersebut. Menurut Herwidayatmo (2010) komisaris independen dapat membantu 

memberikan kontinuitas dan objektivitas yang diperlukan bagi suatu perusahaan 

untuk berkembang dan makmur. 
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 Komisaris sebuah organisasi adalah anggota dewan pengawasnya. 

Beberapa istilah spesifik digunakan untuk menjelaskan keberadaan atau ketiadaan 

hubungannya terhadap organisasi tersebut. Komisaris (atau komisaris dalam, 

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

petugas, pemegang saham utama, atau seseorang yang berhubungan dengan 

organisasi (perusahaan) tersebut. Komisaris dalam mewakili kepentingan dari 

para pemegang saham, dan terkadang memiliki pengetahuan yang dalam atas 

kinerja, keuangan, penguasaan pangsa pasar dari organisasi tersebut. 

 Komisaris luar (komisaris independen) adalah anggota dewan komisaris 

yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan 

organisasi tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham. Komisaris luar 

diangkat. Karena pengalamannya dianggap berguna bagi organisasi. Mereka bisa 

mengawasi komisaris dalam dan mengawasi bagaimana organisasi tersebut 

dijalankan. Komisaris luar biasanya berguna dalam melerai sengketa antara 

komisaris dalam, atau antara pemegang saham dan pemegang saham dan dewan 

komisaris. Komisaris luar dianggap berguna karena mereka bisa bersikap objektif 

dan memiliki risiko kecil dalam conflict of interest. Di sisi lain, komisaris luar 

mungkin kekurangan pengalaman dalam menangani masalah spesifik yang 

dihadapi oleh organisasi tersebut. 

2.1.5.2 Komite Audit  

 Schwieger dan Rotternbeg; (2003:223) dalam Hanas (2009) 

mendefenisikan komite audit adalah sebuah komite kecil dari dewan direksi yang 
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independen dan diluar direktur. Komite audit ini tanggung jawab yang luas 

terhadap laporan eksteren perusahaan, monitor resiko, dan mengontrol proses 

serta menjalankan fungsi audit internal dan eksternal. Komite audit tidak terlibat 

dalam penyusunan laporan keuangan secara langsung. Komite audit bertindak 

sebagai pemeriksaan manajemen yang independen dan sebagai pengacara bagi 

pengguna luar laporan keuangan dalam menjamin bahwa laporan keuangan 

disajikan secara akurat yang menggambarkan kegiatan ekonomi perusahaan. 

 Berdasarkan peraturan BAPEPAM  LK  Kep-134/BL/2006 tentang 

kewajiban penyampaian laporan keuangan bagi emiten atau perusahaan publik, 

disebutkan bahwa dalam penyampaian laporan tersebut emiten harus memuat 

laporan pelaksanaan kerja dewan komisaris dan komite audit sebagai bagian dari 

laporan corporate governance. Informasi-informasi yang dipaparkan antara lain 

jumlah rapat, tingkat kehadiran dan jumlah anggota dalam dewan komisaris 

maupun komite audit. 

2.1.5.3 Kompensasi Manajemen 

 Kinerja dalam perusahaan pada umumnya masih diukur melalui botton-

line performance (kinerja laba). Kinerja laba dapat dipengaruhi oleh efisiensi 

pengelolaan pembayaran pajak perusahaan dengan demikian diharapkan akan 

semakin tinggi marjin laba yang dihasilkan perusahaan. Dengan adanya 

kompensasi terhadap karyawan dan diharapkan kinerja perusahaan melalui 

efisiensi pembayaran pajak akan meningkat, (Bunga, 2017) 
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 Menurut Mahapatro (2010) Kompensasi adalah fungsi manajemen sumber 

daya manusia yang menunjukan jenis reward yang diterima oleh individu untuk 

menghargai kinerjanya. Sistem kompensasi terdiri atas kompensasi ekonomi dan 

non-ekonomi atau non-moneter. Kompensasi ekonomi misalkan gaji, tunjangan, 

remunerasi dan bonus, sedangkan kompensasi non ekonomi bisa berupa cuti, 

penghargaan, kenaikan pangkat, fasilitas kerja yang lengkap dan pujian. 

 Selain itu kompensasi juga bertujuan untuk memotivasi pengelola dan 

penasihat perusahaa, dalam hal ini dewan komisaris dan direksi, agar memberikan 

usaha yang terbaik demi mencapai keuntungan yang maksimal. Bagi perusahaan, 

kompensasi memiliki arti penting karena kompensasi mencerminkan upaya 

perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan 

karyawannya. Dan diharapkan dapat terciptanya suasana kerja yang berisikan 

sumber daya manusia yang berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik bagi 

perusahaan dengan cara yang wajar dan fair, (Surya dan Ivan, 2008). 

2.1.5.4 Kepemilikan Manajerial 

 Kepimilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen 

perusahaan. Kepemilikan saham manajerial dapat mensejajarkan antara 

kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan 

langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer yang menanggung 

risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan 

keputusan yang salah. Hal tersebut menyatakan bahwa semakin besar proporsi 

kepemilikan manajemen pada perusahaan akan dapat menyatukan kepentingan 
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antara manajer dengan pemegang saham, sehingga kinerja perusahaan semakin 

bagus (Jensen, 1976). 

 Penelitian oleh Christiawan dan Tarigan (2004) dalam Nurfitri (2016) 

menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer 

memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus 

sebagai pemegang saham perusahaan. dalam laporan keuangan, keadaan ini 

ditunjukan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh 

manajer. Karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan 

keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. 

Adanya kepimilikan manajerial menjadi hal yang menarik jika dikaitkan dengan 

agency theory. Manajer yang sekaligus pemegang saham akan meningkatkan nilai 

perusahaan, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan maka nilai 

kekayaannya sebagai individu pemegang saham akan ikut meningkat pula. Dititik 

dari segi theory agency, kepemilikan manajerial dianggap sebagai sebuah solusi 

atas permasalahan yang terjadi antara agent dan principal. 

2.2 Kajian Pajak Dalam Islam 

  Pajak secara umum berarti suatu pembayaran yang dilakukan kepada 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal 

menyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum. 

 Dalam jenis pungutan yang semakna dengan pajak ada beberapa nama 

dan bentuk demikian pula hukumnya dalam kacamata Islam. Inilah nama-nama 

tersebut: 
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1. Al Maks atau Adh Dharibah 

 Adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penariknya (Lisanul 

Arob 9/217-218) 

2. Al „Usyr 

 Adalah pungutan sejenis bea cukai bagi barang yang masuk ke 

wilayahkekuasaan kaum Muslimin dari wilayah lain. 

3. Al Kharaj 

 Adalah pungutan yang dikenakan terhadap tanah dan termasuk hak-hak 

yang harus ditunaikan (Ahkamul Sulthoniyyah hal.261). 

2. Jizyah 

 Adalah pungutan yang diwajibkan bagi orang kafir dzimmi (kafir yang 

hidup dibawah kekuasaan islam) sebagai imbalan atas kekufurannya dan 

kewajiban ini gugur apabila yang bersangkutan masuk islam (Ahkanul 

Sulthoniyyah hal.252-253) 

 Itulah 4 jenis pungutan yang ada dalam termilogi Islam. Khusus untuk 

pajak yang diterapkan dinegeri ini maka lebih dekat dengan definisi dari al maks 

atau adh dahribah. Adapun al kharaj maka tidak bisa disamakan dengan PBB 

(Pajak Bumi Bangunan) karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa 

perbedaan diantaranya bahwa al kharaj hanya diberlakukan kepada tanah milik 

orang kafir saja. Begitu pula dengan al „usyr  (bea cukai) yang memiliki beberapa 

perbedaan dengan bea cukai yang diterapkan dinegeri ini, diantaranya adalah 

penerapan al „usyr hanya bagi komoditi bagi pihak kafir yang negara mereka 

(orang kafir) menerapkan bea cukai terhadap komoditi dari negara Muslim. 
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Hukum Al Maks (Pajak) Dalam Pandangan Islam 

 Bidang akuntansi akan melahirkan suatu profesi yang disebut akuntan, 

Profesi ini lahir karena adanya anggapan bahwa penyaji laporan keuangan yaitu 

manajemen akan melakukan kesalahan (tidak adil dan objektif dalam melaporkan 

laporan keuangan perusahaan). Hukum Al Maks (Pajak) adalah haram berdasarkan 

dalil nash atau ijma’ (kesepakatan kaum Muslimin, berikut dalil-dalil tentang 

keharaman pajak firman Allah Subhanallahu Wa Ta’ala, 

ِل إَِلَّ أَْن تَُكىَن تَِجاَرةً َعْه تََزاٍض ِمْىُكْم ۚ َوََل يَا أَيُّهَا الَِّذيَه آَمىُىا ََل تَأُْكلُىا أَْمَىالَُكْم بَْيىَُكْم بِاْلبَاطِ 

َ َكاَن بُِكْم َرِحيًما  تَْقتُلُىا أَْوفَُسُكْم ۚ إِنَّ َّللاَّ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu”. (QS : An Nisa 29). 

 Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama karena pengambilan pajak yang 

diterapkan kepada kaum Muslimin hari ini adalah bentuk kezhaliman yang nyata 

dimana pungutannya tidak memandang keadaan seseorang bahkan satu orang 

dapat terkena pajak yang berlipat-lipat sebagai contoh adalah ketika mendapat gaji 

seorang dikenakan pajak penghasilan kemudian ketika ia belanja kebutuhan 

hidupnya ditoko atau pasar dengan uang gajinya orang tersebut dikenakan pahak 

lagi yaitu pajak pertambahan nilai dari barang yang ia beli, inilah bentuk 
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kezhaliman yang nyata. Apalagi bila wacana pajak progresif untuk kepemilikan 

kendaraan bermotor doterapkan, jelas lebih terlihat lagi kezhaliman nya. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Tabel II.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 

(Terdahulu) 

Variabel 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1.  Bunga 

Apriliani 

Jumlah dewan 

komisaris (X1) 

Persentase dewan 

komisaris (X2) 

Jumlah 

kompensasi (X3) 

Komite audit 

(X4)    

Manajemen Pajak 

(Y) 

Pengaruh 

Corporate 

Governance 

terhadap 

Manajemen 

Pajak 

Perusahaan 

(studi empiris 

pada 

perusahaan 

Manufaktur 

yang Terdaftar 

Di Bursa Efek 

Indonesia 

Tahun 2012-

2014) 

- Jumlah dewan 

komisaris berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen pajak 

- Persentase dewan 

komisaris berpengaruh 

positif terhadap 

manajemen pajak 

- Jumlah kompensasi 

berpengaruh negatif 

terhadap manajemen 

pajak 

- Komite audit 

berpengaruh negatif 

terhadap manajemen 

pajak 

2. Hendra 

Putra 

Irawan 

(2012) 

Kompensasi 

Manajemen 

(X1)Kepemilikan 

Saham (X2) 

Corporate 

Governance (X3) 

Manajemen Pajak 

(Y) 

Pengaruh 

kompensasi 

manajemen dan 

Corporate 

Governance 

terhadap 

manajemen 

pajak 

perusahaan 

- Besaran kompensasi 

kepada direksi 

berpengaruh negatif 

terhadap pembayaran 

pajak perusahaan.  

- Pengaruh kepemilikan 

saham terhadap 

manajemen pajak 

perusahaan sangat 

signifikan dan negatif. 

- Penerapan CG 

mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap pembayaran 

pajak 
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3. Maria 

Meilinda 

(2013) 

Jumlah Dewan 

Komisaris (X1) 

Persentase 

komisaris 

independen (X2)        

Jumlah 

kompensasi 

dewan komisaris 

dan dewan direksi 

(X3)                    

Manajemen Pajak 

(Y) 

Pengaruh 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Manajemen  

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

jumlah dewan 

komisaris, Kompensasi 

Manajemen, kinerja 

perusahaan dan tingkat 

hutang perusahaan 

mempengaruhi 

manajemen pajak 

secara signifikan. 

Sementara itu, 

persentase komisaris 

dan dewan direksi, dan 

beda tarif pajak tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen 

pajak perusahaan 

4 

5 

Rindi 

Antika 

Limbong 

(2014) 

Jumlah Dewan 

komisaris (X1)  

Persentase 

komisaris 

independen (X2)        

Jumlah 

kompensasi (X3)        

Komite audit 

(X4) 

Manajemen 

Pajak (Y) 

Pengaruh 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Manajemen 

Pajak (Studi 

Empiris pada 

Perusahaan 

Perbankan 

Yang Terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

Tahun 2010-

2012) 

Jumlah dewan 

komisaris, persentase 

komisaris independen, 

dan komite audit tidak 

berpengaruh terhadap 

manajemen pajak 

sedangkan variabel 

kompensasi 

manajemen 

berpengaruh terhadap 

manajemen pajak. 

5. 
Nurfitri 

(2016) 

Jumlah 

kompensasi 

dewan komisaris 

serta dewan 

direksi (X1) 

Persentase 

komisaris 

independen (X2) 

Komite Audit 

(X3) 

Size perusahaan 

(X4) 

Kepemilikan 

Manajerial (X5) 

Pengaruh 

Corporate 

Governance, 

Kepemilikan 

Manajerial, 

dan Size 

Perusahaan 

Terhadap 

Manajemen 

Pajak (studi 

empiris pada 

perusahaan 

manufaktur 

yang Terdaftar 

- Jumlah kompensasi 

dewan komisaris serta 

dewan direksi 

berpengaruh negatif 

terhadap manajemen 

pajak 

- Persentase komisaris 

independen 

berpengaruh positif 

terhadap manajemen 

pajak 

- Komite Audit 

berpengaruh negatif 

terhadap manajemen 



 
 

30 

Manajemen pajak 

(Y) 

Di Bursa Efek 

Indonesia 

2012-2014) 

pajak 

- Size perusahaan 

berpengaruh negatif 

terhadap manajemen 

pajak 

Kepemilikan 

Manajerial 

berpengaruh positif 

terhadap manajemen 

pajak. 

2.4 Kerangka Pemikiran  

 Dalam penelitian ini menguji tentang Pengaruh Corporate Governance, 

Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan yang dilakukan perusahaan di Indonesia. 

Penelitian ini juga, secara spesifik, ingin mengungkapkan sejauh mana Pengaruh 

Corporate Governance, Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. Maka kerangka 

pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:  
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Gambar II.1  

Kerangka Pemikiran 

Variabel Independen                                                            Variabel Dependen 

 

H1 

H2 

 

H3 

H4 

 

 

 

Keterangan Gambar: 

                       = Pengaruh Parsial 

                       = Pengaruh Simultan 

 

 

 

Persentasi Komisaris 

Independen (X1) 

Komite Audit (X2) 

Kompensasi Manajemen 

(X3) 

Kepemilikan Manajerial 

(X4) 

 

Manajemen Pajak (Y) 
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2.5 Pengembangan Hipotesis  

2.5.1 Pengaruh Persentase Komisaris Independen Terhadap Manajemen 

Pajak 

 Berdasarkan teori keagenan, bahwa semakin besar jumlah komisaris 

independen pada dewan komisaris, maka semakin baik mereka memenuhi peran 

mereka didalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur 

eksekutif. Tanpa adanya fungsi pengawasan dari dewan independen, akan 

semakin besar kemungkinan eksekutif yang lain dapat memanipulasi sebaliknya. 

Semakin besar proporsi komisaris independen akan meningkatkan kinerja dan 

kekayaan pemegang saham  (Minnick dan Noga (2010) dalam Limbong (2014)). 

 Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral 

terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi sehingga mendorong 

perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang luas terhadap Stakeholders-

Nya. Dalam penelitian ini Nurfitri (2016), menjelaskan bahwa adanya nilai positif 

terhadap nilai perusahaan setelah pajak, yang kemudian meningkatkan kekayaan 

pemegang saham serta memberikan pendorong yang signifikan dari kinerja botton 

line. Perusahaan yang berukuran besar dan memiliki struktur yang kompleks akan 

maksimal kinerjanya apabila jumlah komisaris independen semakin banyak 

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

H1 : Persentase Komisaris Independen Berpengaruh Positif Terhadap 

Manajemen Pajak. 
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2.5.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Pajak  

 Berdasarkan perannya, komite audit membantu dewan komisaris agar 

tidak terjadi asimetri informasi dengan melakukan pengawasan serta memberikan 

rekomendasi pada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang 

telah berjalan. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh komite audit 

maka manajemen akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan dapat 

melakukan pengendalian untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan 

diperusahaan yang salah satunya adalah berupa tindakan pajak secara agresif. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cristina dan Eko (2013) 

dalam Limbong (2014) pengaruh corporate governance terhadap manajemen 

pajak. Penelitian ini menunjukan bahwa keahlian komite audit dan pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak. Hasil 

penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Bunga (2017) dan 

Nurfitri (2016) yang juga menunjukkan hasil penelitian tidak berpengaruh 

terhadap manajemen pajak. Berdasarkan paparan diatas, maka hipotesis yang 

terbentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H2 : Komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. 

2.5.3 Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Manajemen Pajak. 

 Bunga (2017) perusahaan yang memiliki Corporate Governance yang baik 

akan memberikan kompensasi kepada manajemen atas kinerja yang telah 

dilakukannya, bukan karena keberuntungan semata, tujuan dari kompensasi 
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adalah untuk menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham dengan 

kepentingan pengelola aset. Peneilitian ini dapat dijelaskan bahwa dalam upaya 

mengatasi atau mengurangi masalah yang muncul akibat konflik kepentingan 

antara pemilik perusahaan dengan manajemen, pemilik pada umumnya 

mengeluarkan biaya sebagai kompensasi terhadap manajemen agar manajemen 

dapat lebih transparan dan meningkatkan kinerja manajemen dan otomatis 

meningkatkan kinerja perusahaan (biaya keagenan). 

 Dalam penelitian Irawan (2012) menunjukkan hubungan negatif antara 

kompensasi dengan tingkat pembayaran pajak perusahaan. Manajemen pajak 

merupakan tujuan jangka panjang, maka diperkirakan perusahaan yang 

memberikan kompensasi yang tinggi akan berinvestasi lebih dalam hal 

manajemen pajak yang dapat meminimalisirkan tingkat pajak efektif. 

 Sedangkan hasil penelitian Meilinda (2013) mengenai hubungan antara 

tingkat pajak efektif perusahaan dengan pengukuran kinerja CEO dan manajer, 

berpendapat bahwa pemberian kompensasi hanya berperan memotivasi kinerja 

manajer dalam meminimalisirkan tingkat pajak efektif perusahaan.penelitian ini 

menunjukkan bahwa besaran kompensasi kepada manajemen berpengaruh positif 

terhadap pembayaran pajak perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2012)  Berdasarkan paparan diatas, 

maka hipotesis yang terbentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H3 : Kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap manajemen 

pajak 
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2.5.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Pajak  

 Dengan meningkatnya kepemilikan saham manajemen akan 

menyelaraskan atau menyatukan kepentingan manajer dengan pemegang saham 

sehingga mengurangi perilaku oportunistik. Manajer akan ikut merasakan manfaat 

dari keputusan yang diambil dan ikut menaggung kerugian sebagai konsekuensi 

dari pengambilan keputusan yang salah. (Jou (2011) dalam Bunga (2017)) 

 Peningkatan kepemilikan manajerial digunakan sebagai cara untuk 

mengurangi konflik keagenan (Jensen et al,  1992). Perusahaan meningkatkan 

kepemilikan manajerial untuk mensejajarkan kedudukan manajer dengan 

pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. 

Peningkatan kepemilikan manajerial tersebut membuat manajer termotivasi untuk 

meningkatkan kinerjanya dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran 

pemegang saham. Sebaliknya, apabila persentase kepemilkan manajerial kecil 

maka manajer ahnya terfokus pada pengembangan kapasitas atau ukuran 

perusahaan. Hal ini tidak lain karena manajer yang juga memiliki kepemilikan 

saham cenderung mempertimbangkan kelangsungan usahanya sehingga tidak 

akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permalsahan perpajakn sehingga 

tidak akan agresif dalam kebijakan perpajakannya Hartadinata (2013) dalam 

Nurfitri (2016). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan: 

H4 : Kepemilikan manajerial berpengaruh Positif terhadap manajemen 

pajak 
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2.5.5 Pengaruh persentase komisaris independen, Komite Audit, 

kompensasi manajemen, Dan kepemilikan manajerial, terhadap 

manajemen pajak 

 Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang mendukung hipotesis-hipotesis 

parsial dan teori-teori yang memperkuat maka hipotesis ke lima dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

H5 : Persentase komisaris independen, komite audit, kompensasi 

manajemen, dan kepemilikan manajerial, berperngaruh terhadap 

manajemen pajak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


