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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.` Landasan Teori 

Dalam landasan teori ini diperoleh dan dijelaskan beberapa teori-tero atau 

grand theory, lalu terdapat teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini 

seperti teori yang berkaitan dengan penghindaran pajak, biaya hutang, komisaris 

independen dan komite audit serta teori-teori pendukung lainnya. Berikut 

penjelasan dari keseluruhan landasan teori: 

2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

 Menurut Victory dan Charoline (2016) prinsip utama teori agensi ini 

menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang 

(prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agen) yaitu 

manajer entitas bisnis. Prinsipal sebagai pemilik atau pemegang saham merupakan 

pihak yang memeberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama 

prinsipal, sedangkan agen sebagai pengelola perusahaan atau manajemen 

merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan 

perusahaan. Aplikasi teroi kaegenan dapat terwujud dalam kontrak kerja yang 

akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap 

memperhitungkan kebermanfaatan secara keseluruhan (Kristiyanti dan Maswar, 

2016). Hal ini juga terjadi di dalam perusahaan dimana manajemen berperan 

sebagai agen dan shareholder berperan sebagai prinsipal. Pemegang saham 

disebut evaluator informasi dan agen-agennya disebut pengambil keputusan. 

Evaluator informaasi di asumsikan bertanggungjawab memilih sistem informasi. 



17 
 

Pilihan mereka harus dibuat sedemikian rupa sehingga para pengambil keputusan 

membuat keputusan terbaik demi kepentingan pemilik. 

 Menurut Susanti dan Titik (2014) terdapat perbedaan kepentingan antara 

manajer dan pemegang saham mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa 

disebut agency conflict. Konflik ini terjadi karena agen tidak bertindak untuk 

memaksimumkan kesejahteraan prinsipal, tetapi mempunyai kecendrungan untuk 

menguntungkan kepentingan individu agen dengan mengorbankan kepentingan 

pemilik (Winanto dan Widayat, 2013). 

 Dalam konsep teori agensi, manajemen sebagai agen seharusnya bertindak 

sesuai dengan keinginan prinsipal. Namun, tidak menutup kemungkinan 

manajemen hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan 

utilitasnya. Manajemen dapat melakukan tindakan-tindakan yang tidak 

menguntungkan perusahaan secara keseluruhan yang dalam jangka panjang dapat 

merugikan kpentingan perusahaan. Bahkan untuk mencapai kepentingan sendiri, 

manajemen dapat bertindak menggunakan akuntansi sebagai alat melakukan 

rekayasa. 

 Teori agensi mengasumsikan bahwa masing-masing individu termotivasi 

oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik antara 

prinsipall dan agen. Pihak partisipa termotivasi mengadakan kontrak untuk 

mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan 

agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan 

psikiologinya. Untuk mengatasi terjadinya konflik harus ada good corporate 
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governance dalam perusahaan sehingga memberikan keyakinan dan kepercayaan 

pemilik terhadap manajer bahwa mereka mampu memanfaatkan seluruh 

sumberdaya secara maksimal sehingga profitabilitas perusahaan meningkat 

( azhar, 2017). 

2.1.2. Pengertian Pajak 

Pengertian pajak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU KUP (UU No. 28 

Tahun 2007) menyebutkan bahwa “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”. 

Menurut Resmi (2014), pajak dalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat 

kepada kas negara dan digunakan untuk keperluan negara untuk membiayai 

pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan 

sumber utama untuk membiayai public investment. 

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 

karakteristik-karakteristik sebagai berikut: 

a. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaanya. 

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

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

pajak/administrator negara). 
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c. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun 

pembangunan. 

d. Selain fungsi anggaran yaitu fungsi mengisi kas Negara/Anggaran Negara 

yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, 

pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan negara dalam laporan ekonomi dan sosial (fungsi 

mengatur/regulatif). 

Menurut Mardiasmo (2011) agar pemungutan pajak tidak menimbukan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

a. Pemungutan pajak harus adil (syariat keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mendcapai keadilan, undang-undang 

dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 

di ataranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta di sesuaikan 

dengan kemampuan masing-masing. 

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undnag. 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilam, baik bagi 

negara maupun warganya. 
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c. Tidak menganggu perekonomian (syraiat ekonomis) 

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak memimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakatnya. 

d. Pemungutan pajak harus efisien (syariat finansial) 

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat 

ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang dianut adalah self-assesment. 

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, 

tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 

membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 

2013:17). 

Tredapat dua fungsi utama dari pajak, yaitu fungsi penerimaan (budgeter) 

dan mengatur (reguler). Budgeter berarti pajak berfungsi untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran negara. Sedangkan fungsi reguler, pajak berfungsu 

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonoi 

(Waluyo.2009). 

2.1.3. Manajemen Pajak 

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi 

perusahaan, pajak adalah biaya yang akan mengurangi laba bersih (Kurniasih dan 
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Maria, 2013). Besarnya pajak tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin 

besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh kerena itu, 

perusahaan membutuhkan manajemen pajak yang tepat agar perusahaan 

membayar pajak dengan efisien, untuk meminimalkan biaya tersebut dan 

mengoptimalkan laba mereka. 

Menurut Pohan (2013:18) salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak 

melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. 

Salah satu upaya yang dapat dalam penghematan pajak secara legal dapat 

dilakukan melakui manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan cara yang 

dilakukan perusahaan untuk memperkecil beban pajaknya. Menurut Pohan 

(2013:18) manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan tax 

manajer dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan 

dengan perpajakan tersebut dapat dikelola dengan baik dan efisien, ekonomis 

sehingga memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan. 

Menurut Suandy (2011) tujuan manajemen perpajakan dapat dibagi 

menjadi dua sebagai berikut: 

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar. 

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

Menurut Pohan (2013) strategi yang dapat dilakukan dapat ditempuh untuk 

mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu: 

1. Penghematan pajak (tax saving) 
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2. Penghindaran pajak (tax avoidance) 

3. Penundaan pembayaran pajak 

4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan 

5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindar lebih bayar 

6. Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku. 

Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan sederhana tetapi tersapat 

banyak hal yang bersifat emotional. Pada dasarnya tidak seorangpun yang senang 

membayar pajak dan potensi untuk bertahan terhadap pembayaran pajak agaknya 

sudah melekat pada diri wajib pajak. Asumsi Leon Yudkin dalam Pohan 

(2013:23) mempertegas hal tersebut : 

a. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak terutang sekecil mungkin, 

sepanjang hal itu dimungkinkan undang – undang. 

b. Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (tax evasion), yakni 

usaha penghindaran pajak terutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak 

tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya 

tesebut kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula 

bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama. 

Menurut Pohan (2013:24) fungsi manajemen pajak ada 3 (tiga), yaitu : 

1. Perencanaan pajak (tax planning) 

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) 

3. Pengendalian Pajak (tax control). 
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2.1.4. Perencanaan Pajak 

Perencanaan pajak atau tax planning merupakan tahap awal untuk 

melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan 

dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban minimum. Tax planning  

merupakan bagian dari manajemen perpajakan secara luas. Namun tidak 

dipungkiri bahwa istilah tax planning lebih populer dibandingkan dengan istilah 

tax manajemen . diperlukannya manajemen perpajakan sebenarnya berangkat dari 

hal yang sangat mendasar dari sifat manusia. Pohan (2013) menyatakan bahwa:” 

kalau bisa tidak membayar, mengapa harus membayar. Kalau bisa membayar 

lebih kecil, mengapa harus membayar lebih besar”. Namun semuanya harus 

dilakukan dengan iktikad baik dan dengan cara-car yang tidak melanggar aturan 

perpajakan. 

Menurut Pohan (2013:18), tax planning adalah proses mengorganisasi 

usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan 

memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan 

dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (loopholes), agar perusahaan dapat 

membayar pajak dalam jumlah minimum. Setidak-tidaknya terdapat 3 hal yang 

harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yaitu: 

a. Tidak melanggar kewajiban dan ketentuan perpajakan. Bila suatu 

perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, 

buat wajib pajak merupakan resiko yang sangat berbahaya dan mengancam 

keberhasilan perencanaan pajak tersebut. 
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b. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak itu merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan baik jangka 

panjang maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak yang tidak masuk 

akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri. 

c. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur 

dan juga perlakuan akuntansinya. 

Winarto dan Widayat, (2013) menjelaskan perencanaan pajak adalah 

proses pengambilan tax factor yang relevan dan material non tax factor untuk 

memenuhi apakah, kapan, bagaimana, dan dengan pihak mana) untuk melakukan 

transaksi, operasi dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban 

pajak pada tax events yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya 

tujuan usah maupun lainnya.  

Dari penjelasan pengertian tax planning diatas, dapat disimpulkan bahwa 

tax planning merupakan bagian dari manajemen perpajakan yang merupakan 

tahap awal melakukan analisis secra sistematis yang dilakukan oleh wajib pajak 

orang pribadi maupun badan dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan 

yang dapat ditempuh. Bertujuan untuk mengefisiensikan jumlah pajak yang akan 

ditransfer ke pemerintah, melalui penghindaran pajak, bukan penyelundupan 

pajak. 

2.1.4.1.Tujuan Perencanaan Pajak 

Tujuan dari  perencanaan pajak adalah untuk merekayasa usaha wajib 

pajak agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan 
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celah-celah peraturan perpajakan yang ada untuk memaksimalkan jumlah laba 

setelah pajak, karena dalam hal ini pajak merupakan unsur pengurang laba. 

Menurut Pohan (2013) Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan 

pajak (tax planning) adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (after tax 

return). Beberapa hal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk 

meminimumkan kewajiban pembayaran pajak mereka, baik secara legal maupun 

ilegal, yang kita sebut dengan propensisity of dishonesty adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat kerumitan suatu peraturan (complexity of rule) 

Makin rumit peraturan perpajakan, muncul kecendrungan wajib pajak 

untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhinya menjadi tinggi. 

2. Besarnya pajak yang di bayarkan (tax required to pay) 

Makin besar jumlah pajak yang harus dibayar, akan makin besar pula 

kecendrungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan cara memperkecil 

jumlah pembayaran pajaknya. 

3. Biaya untuk negosiasi (cost of bribe) 

Disengaja atau tidak, kadang-kadang wajib pajak melakukan negosiasi dan 

memberikan uang sogokan kepada fiskus dalam pelaksanaan hak dan 

kewajiban perpajakannya. Makiin tinggi uang sogokan yang di bayarkan, 

semakin kecil pula kecendrungan wajib pajak untuk melakukan 

pelanggaran. 

4. Resiko deteksi (probability of detection) 

Resiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah 

pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan di deteksi atau tidak. Makin 
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rendah resiko terdeteksi, wajib pajak cendrung untuk melakukan 

pelanggaran. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, wajib 

pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan. 

5. Besarnya denda (size of penalty) 

Makin berat sanksi perpajakan yang bisa dikenakan, maka wajib pajak 

akan cendrung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar 

ketentuan perpajakan. Sebaliknya, semakin ringan sanksi perpajakan atas 

pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, maka kecendrungan untuk 

melanggar akan lebih besar. 

6. Moral masyarakat 

Moral masyarakat akan memberi warna tersendiri dalam menentukan 

kepatuhan dan kesadaran mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya. 

2.1.4.2.Manfaat Perencanaan Pajak 

Menurut Pohan (2013) adapun manfaat dari perencanaan pajak adalah 

sebagai berikut: 

a. Penghematan kas keluar 

Perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi 

perusahaan. 

b. Mengatur aliran kas (cash flow) 

Perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan 

menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran 

kas lebih akurat. 
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2.1.4.3.Strategi Perencanaan Pajak 

Suandy (2011) menjelaskan setidak-tidaknya terdapat tiga hal yang harus 

diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yaitu: 

1) Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pakak 

dipaksakan dengan melanggar peraturan, bagi wajib pajak merupakan 

resiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mengancam keberhasilan 

perencanaan pajak tersebut. 

2) Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupkan bagian 

yang tidak terpisah dari perencanaan menyeluruh perusahaan, baik jangka 

panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang 

tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri. 

3) Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian 

(agreement), faktur (invoice) dan juga perlakuan akuntansinya (accounting 

treatment). 

Suandy (2011) menyatakan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai 

dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai 

urutan tahap-tahap berikut ini: 

1) Menganalisis informasi (berbasis data) yang ada. 

Tahap pertama dari perencanaan pajak adalah menganalisis komponen 

yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung 

seakurat mengkin beban pajak yang di tanggungkan. Hal ini hanya bisa 

dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, 

baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat 
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dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang efisien. Penting juga untuk 

memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek 

pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mingkin terjadi. Untuk 

itu, seorang manajer perpajakan harus memerhatikan faktor-faktor baik 

internal maupun eksternal yaitu: fakta yang relevan, fakta pajak, fakta non 

pajak lainnya. 

2) Buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak. 

Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Pada 

hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara 

yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses 

perencanaan tidak bisa berada diluar tahapan pemilihan transaksi, 

operasim dan hubungan yang paling menguntungkan. 

3) Evaluasi atas perencanaan pajak. 

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian 

kecil dari sueluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu 

dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu 

perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan 

pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. 

4) Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. 

Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, 

tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Tindakan  

perubahan (up to date planning) harus tetap dijalankan walaupun 

diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat 
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kecil. Sepanjang penghematan pajak masih benar, rencana tersebut harus 

tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian di tanggung 

merupakan kerugian maksimal. Jadi, akan sangat membantu jika 

pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa 

peluang kesuksesan dan berapa laba potensial yang akan diperoleh jika 

berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan. 

5) Memutahirkan rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah 

berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik 

dari undang-undang maupun pelaksanaannya (negara di mana aktivitas 

tersebut dilakukan) yang dapat berdampak terhadap komponen suatu 

perjanjian. 

Dalam tax planning ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak 

untuk menekan jumlah beban pajaknya (Pohan, 2013) yaitu: 

1. tax avoidance (penghindaran pajak) 

2. tax evasion (penggelapan atau penyelundupan pajak) 

3. tax saving (penghematan pajak) 

Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah upaya untuk 

meminimumkan kewajian pajak. Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa 

agar beban pajak (tax burden) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan 

yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang maka 

perencanaan pajak di sini sama dengan tax avoidance karena secara hakikat 

ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan pajak. 
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2.1.5. Tax Avoidance 

Dalam Pohan (2013:13), penghindaran pajak atau tax avoidance adalah 

strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi 

wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Praktik tax 

avoidance  biasanya memanfaatkan kelemahan (grey area) yang terdapat dalam 

undang – undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. 

Menurut Dyreng, et. Al (2008) tax avoidance merupakan segala bentuk 

kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan 

diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Biasanya 

tax avoidance dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum 

pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. 

Menurut Suandy (2011) penghindaran pajak merupakan rekayasa “tax 

affairs” yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. 

Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-

undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi 

berlawanan dengan jiwa undang-undang. 

Dari penjelasan mengenai tax avoidance di atas, dapat disimpulkan bahwa 

tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang memberikan efek 

terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam bingkai 

ketentuan perpajakan. Metode dan teknik dilakukan dengan memanfaatkan 

kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk 

memperkecil jumlah pajak yang terhutang. Dengan demikian dalam konteks 
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perusahaan, penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam 

rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan 

miningkatkan cash flow perusahaan. 

Terdapat perbedaan antara tax avoidance dan tax evasion (penyelundupan 

pajak). Tax avoidance tidak melanggar perundang-undangan dan hanya 

memanfaatkan celah kelemahan yang ada dalam undang-undang tersebut. 

Sedangkan tax evasion merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

menghindari kewajiban perpajakannya dengan melanggar peraturan perundangg-

undangan yang ada. 

Menurut Suandy (2011) terdapat beberapa faktor yang memotivasi wajib 

pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal: 

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin besar jumlah pajak yang di 

bayarkan semakin besar kecendrungan wajib pajak untuk melakukan 

pelanggaran. 

2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, 

semakin besar kecendrungan wajib pajak melakukan pelanggaran. 

3. Kemungkinan untuk ketahuan. Semakin kecil kemungkinan suatu 

pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecendrungan wajib pajak untuk 

melakukan pelanggaran. 

4. Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhada pelanggaran, 

semakin besar kecendrungan wajib pajak melakukan pelanggaran. 
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Adanya pemisahan kepemilikan dan manajemen seperti yang 

dikemukakan dalam teori agensi mengindikasikan keputusan pajak perusahaan 

dapat memicu konflik agensi antara kepentingan pribadi manajer dan pemegang 

saham. Pemisahan kepemilikan dan pengawasan ini menunjukkan bahwa tax 

avoidance merupakan aktivitas yang penting karena penghindaran pajak dapat 

memfasilitasi kesempatan manajerial untuk memanipulasi laporan sesuai 

kepentingannya sekaligus memunculkan kesempatan bagi manajemen untuk 

menutupi berita buruk atau menyesatkan investor. Manajer dapat memberikan 

aktivitas ini dengan mengatakan ketidaktahuan dalam meminimalkan aktifitas 

penghindaran pajak oleh pemeriksa pajakatau fiskus (Chasbiandani dan Martani, 

2012) 

Skema penghindaran pajak (tax avoidance) diberbagai negara menurut 

Darussalam (2009) dalam www.ortax.org dapat dibagi menjadi 2, yaitu : 

a. Penghindaran pajak yang diperkenankan (acceptable tax avoidance) 

b. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (unacceptable tax avoidance) 

2.1.6. Cost of Debt 

Dalam mengelola dan mengembangkan bisnis yang dijalankan, perusahaan 

mempunyai dua sumber utama usaha untuk memperoleh pendanaan yaitu dari 

sumber internal dan eksternal. Sumber internal berasal dari laba operasional yang 

dihasilkan oleh perusahaan, sedangkan sumber eksternal diperoleh melalui 

pinjaman kreditur atau investor. Beberapa alasan menyebabkan perusahaan 

cenderung berhutang dari pada menerbitkan surat berharga, salah satunya adalah 

http://www.ortax.org/
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pendanaan liabilitas mempunyai biaya yang lebih rendah. Perusahaan yang 

menggunakan liabilitas memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan perusahaan yang tidak (Masri dan Martani, 2012). 

Penggunaan liabilitas akan meningkatkan nilai perusahaan, namun 

perusahaan akan membatasi jumlah liabilitasnya dengan mempertimbangkan 

kemungkinan terjadinya kesulitan (financial distress). Liabilitas tentunya akan 

menuntut pengembalian perusahaan kepada kreditur. Tingkat pengembalian yang 

diberikan perusahaan inilah yang akan menjadi cosh of debt bagi perusahaan. 

Definisi cosh of debt adalah sebagai tingkat pengembalian yang diinginkan 

kreditur saat memberikan pendanaan kepada perusahaan (Fabozzi, 2007 dalam 

Masri dan Martani, 2012). Pengukuran cosh of debt dihitung dari beban bunga 

yang dibayarkan oleh perusahaan dalam periode satu tahun dibagi dengan jumlah 

rata-rata pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang berbunga selama tahun 

tersebut (Masri dan Martani, 2012). 

Dalam pajak, biaya hutang diatur pada KMK No.1002/KMK.04/1984. 

Dalam keperluan penghitungan pajak penghasilan, besarnya perbandingan antara 

hutang dan modal sendiri ditetapkan setinggi-tingginya tiga berbanding satu (3:1). 

Menurut Nurauliawati (2010) tingkat pengembalian sebelum pajak yang 

harus dibayar perusahaan kepada pemberi pinjaman. Menurut demadoran (2002) 

dalam Nurauliawati (2010), besarnya cost of debt ditentukan oleh the riskless rate, 

dimana meningkatnya riskless rate akan meningkatkan cost of debt perusahaan. 

The default risk of the company, dimana meningkatnya default risk perusahaan 
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akan meningkatkan biaya pinjaman uang. The tax adventage associated with debt, 

karena biaya bunga merupakan pengurangan pajak, cost of debt setelah pajak 

adalah suatu fungsi dari tingkat pajak. Manfaat pajak yang diakui dari 

pembayaran bunga mengakibabtkan cost of debt setelah pajak lebih rendah dari 

biaya sebelumnya. 

2.1.7. Corporate Governance 

Corporate governance muncul karena terjadi pemisahan antara 

kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau sering dikenal dengan istilah 

masalah keagenan (agency problem). Agency problem adalah konfilk yang terjadi 

akibat adanya perbedaan kepentingan antara maanjer dengan pemilik perusahaan. 

Sehingga memerlukan sistem monitoring serta pengawasan yang dikenal dengan 

istilah tata kelola perusahaan (corporate governance). 

Corporate governance merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen 

kepada pihak kepentingan lain baik dari dalam ataupun luar perusahaan berkaitan 

dengan tata kelola perusahaan. Manajemen (agen) telah diberi tanggung jawab 

oleh pemegang saham (principal) untuk mengelola perusahaan agar mencapai 

tujuan yang diberikan prinsipal. Oleh karena itu manajemen bertanggung jawab 

untuk melaporkan kegiatannya kepada pemegang saham. Berdasarkan perspektif 

agensi, tata kelola perusahaan merupakan penentu penting dalam penilaian 

penghematan pajak perusahaan. 

Organzation for Economic Coorperation and Development (OECD, 2004 

dalam Santoso, 2014) mendefinisikan corporate governance sebagai sistem yang 
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dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. 

Corporate Governance mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka 

yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan, termasuk para pemegang saham, 

dewan pengurus, manajer, dan semua anggota stakeholders non-pemegang saham. 

Rebecca (2012)  menyatakan bahwa struktur corporate governance yang 

sehat merupakan salah satu indikator penting yang sangat dipertimbangkan oleh 

kreditur ketika menentukan risk premium perusahaan. Sehingga corporate 

governance merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan kreditur dalam 

mengambil keputusan. Penerapan corporate governance dapat diukur dengan 

beberapa indikator diantaranya komisaris independen dan komite audit. 

Prinsip – prinsip corporate governance berdasarkan Pedoman Umum Good 

Corporate Governance Indonesia adalah sebagai berikut : 

1) Transparansi (Transparancy) 

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan 

keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan perusahaan. 

2) Akuntabilitas (Accointability) 

Kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan 

sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 

3) Tanggung Jawab (Responsibility) 

Kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip 

korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. 

4) Independensi (Indenpendency) 
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Keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan 

kepentingan dan pengarug atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5) Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) 

Yaitu perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak stakeholder yang 

timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. 

Ketika CG yaitu fairness, transparency, accountability reponsibility dan 

independency dijalankan dengan pengawasan yang dilakukan sedemikian rupa baik 

dalam perusahaan, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan memiliki tata kelola 

perusahaan yang baik termasuk salah satunya dalam memenuhi kewajiban pajaknya. 

Namun jika tidak sesuai, maka perusahaan tersebut dapat saja meminimalkan beban 

pajak yang harus dibayar, sehingga dapat terjadi praktik penghindaran pajak 

(Annisa, 2012). 

Penerapan corporate governance memberikan empat manfaat (Forum for 

Corporate Governance in Indonesia, 2006), yaitu: 

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 

keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih 

meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. 

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah (karena 

faktor kepercayaan) yang akan meningkatkan corporate value. 

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di 

Indonesia. 
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4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena 

sekaligus akan meningkatkan shareholders’s values dan dividen. Tujuan dan 

manfaat penerapan good corporate governance pada perusahaan. 

Karakteristik corporate governance berdasarkan Keputusan Direksi PT 

Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A 

Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang 

Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat wajib memiliki: 

1. Komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan 

jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan 

ketentuan jumlah komisaris independen sekurangkurangnya  30% (tiga puluh 

persen) dari jumlah seluruh komisaris. 

2. Komite audit dimana anggotanya minimal berjumlah 3 (tiga) orang dan 

diketuai oleh seorang komisaris independen. 

3. Seketaris perusahan. 

Pengukuran good corporate  governance dalam penelitian ini 

diindikatorkan dalam komisaris independen dan komite audit. 

2.1.7.1.Komisaris Independen 

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang 

saham pengendali, bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak 

semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen merupakan 
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posisi terbaik untuk melaksanakan mentoring agar tercipta perusahaan yang good 

governance (Rahmawati, 2015) 

Komisaris independen memiliki peran yang sangat penting dalam 

penerapan corporate governance karena keberadaan dewan komisaris belum 

dapat memberikan jaminan terlaksananya prinsip-prinsip corporate governance, 

khususnya mengenai perlindungan terhadap investor.Untuk mendorong 

implementasi corporategovernance, dibentuk sebuah organ tambahan dalam 

struktur perseroan.Organ tambahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

penerapan corporate governance di dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia 

(Surya dan Yustiavandana, 2008). Organ-organ tambahan tersebut antara lain 

adalah komisaris independen dan komite audit. 

Adanya unsur komisaris independen dalam struktur organisasi perusahaan 

yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan 

berfungsi untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya 

dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak lain 

yang terikat. Istilah keberadaan Komisaris Independen dari muncul setelah 

terbitnya Surat Edaran Bapepam Nomor: SE03/PM/2000 dan Peraturan 

Pencatatan Efek Nomor 339/BEJ/07-2001 tanggal 21 Juli 2001. Menurut 

ketentuan tersebut perusahaan publik yang tercatat di Bursa wajib memeiliki 

beberapa anggota dewan komesaris yang memenuhi kualifikasi sebagai komisaris 

independen yaitu komisaris independen adalah sekurangnya 30% dari seluruh 

jumlah anggota dewan komisaris, perlunya dibentuk komite audit serta keharusan 

perusahaan memiliki sekretaris perusahaan (corporation secretary). 
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Beberapa kriteria lainnya tentang komisaris independen berdasarkan 

Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 tentang pembentukan dan 

pedoman pelaksanaan kerja komite audit Nomor IX.I5 adalah sebagai berikut: 

a. Komisaris Independen tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak 

langsung pada emiten atau perusahaan publik. 

b. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau 

Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten 

atau Perusahaan Publik. 

c. Komisaris Independen harus berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. 

d. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang 

berkitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik. 

Dalam rangka penerapan good corporate governance, keberadaan 

komisaris independen sangat diperlukan dalam jajaran dewan komisaris suatu 

perusahaan. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptaan 

iklim yang lebih objektif dan juga untuk menjaga “fairness” serta mampu 

memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan 

perlindungan terhadap kepentingan saham minoritas. 

2.1.7.2.Komite Audit 

Dalam pedoman yang diterbitkan oleh komite nasional kebijakan 

governance (KNKG) menerbitkan pedoman good corporate governance bahwa 

suatu perusahaan dikatakan baik apabila memenuhi lima prinsip dasar yaitu, 

transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban (responsibilitas), independen 

serta kewajaran dan kesetaraan. Kelima prinsip itu diharapkan dapat 
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meminimalisasi terjadinya konflik kaegenan. Selain itu, terdapat beberapa 

mekanisme yang sering dipakai dalam menerapkan tat kelola perusahaan dengan 

baik yaitu melalui pengendalian yang dilakukan oleh dewab komisaris, komite 

audit dan dewan direksi. Sistem corporate governance di Indonesia menganut two 

teir system. Dalam sistem ini ada dua dewan yang terpisah secara jelas yaitu 

dewan komisaris akan mengawasi kerja dewan direksi (Lestari, 2014). 

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab 

kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan kewajiban 

tugas dan fungsi Dewan Komisaris ( Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: 

Kep-643/BL/2012). 

Salah satu tugas komite audit adalah melakukan penelaahan atas informasi 

keuangan yang akan dikeluarkan Emitmen atau Perusahan Publik kepada publik 

dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan 

lainnya terkait dengan informasi keuangan emitmen atau Perusahaan Publik 

(Simanjuntak dan Dahlia, 2014). 

 Terdapat berbagai macam elemen good corporate governance salah satunya 

adalah komite audit. Komite audit adalah salah satu pilar utama dari corporate 

governance . Menurut Koanantachai (2013) perusahaan dengan corporate 

governance yang baik cendrung membayar pajak  yang lebih rendah dibanding 

dengan perusahaan yang memiliki corporate governance yang rendah. Komite audit 

bertugas menelaah laporan keuangan perusahaan dan mengawasi kebijakan 

manajemen dalam mengelola perusahaan dengan efektif dan efisien. Komite audit 

merupakan bagian dari corporate governance dan dapat mengurangi agency 
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promlem serta mengawasi kebijakan manajemen dalam mengelola perusahaan 

dengan efektif dan efisien (Simanjuntan dan Dahlia, 2014). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Nuralifmide (2012) menemukan bahwa 

terdapat hubungan signifikan antara komite audit dan penghindaran pajak. Komite 

audit diukur efektivitasnya dengan menilai kompetensi, size dan activity 

(Hermawan, 2009). Dengan skoring yang dilakukan diharapkan dapat 

mencerminkan tingkat efektivitas dari komite audit dlaam menjalankan tugasnya 

(Simanjuntak dan Dahlia, 2014) 

Dalam peraturan Bapepam LK No. IX 1.5 tahun 2004 juga menjelaskan 

bahwa pembentukan komite audit terdiri dari sekurang – kurangnya satu orang 

komisaris independen dan sekurang – kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya 

berasal dari luar emiten atau perusahaan publik yang menguasai dan memiliki latar 

belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. 

Annisa dan Kurniasih (2012) menguji pengaruh dewan komisaris dan komite 

audit terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak 

terbukti adanya pengaruh signifikan antara dewan komisaris terhadap penghindaran 

pajak. Hal tersebut dimungkinkan karena ukuran dewan komisaris tidak dapat 

mempengaruhi keputusan manajemen dalam menentukan tindakan penghindaran 

pajak karena anggota dewan komisaris hanya sebagai formalitas untuk memenuhi 

peraturan yang dibuat oleh Badan Pengawas Pasar Modal. 

Kehadiran komite audit yang independen dan handal sangat diharapkan oleh 

pihak eksternal perusahaan dalam mengurangi masalah pelaporan keuangan. 

Menurut penelitian yang dilakukan Anserson, dkk (2013) menjelaskan bahwa pasar 
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lebih bereaksi positif pada perusahaan yang memiliki komite audit. Hal ini 

ditunjukan dengan rendahnya cost of debt yang dinikmati perusahaan sebagai 

kepercayaan kreditor yang tinggi. 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Berikut hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan 

bahan kajian, antara lain: 

Tabel 2.1: Tinjauan Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti 

Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 

Hasil Penelitian 

 

1. 

Indah Masri dan 

Dwi Martani 

(2012) 

Cost of Debt Tax Avoidance 

 

Pemoderasi : 

- Tarif Pajak 

-Kepemilikan 

Keluarga 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tax 

avoidance memiliki 

pengaruh positif tidak 

signifikan terhadap cost of 

debt. Dengan adanya 

variabel pemoderasi tarif 

pajak tidak memperkuat 

hubungan antara tax 

avoidance terhadap cost of 

debt, sedangkan dengan 

variabel pemoderasi 

kepemilikan keluarga dapat 



43 
 

memperkuat hubungan tax 

avoidance terhadap  cost of 

debt. 

 

2. 

Dian Fransiskus 

Simanjuntak 

dan Dahlia Sari 

(2014) 

Biya hutang Penghindaran 

Pajak. 

 

Variabel 

moderasi: 

Efektifitas 

Komite Audit 

Hasil penelitian 

menunjukan adanya 

hubungan negatif 

signifikan antara 

penghindaran pajak dan 

biaya utang. Efektifitas 

komite audit tidak 

berpengaruh signifikan 

dalam hubungan negatif 

antar penghindaran pajak 

dan biaya utang. 

3. Utkir 

Kholbadalov 

(2012) 

Cost of Debt Tax Avoidance 

Pemoderasi : 

 Kepemilikan 

Institusional 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tax 

avoidance memiliki 

pengaruh negatif terhadap 

cost of debt. Dengan 

adanya varibel pemoderasi 

kepemilikan institusional 

tidak memperkuat 

hubungan antara tax 
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avoidance terhadap cost of 

debt. 

4. Rahmawati 

(2015) 

Cost of Debt Tax Avoidance, 

good corporate 

governance. 

Proporsi : 

Komisaris 

Independen, 

Kpemilikan 

manajerial dan 

komite audit. 

Hasil penelitian 

menunjukan tax avoidance, 

proporsi komisaris 

independen berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

cost of debt. serta 

kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional 

dan komite audit 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap cost of 

debt. 

5. Elsa 

Marcelliana & 

Anna 

Purwaningsih 

(2012) 

Biaya Utang Penghindaran 

Pajak 

Hasil penelitian 

menunjukkan  . 

Adanya hubungan positif 

antara penghindaran pajak 

dan biaya utang. 

6. Yulisa Rebecca 

(2013) 

Biaya 

Ekuitas & 

Cost of Debt 

Corporate 

Governance, 

denganindikator: 

Kepemilikan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

corporate governance 

index perpengaruh negatif 



45 
 

Institusional, dan 

kepemilikan 

keluarga. 

signifikan terhadap biaya 

ekuitas dan biaya hutang 

perusahaan, kepemilikan 

keluarga memiliki 

pengaruh signifikan positif 

terhadap biaya ekuitas 

perusahaan, kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap biaya ekuitas. 

7. Ika Erniawati 

(2014) 

Biaya hutang Penghindaran 

pajak 

 

Variabel 

moderasi: 

kepemilikan 

istitusional 

Tax avoidance berpengaruh 

negatif signifikan terhadap 

biaya hutang. Variabel 

pemoderasi kepemilikan 

institusional yang 

memenuhi syarat hubungan 

istimewa tidak memperkuat 

pengaruh tax avoidance 

terhadap cost of debt. 

(sumber: olahan penulis, 2018) 
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2.3. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Gambar 2.1 : Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

(sumber: olahan penulis 2018) 

Menurut sugiyono (2014:93), hipotesis dikembangkan dari telaah teoritis 

sebagai jawaban sementara dari masalah atau pernyataan penelitian yang 

memerlukan pengujian secara empiris. Oleh sebab itu, berdasarkan perumusan 

masalah maka dapat dibuat Hipotesis sebagai berikut: 

2.3.1. Pengaruh Tax Avoidance terhadap Cost of Debt. 

Graham dan Tucker (2008) menyatakan bahwa kegiatan meminimalkan 

pajak seperti tax shelters dan tax avoidance adalah pengganti dari penggunaan 

utang. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan menggunakan utang lebih kecil 

ketika mereka terlibat dalam penghindaran pajak. Kecenderungan perusahaan 

untuk mengurangi penggunaan utang akan mengurangi kemungkinan terjadinya 

kebangkrutan, memiliki risiko kebangkrutan yang lebih rendah sehingga akan 

mengurangi cost of debt. Dengan biaya dan risiko kebangkrutan yang rendah, 

H2 

H1 

Tax Avoidance Cost of Debt 

H3 

Komite Audit Komisaris 

Independen 
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kreditur akan memberikan pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah kepada 

perusahaan. Sifat subtitusi antara tax avoidance dengan biaya utang ini juga akan 

dipengaruhi oleh penentuan struktur modal perusahaan, apakah perusahaan 

menggunakan pendanaan yang berasal dari modal sendiri yaitu dari modal saham 

dan laba ditahan atau dari pihak eksternal yaitu utang (Graham dan Tucker, 2008). 

Sejalan dengan penelitian Graham dan Tucker (2008), penelitian yang 

dilakukan oleh Kholbadalov (2012) juga menyimpulkan bahwa tax avoidance 

memiliki pengaruh yang negatif terhadap biaya utang. Hal tersebut terjadi karena 

tax savings yang diperoleh dari kegiatan penghindaran pajak (tax avoidance) 

dapat digunakan perusahaan untuk membiayai investasi atau operasional 

perusahaan tanpa harus menggunakan debt financing (Kholbadalov, 2012). Hasil 

penelitian tersebut mendukung trade-off theory bahwa semakin besar 

penghindaran pajak maka akan semakin mengurangi biaya utang (cost of debt).  

H1 : tax avoidance berpengaruh terhadap cost of debt 

2.3.2. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Hubungan Pengaruh Tax 

Avoidance terhadap Cost of Debt. 
 

Dewan direksi berfungsi untuk mengurus prusahaan, sementara dewan 

komisaris berfungsi untuk  melakukan pengawasan. Selain itu, komisaris 

independen berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan 

keputusan oleh dewan komisaris (Rahmawati,2015) 

Pohan (2008) menunjukkan komisaris independen berpengaruh signifikan 

positif terhadap tax avoidance. Semakin banyak dewan komisaris independen 
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maka pengawasan terhadap manajemen akan semakin ketat. Laba merupakan   

salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan manajemen. Salah satu cara 

meningkatkan laba adalah dengan menekan biaya- biaya termasuk pajak. 

Sehingga manajemen menjadi agresif terhadap pajak dan melakukan tax 

avoidance. 

Adanya komisaris independen dalam struktur dewan komisaris merupakan 

salah satu perwujudan dari independensi dan transparansi dalam perusahaan. 

Penelitian Anderson et al (2013) membuktikan bahwa cost of debt berbanding 

terbalik dengan komisaris independen, komite audit independen, ukuran dan 

jumlah pertemuan. Dalam rangka monitoring, bondholders mempertimbangkan 

keefektifan pengawasan atas dewan dan komite audit sebagai sumber jaminan atas 

integritas nilai dalam laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

semakin besar proporsi komisaris independen, maka cost of debt perusahaan 

semakin kecil. Dengan adanya komisaris independen dalam perusahaan, 

perusahaan akan menyajikan laporan keuangan yang lebih memiliki integritas 

sehingga kreditor dapat melihat kinerja perusahaan tersebut dan akan berdampak 

pada cost of debt perusahaan atau return yang ditetapkan kreditor. 

Adanya proporsi komisaris independen yang besar akan menyebabkan 

pengawasan terhadap manajemen menjadi semakin ketat, sehingga manajemen 

menjadi agresif terhadap pajak dan melakukan tax avoidance. Keberadaan 

komisaris independen dalam perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan 

kreditor sehingga kreditor akan meminta return yang kecil dan cost of debt yang 

akan ditanggung perusahaan akan lebih rendah. Proporsi komisaris independen 
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diharapkandapat memperkuat hubungan negatif antara tax avoidance dan cost of 

debt. 

H2 : Komisaris Independen berpengaruh pada hubungan tax avoidance 

terhadap cost of debt. 

2.3.3. Pengaruh Komite Audit terhadap Hubungan Pengaruh Tax 

Avoidance terhadap Cost of Debt 
 

Keberadaan komite audit adalah salah satu perangkat utama dari 

penerapan good corporate governance. Komite audit bertugas menelaah laporan 

keuangan perusahaan dan mengawasi kebijakan manajemen dalam mengelola 

perusahaan dengan efektif dan efisien. Penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) 

dan Dewi dan Jati (2014) menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara komite audit dan tax avoidance. Semakin banyak jumlah komite audit yang 

dimiliki perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan pun akan semakin 

ketat sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan tax 

avoidance. 

Dengan adanya komite audit yang diharapkan dapat meningkatkan 

kredibilitas serta keandalan informasi keuangan yang disajikan perusahaan dapat 

meningkatkan kepercayaan pihak eksternal terhadap perusahaan yang akan 

berimplikasi pada peningkatan modal dan penurunan atas biaya pinjaman 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Anderson et al (2013) menjelaskan 

bahwa pasar lebih bereaksi positif pada perusahaan yang memiliki komite audit. Hal 

ini ditunjukan dengan rendahnya cost of debt yang dinikmati perusahaan sebagai 
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kepercayaan kreditor yang tinggi. Sehingga keberadaan komite audit dalam 

perusahaan dapat mengurangi cost of debt perusahaan. 

Komite audit akan mengawasi kebijakan manajemen dalam mengelola 

perusahaan dengan efektif dan efisien sehingga akan meningkatkan tindakan 

manajemen dalam melakukan tax avoidance. Dan adanya komite audit dalam 

perusahaan akan meningkatkan kepercayaan kreditor sehingga dapat menurunkan 

cost of debt yang ditanggung perusahaan. Komite audit diharapkan dapat 

memperkuat hubungan negatif antara tax avoidance dengan biaya utang. 

H3 : Komite Auditberpengaruh pada hubungan tax avoidance terhadap cost of 

debt. 

2.4. Pajak Dalam Islam 

Allah SWT tidak membiarkan manusia saling menzhalimi satu dengan 

yang lainnya, Allah dengan tegas mengharamkan perbuatan zhalim atas diri-Nya, 

juga atas segenap makhluk-Nya. Kezhaliman dengan berbagai ragamnya telah 

menyebar dan berlangsung turun temurun dari generasi ke generasi, dan ini 

merupakan salah satu tanda akan datangnya hari kiamat sebagaimana Rasulullah 

Shallallahu „alaihi wa sallam pernah bersabda. 

ٍْ َحَراو ٍْ َحالَل أَو ي اَل أَ ي ًَ ا أََخَذ اْن ًَ ْرُء بِ ًَ ٌٌ الَيُبَانيَّ اْن ٍَّ َعهَى انَُّا س َزَيا  نَيَأْتِيَ

“Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman saat manusia tidak peduli 

dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halalkah atau yang haram” [HR 

Bukhari kitab Al-Buyu : 7] 
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2.4.1. Hukum Pajak dan Pemungutnya Menurut Islam  

Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang 

jelas, baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri.Adapun dalil secara 

umum, semisal firman Allah: 

ٍَ آَيُُىا اَل تَأُْكهُىا أَْيَىانَُكْى بَْيَُُكْى بِاْنبَاِطمِ   يَا أَيُّهَا انَِّذي

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan cara yang batil….”[An-Nisa : 29] 

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta 

sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan.Dan pajak adalah salah satu jalan 

yang batil untuk memakan harta sesamanya.Dalam sebuah hadits yang shahih 

Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda. 

ُْهُ الَ يَحِ  مُّ َياُل اْيِرٍئ ُيسهٍِى إاِلَّ بِِطْيِب ََْفٍس ِي  

“Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya”  

2.4.2. Pemerintah Berhak Atas Rakyatnya 

Berkata Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya, Al-Muhalla 

(4/281) ; “Orang-orang kaya ditempatnya masing-masing mempunyai kewajiban 

menolong orang-orang fakir dan miskin, dan pemerintah pada saat itu berhak 

memaksa orang-orang kaya (untuk menolong fakir-miskin) apabila tidak 

ditegakkan/dibayar zakat kepada fakir-miskin.”Ibnu Hazm rahimahullah berdalil 

dengan firman Allah.: 

بِيمِ  ٍَ انسَّ ٍَ َوابْ ْسِكي ًِ  َوآِت َذا اْنقُْربَٰى َحقَّهُ َواْن

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang 

miskin, dan orang yang dalam perjalanan ….” [Al-Isra : 26] 
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         Setiap muslim wajib mentaati pemimpinnya selama pemimpin itu masih 

dalam kategori muslim dan selama pemimpinnya tidak memerintahkan suatu 

kemaksiatan. Memang, pajak termasuk kezhaliman yang nyata. Akan tetapi, 

kezhaliman yang dilakukan pemipimpin tidak membuat ketaatan rakyat 

kepadanya gugur/batal, bahkan setiap muslim tetap harus taat kepada 

pemimpinnya yang muslim, selama perintahnya bukan kepada 

kemaksiatan.Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam menerangkan kepada para 

sahabatnya Radhiyallahu „anhum bahwa akan datang di akhir zaman para 

pemimpin yang zhalim. Kemudian beliau ditanya tentang sikap kaum muslimin : 

“Bolehkah melawan/memberontak?”. Lalu Rasulullah Shallallahu „alaihi wa 

sallam menjawab ; “Tidak boleh! Selagi mereka muslim. 


