BAB II
TELAAH PUSTAKA

2.1 Teori Agensi (Agency Theory)
Hubungan agensi terjadi ketika salah satu pihak (principal) menyewa pihak
lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang untuk
membuat keputusan kepada agen tersebut. Salah satu elemen dari teori agensi
adalah bahwa principal dan agen memiliki preferensi atau tujuan berbeda.
Menurut Brigham dan Houston (2006), manajer diberi kekuasaan oleh pemilik
perusahaan yaitu pemegang saham untuk membuat keputusan, dimana hal ini
menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan
(agency theory).
Teori keagenan merupakan teori yang mendukung pengaruh perencanaan
pajak pada nilai perusahaan. Teori keagenan menggambarkan hubungan
kontraktual diantara pihak yang memberikan kepercayaan yaitu pemegang saham
sebagai principal dengan pihak yang diberikan kepercayaan yaitu manajemen
sebagai agent. Manajemen merupakan pihak yang diberikan kepercayaan dan
wewenang untuk mengelola kekayaan yang dimiliki oleh principal serta
mengambil setiap keputusan berdasarkan kepentingan pemegang saham.
Sehingga tujuan dari hubungan keagenan tersebut adalah menciptakan kontrak
yang efisien antara agen dan principal. Jika agen dan principal memiliki tujuan
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yang sama dalam hal ini membayar pajak dan dalam hal ini meningkatkan nilai
perusahaan, maka sudah tentu manajemen akan bekerja sesuai dengan
kepentingan pemegang saham, sehingga tidak terjadi tindakan opportunistik yang
dilakukan oleh manajer.
Namun jika perencanaan pajak memberikan efek sebaliknya

yaitu

perencanaan pajak memberikan peluang bagi manajerial untuk melakukan tindaka
opportunistik (mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan
shareholders) sehingga menurunkan nilai perusahaan (Desai et,al 2006).
Tindakan opportunistik ini mengakibatkan dual kemungkinan yaitu melaporkan
laba komersil lebih rendah (understatement) dan mengambil insentif dari
penurunan pembayaran kewajiban pajak yang diakibatkan dari pelaporan laba
komersil yang lebih rendah tersebut. Jika dua prediksi ini terjadi maka kativitas
tersebut bersifat complimentary (saling melengkapi satu aktivitas lainnya)
sehingga hal ini menyebabkan adanya kurang transparan manajerial dalam hal
perencanaan pajak atau aktivitas perencanaan pajak tersebut tidak terdeteksi oleh
shareholders dengan melaporkan laba komersil yang lebih rendah.

Adanya konflik kepentingan antara investor dan manajer dan manajer
menyebabkan munculnya agency cost yaitu biaya monitoring yang dikeluarkan
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oleh principal seperti auditing, penganggaran, sistem pengendalian dan
kompensasi, biaya perikatan yang dikeluarkan oleh agent dan kerugian residual
berkaitan dengan divergensi kepentingan antara principal dan agent.
2.2 Perencanaan Pajak
Menurut Early Suandy (2014:6) perencanaan pajak adalah langkah awal
dalam manajemen pajak. Suandy (2008) menjelaskan perencanaan pajak (tax
planning) sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok
wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak
yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. Seminimal mungkin
dalam hal ini dilakukan sepanjang hal ini masih berada di dalam peraturan
perpajakan yang berlaku, sehingga kegiatan perencanaan pajak (tax planning) ini
dilegalkan oleh pemerintah. Pada tahap awal perencanaan pajak ini, dilakukan
pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan-peraturan perpajakan agar dapat
diseleksi jenis penghematan pajak yang dapat dilakukan.
Lumbantoruan (1996:483) dalam Sumomba (2010) menjelaskan manajemen
pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, akan
tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan
likuiditas yang akan diharapkan oleh pihak manajemen. Lumbantoruan (1996 :
489) menjelaskan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Wajib
Pajak untuk meminimalkan beban pajak, di antaranya yaitu:
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a. Pergeseran pajak (tax shifting) adalah pemindahan atau mentransfer
beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Dengan
demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak dimungkinkan
sekali tidak menanggung beban pajaknya.
b. Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan
jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli.
c. Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh
perusahaan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan
terhadapnya.
d. Penggelapan pajak (tax evasion) adalah penghindaran pajak yang
dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar
ketentuan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak (tax evasion)
dilakukan dengan cara memanipulasi secara ilegal beban pajak dengan
tidak melaporkan sebagian dari penghasilan, sehingga dapat
memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya.
e. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) adalah usaha wajib pajak untuk
meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatifalternatif yang riil yang dapat diterima oleh fiskus. Suandy (2008)
menyebutkan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) adalah rekayasa
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“tax affairs” yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan
yang ada.
2.3 Nilai Perusahaan
2.3.1

Pengertian Nilai Perusahaan

Salah satu tujuan utama suatu perusahaan adalah memaksimumkan nilai
perusahaan, nilai perusahaan digunakan sebagai pengukur keberhasilan
perusahaan karena dengan meningkatnya nilai perusahaan berarti meningkatnya
kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham. Nilai perusahaan dapat
dilihat dari nilai saham perusahaan yang bersangkutan (Martono dan Harjito,
2010:34).
Menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2012:6) nilai perusahaan adalah
sebagai berikut:
“Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli
apabila perusahaan tersebut dijual. Semakin tinggi nilai perusahaan semakin
besar kemakmuran yang diterima oleh pemiliki perusahaan”.
Menurut Agus Sartono (2012:9) nilai perusahaan dapat didefenisikan sebagai
berikut :
“Tujuan memaksimumkan kemakmuran pemehang saham dapat ditempuh
dengan memaksimumkan nilai sekarang atau present value semua keuntungan
pemegang saham akan meningkat apabila harga saham yang dimiliki
meningkat”.
Farah margareta (2011:7) mengemukakan bahwa:
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“Nilai perusahaan yang sudah go public tercermin dalam harga pasar saham
perusahaan sedangkan pengertian nilai perusahaan yang belum go public
nilainya terealisasi apabila perusahaan akan dijual (total aktiva dan prospek
perusahaan, resiko usaha, lingkungan usaha, dan lain-lain)‟.
Berdasarkan defenisi diatas, dapat dikatakan bahwa nilai perusahaan adalah
persepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham,
seperti yang dikemukakan oleh Saud Husnan dan Enny Pudjiastuti (2012:6)
bahwa:
“Secara normative keputusan keuangan adalah memaksimumkan nilai
perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan, semakin besar kemakmuran
yang akan diterima oelh pemilik perusahaan. Bagi perusahaan yang
menerbitkan saham di pasar modal, harga saham yang diperjual-belikan di
bursa merupakan indikator nilai perusahaan”.
2.3.2

Saham

Menurut sunariyah (2011:126) saham adalah surat berharga yang dikeluarkan
oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) atau yang biasa
disebut emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut juga pemilik
sebagian dari perusahaan tersebut.
Pengertian saham menurut Damardji dan Fakhruddin (2011:5) adalah sebagai
berikut:

18

“Sebagai tanda penertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu
perusahaan atau perseroan. Saham berwujud selembar kertas yang
menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang
menerbitkan surat berharga tersebut”.
Selembar saham mempunyai nilai atau harga dan dapat dibedakan menjadi 3
(tiga) menurut Sawidji Widoatmojo (2012:46), yaitu :
a. Harga nominal
Harga yang tercermin dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten
untuk menilai setiap lebar saham yang dikeluarkan, besarnya harga
nominal memberikan arti penting saham karena dividen minimal biasanya
di tetapkan berdasarkan nilai nominal.
b. Harga perdana
Harga ini merupakan pada waktu harga saham tersebut dicatat dibursa
efek. Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin
emisi (under writer) dan emiten, dengan demikian akan diketahui berapa
harga saham emiten itu akan dijual kepada masyarakat biasanya untuk
menentukan harga perdana.
c. Harga pasar
Jika harga perdana merupakan harga jual dari perjanjian emisi kepada
investor, maka harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu
dengan investor yang lain, harga ini terjadi setelah harga saham tersebut
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dicatatkan di bursa, transaksi disini tidak lagi melibatkan emiten dari
penjamin emisi harga ini yang disebut sebagai harga di pasar sekunder.
Berdasarkan definisi diatas, menunjukan bahwa saham merupakan surat
berharga dalam bentuk kertas yang mencantumkan nilai nominal, nama
perusahaan dan diikuti dengan tanda kepemilikan atau suatu perusahaan
seseorang atau badan.
2.3.3

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan

Menurut Morenly dan Victoria (2015) faktor-faktor yang mempengaruhi nilai
perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Struktur modal
2. Profitabilitas
3. Resiko perusahaan
Menurut Switli, Sri dan Decky (2016) faktor-faktor yang mempengaruhi nilai
perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Return On Asset
2. Return On Equity
3. Risiko perusahaan
4. Loan to Deposit Ratio
5. Non Performing Loan
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2.3.4

Tujuan Memaksimalkan Nilai Perusahaan

Menurut I Made Sudana (2011:7) teori-teori di bidang keuangan memiliki
satu fokus, yaitu memaksimalkan kemakmuran pemegang saham atau pemilik
perusahaan (wealth of the shareholders). Tujuan normative ini dapat diwujudkan
dengan memaksimalkan nilai pasar perusahaan (market value of firm). Bagi
perusahaan yang sudah go public,memaksimalkan nilai perusahaan sama dengan
memaksimalkan harga saham. Memaksimalkan nilai perusahaan dinilai lebih
tepat sebagai tujuan perusahaan karena:
a. Memaksimalkan nilai perusahaan berarti memaksimalkan nilai sekarang
dari semua keuntungan yang akan diterima oleh pemegang saham dimasa
yang akan datang atau beroreintasi jangka panjang.
b. Mempertimbangkan faktor resiko.
c. Memaksimalkan nilai perusahaan lebih menekankan pada arus kas dari
pada sekedar laba menurut pengertian akuntansi.
d. Memaksimalkan nilai perusahaan tidak mengabaikan tanggung jawab
sosial.
2.3.5

Konsep Nilai Perusahaan

Menurut Christiawan (2007) beberapa konsep nilai yang menjelaskan nilai
perusahaan diantaranya sebagai berikut:
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1. Nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran
dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan
juga ditulis jelas dalam surat saham kolektif.
2. Nilai pasar atau sering disebut kurs. Kurs adalah harga yang terjadi dari
proses tawar menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika
saham perusahaan dijual di pasar saham.
3. Niali intrinsic meruapakan nilai yang mengacu pada perkiraaan niali riil
suatu perusahaan. Niali perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan
sekedar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai
entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di
kemudian hari.
4. Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep
akuntansi.
5. Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan yang harus
dipenuhi. Nilai sisa merupakan bagian para pemegang saham. Nilai
likuidasi bisa dihitung berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika
suatu perusahaan akan di likuidasi.
2.3.6

Metode Pengukuran Nilai Perusahaan

Menurut Weston dan Copeland (2008:244) pengukuran nilai perusahaan
terdiri dari:
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a. Price Earning Ratio (PER)
b. Price Book Value (PBV)
c. Tobin’s Q
Berikut ini adalah pengertian metode pengukuran nilai perusahaan:
a. Price Earning Ratio (PER)
PER adalah perbandingan antara harga saham perusahaan dengan
earning per share dalam saham. PER adalah fungsi dari perubahan
kemampuan laba yang diharapkan dimasa yang akan datang. Semakin
besar PER, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk
tumbuh sehingga dapat meningkatkan niali perusahaan. PER dapat
dihitung dengan rumus:

PER =

𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑃𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑃𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

b. Price Book Value (PBV)
Price Book Value (PBV) menggambarkan seberapa besar pasar
menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio
ini, berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. PBV juga
menunjukan seberapa jauh suatu perusahaan mampu menciptakan nilai
perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan.

PBV =

𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑃𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑢𝑘𝑢 𝑃𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
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c. Tobin’s Q
Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai perusahaan adalah
dengan menggunakan Tobin’s Q. Tobin’s Q ini dikembangkan oleh
professor James Tobin (Weston dan Copeland, 2004). Rasio ini
merupakan konsep yang sangat berharga kerena menunjukan estimasi
pasar keuangan saat ini tentang niali hasil pengembalian dari setoap
dolar

investasi

incremental.

Tobin’s

Q

dihitung

dengan

membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku
ekuitas perusahaan. Rumusnya sebagai berikut:

Q =

(𝐸𝑀𝑉+𝐷)
(𝐸𝐵𝑉+𝐷)

Keterangan :
Q

: Nilai perusahaan

EMV (Nilai Pasar Ekuitas

: Closing proce saham x jumlah saham
yang beredar

D

: Nilai buku dari total hutang

EBV

: Nilai buku dati total aset

2.4 Kepemilikan Manajerial
Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan
pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut agency
conflict. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya
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suatu mekanisme yang diterapkan guna melindungi kepentingan pemegang saham
(Jensen dan Mekling, 1976). Mekanisme pengawasan terhadap manajemen
tersebut menimbulkan suatu biaya yaitu biaya keagenan, oleh karena itu salah
satu cara untuk mengurangi agency cost adalah dengan adanya kepemilikan
saham oleh pihak manajemen ( Tendi dalam Permanasari, 2010).
Dengan adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan akan
menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai
akibat kepemilikan manajemen yang meningkat. Kepemilikan oleh manajemen
yang besar akan efektif memonitoring aktivitas perusahaan. Menurut Jensen dan
Meckling (1976), ketika kepemilikan saham oleh manajemen rendah maka ada
kecendrungan akan terjadinya perilaku oportunictic manajer yang akan meningkat
juga. Dengan adanya kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan maka
dipandang

dapat

menyelaraskan

potensi

perbedaan

kepentingan

antara

manajemen dan pemegang saham lainnya sehingga permasalahan antara agen dan
prinsipal diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer juga sekaligus sebagai
pemegang saham.
Struktur kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham oleh pihak
manajemen yang secara aktif terlibat di dalam pengambilan keuputusan.
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Pengukurannya dilihat dari besarnya proporsi saham yang dimiliki manajemen
pada akhir tahun yang disajikan dalam bentuk persentase (Yadnyana dan Wati,
2011). Dugaan yang menarik timbul dari adanya kepemilikan manajerial dalam
sebuah perusahaan, bahwa peningkatan nilai perusahaan terjadi sebagai akibat
dari meningkatnya kepemilikan manajerial. Besarnya proporsi daham yang
dimiliki manajemen akan efektif dalam memonitor setiap aktivitas yang
dilakukan perusahaan (Permanasari, 2010).
2.5 Kepemilikan Institusional
Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional
memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan
yang terjadi antara menajer dan pemegang saham. Keberadaan investor
institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam
setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor
institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah
percaya terhadap tindakan manipulasi laba.
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang
dimiliki oleh institusi atau lemabaga seperti perusahaan asuransi, bank,
perusahaan investasi dan kepemilikan instusional lain (Tarjo dalam Permanasari,
2010). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor
manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan
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mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut
tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh
kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi
mereka yang cukup besar dalam pasar modal.
Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha
pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat
menghalangi perilaku opportunistic manajer.
Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:
1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat
menguji keandalan informasi.
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat
atas aktivitas yang terjadi didalam perusahaan.
Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat
mendorong manajer untuk lebih memfokuskan terhadap kinerja perusahaan
sehingga akan mengurangi prilaku opportunistic atau mementingkan diri sendiri
(Astria,2011). Menurut Pozen (1994) dalam Nurul (2018) investor institusi dapat
dibedakan menjadi dua yaitu investor pasif dan aktif. Investor pasif tidak terlalu
ingin melibat dalam pengambilan keputusan manajerial, sedangkan investor aktif
ingin terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial. Keberadaan institusi
inilah yang mampu menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan.
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2.6 Pajak Dalam Pandangan Islam
Dalam istilah bahasa Arab pajak dikenal dengan nama Adh-Dhariba atau bisa
juga disebut Al-Maks, yang artinya adalah “ Pungutan yang ditarik dari rakyat
oleh para penarik pajak”(Lisanul Arab IX/217-218 dan XIII/160, serta Shahih
Muslim dengan syarahnya oleh Imam Nawawi XI/202).
Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini, pajak ialah apa yang
diwajibkan oleh penguasa (pemerintah muslim) keoada orang-orang kaya dengan
menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara
dan masyarakat secara umum) ketika tidak ad akas di dalam baitul mal. (Syafa‟ul
Ghalil hal.234, dan Ghiyats Al-Umam Min Iltiyats Azh-Zhulmi hal.275).
Adapun pajak menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas
Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan
dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa
berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang
dan jasa kolektif untuk mencapai kesehjateraan umum.
Ada beberapa istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau Adh-Dharibah
diantaranya adalah:
a. Al-Jizyah ( upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintah
islam)
b. Al-Kharaj (pajak bumi yang dimiliki oleh Negara islam)
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c. Al-„Usyur ( bea cukai bagi para pedangang non muslim yang masuk
ke Negara islam).
Adapun ayat yang berkaitan tentang pajak didalam Al-Quran terdapat dalam
surah An-Nisa : 29 yang artinya:

ًيَا أَيُهَا اّلَذِيهَ آمَىُىا ّلَا تَأْكُلُىا أَمْىَاّلَكُمْ بَيْىَكُمْ بِاّلْبَاطِلِ إِّلَا أَنْ تَكُىنَ تِجَارَة
عَهْ تَزَاضٍ مِىْكُمْ ۚ وَّلَا تَقْتُلُىا أَوْفُسَكُمْ ۚ إِنَ اّللَهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
“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”.
Dalam ayat tersebut diatas Allah melarang hambanya saling memakan harta
sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan
yang batil untuk memakan harta sesamanya apabila dipungut tidak sesuai aturan.
Dalam hadits yang sahih Rasulullah Shallallahhu „Alaihi Wa salam bersabda

ُالَ يَحِمُّ مَالُ امْرِئٍ ُمسْهِمٍ إِالَّ ِبطِيْبِ نَ ْفسٍ مِنْه
“Artinya: Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari
pemiliknya”.
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Adapun dalil secara khusus yang mengancam apabila pajak tidak dipungut
dengan benar di antaranya bahwa Rasulullah bersabda

ِإِّنَ صَاحِبَ انْمَكسِ فِيْ اننَار
“Artinya: Sesungguhnya pelaku atau pemungut pajak (diadzab) di
neraka.(HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imran:7)”.
2.7 Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1
Beberapa Penelitian Tedahulu Tentang Nilai Perusahaan
No
1

2

Nama
Peneliti
Dewi Sartika
dan Fidiana
(2015)

Judul Penelitian Variabel

Dr. Nwaobia
Appolos N,
Kwarbai Jerry
D
dan
Ogundajo
Grace O
(2016)

Tax
Planning
and Firm Value:
Empirical
Evidence From
Nigerian
Consumer Goods
Industrial Sector
(2015)

Moderasi
Kepemilikan
Institusional
terhadap
Hubungan
Perencanaan
Pajak
dengan
Nilai Perusahaan

Variabel
Independen
Perencanaan
Pajak
Variabel
Dependen
Nilai
Perusahaan
Variabel
Moderasi
Kpemilikan
Institusioanal
Variabel
Independen
Perencanaan
Pajak
Variabel
Dependen
Nilai
Perusahaan
Variabel
Kontrol
Ukuran

Hasil Penelitian
Perencanaan pajak
: berpengaruh
terhadap
nilai
perusahaan dengan
arah positif dan
: kepemilikan
institusional mampu
memoderasi
hubungan
antara
: perencanaan pajak
dengan
nilai
perusahaan
Nilai
perusahaan
: mempengaruhi nilai
perusahaan
tergantung
dari
variabel perencanaan
: di adopsi. Variabel
perencanaan pajak
seperti
ETR,
Deviden dan Usia
: Perusahaan
berpengaruh positif
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3

4

5

Perusahaan,
Leverage, Aset
Berwujud,
Penyisihan
Modal, Kredit
Pajak Investasi,
Tunjangan reinvestasi, Usia
Perusahaan, dan
Deviden

terhadap
nilai
perusahaan.
Sedangkan ukuran
perusahaan,
leverage,
aset
berwujud memiliki
afek negatif

Variabel
Independen
:
Perencanaan
Pajak
dan
Modal
Intelektual
Variabel
Dependen
:
Nilai
Perusahaan
Hetti
Pengaruh
Variabel
Herawati dan Perencanaan
Independen
:
Diah Ekawati Pajak terhadap Perencanaan
(2016)
Nilai Perusahaan Pajak
Variabel
Dependen
:
Nilai
Perusahaan

Perencanaan pajak
berpengaruh negatif
signifikan terhadap
nilai perusahaan

Muhammad
Hidayat dan
Muhammad
Imam Akbar
Hairi
(2016)

Pengaruh
Perencanaan
Pajak dan Modal
Intelektual
terhadap
nilai
Perusahaan

Citra Ayuning Pengaruh
Variabel
Sari
Yuono Perencanaan
Independen
dan
Dini Pajak
dan Perencanaan

Perencanaan Pajak
Yang diukur Dengan
Cash
ETR
dan
Long-run Cash ETR
tidak memberikan
pengaruh terhadap
nilai
perusahaan
sedangkan
yang
diukur dengan Book
tax
difference
memberikan
pengaruh
negatif
serta yang diukur
dengan tax Shelter
memberikan
pengaruh
Positif
terhadap
nilai
perusahaan
Perencanaan Pajak
: memberikan
pengaruh
positif
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6

7

Widyawati
(2016)

Corporate
Governance
terhadap
Nilai
Perusahaan

Ryan
Hary
Setiawan dan
Eva Herawati
(2017)

Pengaruh
Kepemilikan
Manajerial
terhadap
Hubungan antara
Perencanaan
Pajak terhadap
Nilai Perusahaan
dengan Tobin‟Q

Pajak
dan terhadap
Corporate
perusahaan
Governance
Variabel
Dependen
:
Nilai
Perusahaan

Variabel
Independen
:
Perencanaan
Pajak
Variabel
Dependen
:
Nilai
Perusahaan
Variabel
Moderasi
:
Kepemilikan
Manajerial
Happy Apsari Kepemilikan
Variabel
Kusumayani
Manajerial dan Independen
:
dan Ketut Ali Kepemilikan
Perencanaan
Suardana
Institusional
Pajak
(2017)
sebagai
Variabel
Pemoderasi
Dependen
:
Pengaruh
Nilai
Perencanaan
Perusahaan
Pajak pada Nilai Variabel
Perusahaan
Moderai
:
Kepemilikan
Manajerial dan
Kepemilikan
Institusioanl

nilai

Perencanaan pajak
berpengaruh positif
signifikan terhadap
nilai perusahaan dan
kepemilikan
manajerial mampu
mempengaruhi
hubungan
antara
perencanaan pajak
terhadap
nilai
perusahaan
Perencanaan pajak
berpengaruh negatif
terhadap
nilai
Perusahaan
dan
kepemilikan
manajerial mampu
memoderasi
pengaruh
perencanaan pajak
terhadap
nilai
perusahaan
serta
kepemilikan
institusional
tidak
mampu memoderasi
pengaruh
perencanaan pajak
terhadap
nilai
perusahaan
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2.8 Kerangka Pemikiran
Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka kerangka
penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 2.1
Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan
Kepemilikan Manajerial dan Kpemilikan Institusional sebagai ModerasI

Perencanaan Pajak

Nilai Perusahaan

H1
Dependen (Y)

Independen (X)

H2

H3

Kepemilikan
Manajerial

Kepemilikan
Institusional

Moderasi (Z1)

Moderasi (Z2)

2.9 Hipotesis
2.9.1

Pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan

Perencanaan pajak tidak selamanya dapat meningkatkan nilai perusahaan
justru sebaliknya, perencanaan pajak dalam pandangan teori agensi dan
pendekatan rent extraction yaitu pembenaran atas prilaku oportunistik manajer
untuk melakukan manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai
(Desai 2016) dimana hal ini dapat menurunkan nilai perusahaan.
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Menurut Desai (2006) perencanaan pajak dapat dilihat dalam dua perspektif
yang berbeda yakni perspektif teori tradisional dan perspektif teori agensi.
Perspektif teori tradisional bahwa aktivitas perencanaan pajak untuk mentransfer
kesejahteraan dari negara kepada pemegang saham. Dengan melalui aktivitas
perencanaan pajak yaitu melakukan tindakan terstruktur agar beban pajak
serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memperoleh
peningkatan laba setelah pajak yang berdampak pada peningkatan nilai
perusahaan.
Dalam perspektif agency theory, aktivitas perencanaan pajak dapat
memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan tindakan oportunisme
dengan memanipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai serta
kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga
perencanaan pajak berdampak negatif terhadap nilai perusahaan.
Penelitian kusumayani (2017) menemukan adanya pengaruh negatif
perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan, yang berarti bahwa dengan semakin
tingginya perencanaan pajak maka akan menurunkan nilai perusahaan. Adanya
perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan menyebabkan munculnya asimetri
informasi antara manajemen dan pemegang saham sehingga memberikan
kesempatan

bagi

manajemen

untuk

perencanaan pajak demi kepentingan

menggunakan

dan

memanfaatkan

pribadi. Sedangkan penelitian yang

dilakukan Yuono (2016) menemukan bahwa perencanaan pajak berpengaruh
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positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka
hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
H1: Perencanaan Pajak Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan
2.9.2

Pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dimoderasi
kepemilikan manajerial

Terjadinya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal diakibatkan
karena terdapat pemisahan kepemilikan dan pengawasan didalam perusahaan.
Kepemilikan manajerial merupakan suatu upaya agar dapat menekan konflik
agensi tersebut jika manajer juga menjadi seorang pemilik. Jadi, apabila manajer
juga menjadi seorang pemilik diharapkan kepentingan manajer dapat sejalan
dengan kepentingan pemilik atau investor sehingga tidak terjadi asimetri
informasi. Semakin terkonsentrasinya saham yang dimiliki oleh manajer
menjadikan

manajemen

lebih

mengoptimalkan

upayanya

untuk

dapat

meningkatkan kinerjanya bagi kepentingan pemilik dan untuk kepentingannya
pribadi sehingga perencanaan pajak yang dilakukan manajer dilakukan sesuai
dengan kepentingan pemegang saham yang nantinya berdampak pada nilai
perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2016) menemukan adanya pengaruh
signifikan kepemilikan manajerial terhadap perencanaan pajak dan nilai
perusahaan. Karena dengan adanya kepemilikan manajerial maka tujuan antara
pemegang saham dan pihak manajemen memiliki tujuan yang sama yaitu dalam
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hal memperoleh laba setelah pajak yang besar dan meningkatnya nilai
perusahaan. Sehingga tidak adanya agency probem.
H2 : Kepemilikan Manajerial mampu Memoderasi Hubungan Perencanaan
Pajak Terhadap Nilai Perusahaan
2.9.3

Pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dimoderasi
kepemilikan institusional

Tingginya

persentase

kepemilikan

saham

oleh

institusi

menjadikan

pengendalian terhadap manajemen akan semakin meningkat. Manajemen akan
mengambil keputusan sesuai dengan yang diharapkan pemegang saham. Mengacu
pada teori agensi prinsipal dianggap hanya tertarik terhadap tingkat pengembalian
dari saham atau modal yang ditanamkan di perusahaan, menjadikan pemegang
saham akan berupaya semampu mungkin mengendalikan perusahaan agar
meminimalisir beban pajaknya, dengan meminimalkan beban pajak tersebut akan
dapat berimbas pada nilai perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2015) menemukan bahwa
kepemilikan Institusional memoderasi secara positif hubungan perencanaan pajak
terhadap nilai perusahaan. Sartika (2015) menjelaskan bahwa perusahaan yang
kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi oleh perusahaan lain
maupun pemerintah, maka kinerja dari manajemen perusahaan untuk dapat
memperoleh laba sesuai dengan yang dinginkan akan cenderung diawasi oleh
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investor oleh institusi tersebut. Hal tersebut mendorong manajemen untuk dapat
meminimalkan nilai pajak yang terutang oleh perusahaan.
H3 : Kepemilikan Institusional mampu Memoderasi Hubungan Perencanaan
Pajak Terhadap Nilai Perusahaan

