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BAB II 

TELAAH PUSTAKA  

2.1Teori Legitimasi 

Teori Legitimasi merupakan teori yang banyak digunakan dalam bidang 

akuntansi sosial dan lingkungan . Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara 

organisasi dengan masyarakat. Legitimasi ada karena adanya kesesuaian antara 

kegiatan organisasi dan harapan masyarakat. Perusahaan dikatakan memiliki 

legitimasi ketika sistem nilai perusahaan selaras dengan sistem nilai masyarakat.  

Perbedaan antara organisasi dan nilai-nilai sosial dapat mengancam legitimasi 

yang menyebabkan berakhirnya eksistensi perusahaan. Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan perlu memperhatikan lingkungan sosial sekitarnya dalam 

menjalankan usahanya agar tercipta hubungan yang baik antara keduanya 

(Chariri, 2008). 

Corporate Social Responsibility (CSR) dilakukan dalam usaha 

perusahaan mengayomi lingkungan disekitarnya sebagai wujud kepedulian 

perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Selain sebagai kewajiban, CSR juga 

dapat memberikan manfaat positif bagi perusahaan yaitu sebagai sarana 

mengambil simpati masyarakat dan media promosi bagi perusahaan, disamping 

pembangunan kesejahteraan dan sosial masyarakat sebagai tujuan utama. 

Hidayati dan Murni (2009) menyatakan bahwa untuk bisa 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan mengupayakan sejenis 

legitimasi atau pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah 

maupun masyarakat sekitar. Untuk memperoleh legitimasi dari kreditor, 
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perusahaan meningkatkan kemampuannya mengembalikan hutang. Untuk 

memperoleh legitimasi dari konsumen, perusahaan senantiasa meningkatkan mutu 

produk dan layanan. Untuk mendapatkan legitimasi dari pemerintah, perusahaan 

mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat, perusahaan melakukan aktivitas 

pertanggungjawaban sosial.  

2.2 Teori Stakeholder 

Saat ini pengelolaan organisasi entitas bisnis tidak hanya berorientasi 

pada pengelola (agent) dan pemilik (principle) sesuai dengan teori keagenan, 

namun mengalami perubahan pandangan manajemen modern yang didasarkan 

dengan teori stakeholder. Teori Stakeholder yaitu terdapatnya perluasan tanggung 

jawaban perusahaan dengan dasar pemikiran bahwa pencapaian tujuan perusahaan 

sangat berhubungan erat dengan pola lingkungan sosial dimana perusahaan berada 

(Maksum dan Kholis, 2003).  

Stakeholder mempunyai dua tujuan utama, yaitu menjelaskan bahwa 

perusahaan menjalankan operasinya pada periode tertentu dan membantu 

memprediksi perilaku perusahaan tersebut. Dengan kata lain perusahaan dalam 

beroperasi membutuhkan bantuan dari pihak luar salah satunya adalah dukungan 

dari masyarakat dan lingkungan. 

Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 

hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat 

bagi stakeholdersnya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, 

pemerintah, masyarakat, analisis, dan pihak lain), Chariri (2008). Teori 
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stakeholder juga tidak hanya mempertimbangkan pemegang saham dalam 

pengambilan keputusan tetapi juga siapa saja yang dipengaruhi oleh keputusan 

bisnis.  

Apabila perusahaan semakin banyak melakukan kegiatan CSR dan 

mengungkapkannya secara publik maka perusahaan tersebut dapat disebut sebagai 

perusahaan yang peduli pada lingkungan, maka seharusnya perusahaan juga 

bertanggungjawab pada stakeholder lainnya, pemerintah, dengan membayar pajak 

sesuai ketentuan perpajakan tanpa melakukan tindakan agresivitas pajak sehingga 

dana yang terkumpul dari pajak dapat disalurkan pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan pembangunan nasional dengan maksimal.   

2.3 Teori Agensi 

Teori agensi merupakan teori yang membahas hubungan antara Principal 

dan Agent. Pemilik perusahaan atau pemilik saham perusahaan merupakan 

Principal dan manajemen atau karyawan perusahaan merupakan Agent. 

Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja 

demi kepentingan pemegang saham. Manajer (agent) memiliki kewajiban untuk 

memberikan informasi mengenai perusahaan kepada pemilik perusahaan 

(principal) karena manajer dianggap lebih memahami dan mengetahui keadaan 

perusahaan yang sebenarnya. Karena mereka dipilih maka pihak manajemen harus 

mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham. Namun 

terkadang manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan seperti apa yang 

sebenarnya. Hal ini bisa saja dilakukan untuk menguntungkan manajer dan 

menutupi kelemahan kinerja manajer. 
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Menurut teori keagenan konflik antara principal dan agent dapat 

dikurangi dengan mensejajarkan kepentingan principal dan agent. Penelitian oleh 

Che Haat et al (2008) dalam Haryani dkk (2011) mengenai teori agensi 

memprediksi bahwa keberadaan alat pengendalian internal seperti komisaris 

independen dan pemisahan peran direksi dari presiden komisaris akan mengurangi 

biaya keagenan, meningkatkan kualitas pengendalian dan mengurangi manfaat 

penahanan informasi, sehingga meningkatkan transparansi. Fama dan Jensen 

(1983) dalam Ujiyantho (2007) menyatakan bahwa komisaris independen dapat 

bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para  manajer 

internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasehat kepada 

manajemen. 

Timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. 

Sebagai agent, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan 

keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh 

kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan 

yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk 

mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki. 

Perbedaan kepentingan antara principal dan agent dapat mempengaruhi 

beberapa hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya adalah 

kebijakan perusahaan mengenai pajak perusahaan. Sistem perpajakan di Indonesia 

yang menggunakan self assessment system memberikan wewenang kepada 

perusahaan untuk menghitung daan melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan 

sistem ini dapat memberikan kesempatan bagi agent untuk memanipulasi 
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pendapatan kena pajak menjadi lebih rendah sehingga beban pajak yang 

ditanggung perusahaan semakin kecil. 

Sedangkan untuk mengontrol tindakan agent terkait dengan kegiatan 

manajemen pajak yang dilakukan, yaitu dengan mengevaluasi hasil laporan 

keuangan perusahaan dengan rasio keuangandibandingkan dengan tindakan 

agresivitas pajak yang mungkin dilakukan agent. Rasio keuangan yang digunakan 

adalah leverage yang dibandingkan ETR perusahaan yang didapat dari beban 

pajak dibanding laba sebelum pajak. Sebuah perusahaan tergolong besar jika 

memiliki total aset yang besar pula. Total aset perusahaan dapat bertambah 

mengikuti semakin besarnya liabilitas dan ekuitas perusahaan karena 

mengharuskan adanya keseimbangan antara aset dengan liabilitas dan ekuitas. 

Semakin besar laba yang dihasilkan berarti semakin besar pula pendapatan kena 

pajak dan semakin besar pajak yang seharusnya dibayarkan namun bisa saja agent 

melakukan manipulasi sehingga harus dibandingkan dengan besarnya ETR 

perusahaan. 

2.4 Teori Pajak 

2.4.1 Definisi Pajak 

Pajak merupakan suatu beban atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak perusahaan. Peran akuntansi dalam 

perpajakan Indonesia menurut Waluyo (2011;23), aparat perpajakan (fiskus) 

memiliki wewenang yang sangat luas, sehingga sangat merugikan Wajib Pajak, 

dan melemahkan peran akuntansi. Tetapi pada masa saat ini lebih mengedepankan 

transparansi dan akuntanbilitas agar tercipta tata kelola yang baik. 
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 Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yang merupakan 

perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi 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. 

Pengertian perpajakan yang dikutip dari (Priantara, 2013;2) menurut 

Prof. Dr. PJA Andriani “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 

timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum.” 

2.4.2 Fungsi Pajak 

Menurut (Resmi, 2009;3) terdapat 2 fungsi pajak, yaitu: 

1. Fungsi Budgeitar (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak mempunyai fungsi budgeitar, artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin 

maupun pembangunan. 

2. Fungsi Regulair (Mengatur) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajaksebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial 

dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang 

keuangan. 
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2.4.3 Sistem Pemungutan Pajak 

Terdapat empat sistem pemungutan pajak menurut Mansury (2002) 

dalam Priantara (2013;7) yaitu sebagai berikut: 

1. Official Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana 

wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang 

berada pada pemungut atau aparatur pajak, dalam hal ini WP bersifat 

pasif, menunggu ketetapan pajak dari aparatur pajak, hutang baru timbul 

bila sudah ada surat ketetapan pajak dari aparatur pajak.  

2. Self Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang 

untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada WP dalam sistem 

ini WP harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajaknya.  

3. Full Self Assessment yaitu suatu sistem perpajakan dimana wewenang 

untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh WP berada pada WP itu 

sendiri dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. 

4. Semi Full Self Assessment yaitu sistem pemungutan pajak campuran antara 

self assessment dan official assessment. 

Pendapat lain menyatakan bahwa ada tiga sistem pemungutan pajak, 

yaitu official assessment system, self assessment system, dan witholding system 

yaitu sistem pemungutan pajak dimana WP diberi wewenang untuk menentukan 

objek pajak yang terkait dengan transaksinya dengan pihak lain dan menentukan 

besarnya pajak yang harus dipotong atau dipungutnya sesuai dengan objek pajak 
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tersebut serta menyetorkan dan melaporkan pajak yang telah dipotong atau 

dipungut. 

2.4.4 Jenis-Jenis Tarif Pajak 

1. Tarif Tetap 

Yang dimaksud dengan tarif tetap bukan berarti tarif pajak tidak pernah 

mengalami perubahan, melainkan besarnya pajak yang terutang dihitung 

dengan menerapkan tarif pajak yang konstan berapapun dasar pengenaan 

pajaknya (DPP). Tarif tetap di Indonesia diterapkan pada bea materai. 

2. Tarif Proporsional 

Yang dimaksud dengan tarif proporsional adalah suatu tarif tertentu 

berupa persentase yang konstan yang diterapkan terhadap berapapun DPP-

nya sehingga pajak terutang meningkat apabila DPP meningkat dan 

sebaliknya pajak terutang menurun apabila DPP menurun. Kenaikan atau 

penurunan tersebut selalu proporsional atau sebanding. 

3. Tarif Degresif 

Yang dimaksud dengan tarif degresif adalah suatu tarif tertentu berupa 

persentase yang semakin menurun yang diterapkan apabila DPP-nya 

semakin meningkat.  

4. Tarif Progrosif 

Yang dimaksud dengan tarif progrosif adalah suatu tarif tertentu berupa 

persentase yang semakin meningkat yang diterapkan apabila DPP-nya 

semakin meningkat. 
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Penerapan tarif degresif dan tarif progresif untuk menghitung pajak 

terutang harus dilakukan dengan menerapkan lapisan pajak. 

2.5 Pajak Menurut Islam 

Pembayaran pajak di Indonesia adalah untuk membiayai pembangunan 

dalam sektor pertahanan keamanan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pegawai 

dan lain-lain. Dengan adanya kesadaran masyarakat membayar pajak dengan 

motivasi iman dan keyakinan sebagai ibadah maka pendapatan Negara akan 

meningkat sehingga biaya pembangunan akan meningkat pula. Apabila 

pemerintah telah melaksanakan kewajibannya yaitu melindungi hak-hak warga 

Negara maka mereka wajib pula melaksanakan kewajibannya yaitu taat membayar 

pajak sehingga dapat membantu pemerintah. Sesama kaum muslim dan sesama 

umat manusia dalam kebaikan dan taqwa merupakan kewajiban yang harus 

terpenuhi. Hal ini dijelaskan pada Al-Baqarah Ayat 267, yang berbunyi: 

ا أَْخَرْجَنا لَُكْم ِمَن اْْلَْرِض ۖ َوَل  َباِت َما َكَسْبُتْم َوِممَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنفِقُوا ِمْن َطيِّ  َيا أَيُّ

َ َغنِ 
ُموا اْلَخبِيَث ِمْنُه ُتْنفِقُوَن َولَْسُتْم بِآِخِذيِه إِلَّ أَْن ُتْغِمُضوا فِيِه ۚ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ يٌّ َحِميد  َتَيمَّ  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian 

dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang 

buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu 

sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata 
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terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji.” 

Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang 

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

secara umum tertera didalam Surat At-Taubah Ayat 59 yang berbunyi: 

ُ َوَرُسولُُه َقاتِلُوا الَّ  َم َّللاَّ ُموَن َما َحرَّ ِ َوَل بِاْلَيْوِم اْْلِخِر َوَل ُيَحرِّ ِذيَن َل ُيْؤِمُنوَن بِاَّللَّ

ٰى ُيْعُطوا اْلِجْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ   َوَل َيِديُنوَن ِديَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّ

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 

(pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa 

yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan 

agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan 

Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan 

patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” 

Jizyah adalah sumbangan per kepala yang dipungut oleh pemerintah 

Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri 

mereka.  

2.6 Agresivitas Pajak 

Agresivitas pajak adalah tindakan peminimalan pajak perusahaan 

dikalangan perusahaan-perusahaan besar dan menjadi perhatian publik karena 

tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan juga merugikan pemerintah. 

Perusahaan terlibat dalam berbagai bentuk perencanaan pajak untuk mengurangi 



 
 

77777 
 

22 

  

kewajiban pajak. Tindakan Agresivitas pajak melalui perencanaan pajak baik 

secara ilegal maupun ilegal guna mengecilkan beban pajaknya. Karena bagi 

perusahaan dengan beban pajak yang tinggi akan mengurangi keuntungan yang 

diperoleh perusahaan. 

Perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak dapat ditandai 

dengan tingkat transparansi yang lebih rendah. Tidak semua perusahaan 

melakukan tindakan yang melanggar hukum, namun semakin banyak celah untuk 

melakukan pelanggaran maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif. 

Agresivitas pajak dapat diukur dengan berbagai cara. Menurut Sari dan 

martani (2010) agresivitas pajak dapat diukur dengan Effective Tax Rate (ETR), 

Cash Effective Tax Rate (CETR), Book-Tax Different Manzon-Plesko (BTD-MP), 

Book-Tax Different Desai-Dharmapala (BTD-DD) dan Tax Planning 

(TAXPLAN). Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat agresivitas 

perusahaan menggunakan proksi yang digunakan Lanis dan Richardson (2012) 

yaitu ETR. Menurut Lanis dan Richardson (2012) menggunakan ETR untuk 

mengukur agresivitas pajak dengan alasan beberapa penelitian sebelumnya 

banyak menggunakan ETR untuk mengukur agresivitas pajak. Indikator ini dinilai 

sebagai indikator yang hasilnya paling akurat.  

Nilai yang rendah dari ETR dapat menjadi indikator adanya agresivitas 

pajak. Proksi ETR dinilai menjadi indikator adanya agresivitas pajak apabila 

memiliki ETR yang mendekati 0. Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki 

perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak. ETR yang rendah 

menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak. 
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2.7Corporate Social Resposibility (CSR) 

The World Business Council for Sustainable Devolopment (WBCSD) 

mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi 

pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan para karyawan 

serta perwakilan, keluarga, komunitas setempat, maupun masyarakat umum untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat bagi bisnis maaupun untuk 

pembangunan. CSR adalah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan 

kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan 

para pemangku kepentingan (stakeholder) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan 

kemitraan. 

CSR dapat dikatakan sebagai hubungan timbal balik dari aktivitas operasi 

perusahaan terhadap masyarakat agar mendapatkan respon yang baik dari 

masyarakat. CSR merupakan kontribusi perusahaan bagi masyarakat dalam usaha 

peningkatan kualitas kehidupan.CSR dapat pula digunakan sebagai suatu bentuk 

keunggulan dari pesaing-pesaing lain dalam pencapaian keuntungan. Jika suatu 

perusahaan telah melakukan aktivitas CSR secara luas dan menyeluruh, maka 

akan memaksa para pesaingnya untuk melakukan aktivitas yang sama atau paling 

tidak sejalan. Apabila pesaing tidak menerapkan aktivitas tersebut maka mereka 

akan kehilangan pengakuan dan loyalitas konsumen, sehingga konsumen akan 

beralih kepada mereka yang lebih banyak melakukan aktivitas terkait sosial 

masyarakat. Namun selain itu, beberapa perusahaan terlibat dalam aktivitas CSR 

karena yakin bahwa hal tersebut benar untuk dilakukan perusahaan. 
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2.7.1Corporate Social Resposibility (CSR) Disclosure 

Pengungkapan CSR yang sering disebut sebagai social disclosure, 

corporate social reporting,atau social accounting merupakan proses 

pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi 

organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap 

masyarakat secara keseluruhan (Hery, 2012;144). Penyampaian dampak sosial 

dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi. Pengungkapan CSR perusahaan 

melalui banyak media dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan juga 

untuk menjaga reputasi. Sebagian perusahaan bahkan menganggap bahwa 

menyampaikan kegiatan dan program CSR sama pentingnya dengan kegiatan 

CSR itu sendiri. Dengan menyampaikan CSR-nya, banyak masyarakat yang akan 

mengetahui investasi sosial yang dilakukan oleh perusahaan sehingga tingkat 

resiko perusahaan dalam mengahadapi masalah sosial akan lebih kecil. 

2.7.2 CSR Disclosure Index 

Di Indonesia, belum ada standar khusus yang mengatur pertanggung 

jawaban sosial (CSR Disclosure), karena masih sulitnya mengukur biaya dan 

manfaat sosial perusahaan di masa depan. Sehingga perusahaan dapat merancang 

sendiri bentuk pelaporan pertanggungjawaban sosialnya di publik. Umumnya 

perusahaan menggunakan konsep dari GRI (Global Reporting Initiative) sebagai 

acuan dalam penyusunan pelaporan CSR. 

 Namun menurut Ahmad Nurkhin (2009) indikator yang dikemukakan 

GRI dianggap kurang tepat digunakan dalam penelitian di Indonesia karena item-

item dalam kategori GRI cakupannya terlalu dalam dan bersifat khusus, 
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sedangkan di Indonesia sendiri kegiatan CSR yang dilakukan masih bersifat 

umum. Indiktor yang dapat digunakan untuk mengukur pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan adalah indikator yang dipakai oleh Sembiring (2006) 

yang terdiri atas tujuh kategori yaitu lingkungan, energi, kesehatan dan 

keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat 

dan umum. 

2.8 Komisaris Independen 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 

tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan, bahwa 

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi 

dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya 

dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu tidak memiliki hubungan 

keuangan, kepungurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan 

pemegang saham, anggota Direksi, Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota 

DPS atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk 

bertindak independen. 

Misi komisaris independen adalah mendorong terciptanya iklim yang 

lebih objektif dan menempatkan kesetaraan (fairness) di antara berbagai 

kepentingan termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan stakeholder 

sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris. 

Dengan adanya komisaris independen dapat mendorong terciptanya tata kelola 

perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Sedangkan tugas komisaris 

independen adalah: 



 
 

77777 
 

26 

  

a. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan. 

b. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan stakeholder 

yang lain. 

c. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan secara wajar dan 

adil. 

d. Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku. 

e. Menjamin akuntabilitas organ perseroan. 

Untuk wewenang komisaris independen yaitu komisaris independen 

berdasarkan pertimbangan yang rasional dan kehati-hatian berhak menyampaikan 

pendapat yang berbeda dengan anggota dewan komisaris lainnya yang wajib 

dicatat dalam berita acara rapat Dewan Komisaris dan pendapat yang berbeda 

yang bersifat material, wajib dimasukkan dalam laporan tahunan.  

Keberadaan komisaris independen di Indonesia telah diatur dalam Bursa 

Efek Indonesia melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Pada peraturan tersebut 

dijelaskan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus 

mempunyai komisaris independen yang proporsinya sekurang-kurangnya 30% 

dari seluruh anggota dewan komisaris. 

2.9 Manajemen Laba 

Menurut Sulistyanto (2008;6) manajemen laba adalah upaya manajer 

perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam 

laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin 

mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Manajemen laba adalah tindakan 
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manajer untuk melaporkan laba yang dapat memaksimalkan kepentingan pribadi 

atau perusahaan dengan menggunakan kebijakan akuntansi. 

Manajemen laba juga merupakan bentuk effecient contacting dimana 

manajemen laba memberikan kepada manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi 

diri mereka dan perusahaan-perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian 

yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. 

Konsep manajemen laba menggunakan pendekatan teori agensi dimana praktek 

manajemen laba dipengaruhi oleh konflik antara kepentingan manajemen (agent) 

dan pemilik (principal) yang timbul karena setiap pihak berusaha untuk mencapai 

tingkat kemakmuran yang dikehendaki.  

Motivasi perusahaan untuk melakukan manajemen laba adalah: 

1. Bonus Plan Hypotesis  

Bonus plan hypotesis menyatakan bahwa rencana bonus atau kompensasi 

manajerial akan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi 

yang akan membuat laba yang dilaporkan menjadi lebih tinggi. Konsep ini 

membahas bahwa bonus yang dijanjikan pemilik kepada manajer perusahaan 

tidak hanya memotivasi manajer untuk bekerja dengan lebih baik tetapi juga 

memotivasi manajer untuk melakukan kecurangan manajerial. Agar selalu bisa 

mencapai tingkat kinerja yang memberikan bonus, manajer mempermainkan besar 

kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan sehingga bonus itu 

selalu didapatnya setiap tahun. Hal inilah yang mengakibatkan pemilik mengalami 

kerugian ganda, yaitu memperoleh informasi palsu dan mengeluarkan sejumlah 

bonus untuk sesuatu yang tidak semestinya. 
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2. Debt (Equity) Hypotesis 

Debt (equity) hypothesis menyatakan bahwa perusahaan yang 

mempunyai rasio antara utang dan ekuitas lebih besar, cenderung memilih dan 

menggunakan metode-metode akuntansi dengan laporan laba yang lebih tinggi 

serta cenderung melanggar perjanjian utang apabila ada manfaat dan keuntungan 

tertentu yang dapat diperolehnya.Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam 

pandangan pihak eksternal. Perusahaan yang mempunyai rasio debt to equity 

cukup tinggi akan mendorong manajer perusahaan untuk menggunakan metode 

akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan / laba, menyebabkan perusahaan 

kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditor bahkan 

perusahaan terancam melanggar perjanjian hutang.  

3. Political Cost Hypotesis 

Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan 

tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal tersebut 

dikarenakan laba yang tinggi membuat pemerintah akan segera mengambil 

tindakan seperti mengenakan peraturan kenaikan pajak pendapatan dan lain-lain. 

Konsep ini membahas bahwa manajer perusahaan cenderung melanggar regulasi 

pemerintah, seperti undang-undang perpajakan, apabila ada manfaat atau 

keuntungan yang diperolehnya. Manajer akan mempermainkan laba agar 

kewajiban pembayaran tidak terlalu tinggi sehingga lokasi laba dengan kemauan 

perusahaan. 

 Motivasi lain manajemen untuk melakukan manajemen laba adalah untuk 

menunjukkan kepada pemegang saham bahwa dengan tingkat keuntungan yang 



 
 

77777 
 

29 

  

tinggi maka dapat dikatakan perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik dan 

semakin tinggi niat pemegang saham lain untuk menanamkan sahamnya di 

perusahaan tersebut. Dan motivasi terakhir yang terpenting perusahaan untuk 

melakukan manajemen laba adalah karena motivasi perpajakan. 

Motivasi terpenting perusahaan melakukan manajemen laba adanya 

motivasi pajak, karena dasar pengenaan pajak adalah jumlah penghasilan kena 

pajak yang dilaporkan oleh perusahaan maka perusahaan cenderung menjaga 

labanya pada level tertentu. Sehingga dapat diprediksikan bahwa perusahaan 

dengan tingkat pendapatan yang meningkat akan melakukan income decreasing 

(penurunan laba). Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat pendapatan yang 

menurun diprediksikan akan melakukan income increasing (menaikkan laba) 

untuk menghindari pemeriksaan pajak karena perusahaan mengalami kerugian. 

Penyusunan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal 

menggunakan dasar yang berbeda. Sehingga menimbulkan perbedaan laba antara 

laporan keuangan komersial dan fiskal. Perbedaan tersebut karena terdapat 

perbedaan pada konsep pelaporan penghasilan, pengakuan biaya, metode 

penyusutan, dan penilaian persediaan. Dengan perbedaan antara laporan keuangan 

komersial dan laporan keuangan fiskal menimbulkan terjadinya manajemen laba 

dengan cara menaikkan kewajiban pajak tangguhan bersih dan menaikkan beban 

pajak tangguhan.  

Manajemen laba merupakan peluang bagi manajemen untuk merekayasa 

besarnya beban pajak tangguhan guna menaikkan dan menurunkan tingkat 

labanya. Suandy (2011;99) pajak tangguhan memerlukan bagian yang cukup sulit 
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untuk dipelajari dan dipahami, karena pengakuan pajak tangguhan bisa membawa 

akibat terhadap berkurangnya laba bersih jika ada pengakuan beban pajak 

tangguhan. Sebaliknya juga bisa berdampak terhadap berkurangnya rugi bersih 

jika ada pengakuan manfaat pajak tangguhan.  

2.10 Leverage 

Leverage atau rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kinerja sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang artinya 

berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan 

aktivanya. Sedangkan menurut Kurniasih dan Sari (2013) leverage adalah rasio 

yang mengukur kemampuan hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang 

untuk membiayai aktivas perusahaan.  

Menurut Raharjaputra (2009;200) rasio leverage mengukur sejauh mana 

perusahaan mendanai usahanya dengan membandingkan antara dana sendiri 

(stakeholders equity) yang telah disetorkan dengan jumlah pinjaman dari para 

kreditur (creditors). Perusahaan dengan rasioleverage  yang rendah, memiliki 

resiko kecil apabila kondisi perekonomian menurun, tetapi sebaliknya, apabila 

kondisis perekonomian sedang naik (boom) perusahaan akan kehilangan 

kesempatan untuk memperoleh keuntungan (return) yang relatif besar. 

Besar kecilnya leverage pada perusahaan dapat mempengaruhi besar 

kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya bunga dari 

utang dapat dikurangkan dalam menghitung pajak sehingga beban pajak menjadi 

lebih kecil, sehingga semakin tinggi tingkat leverage akan menyebabkan Effective 

Tax Rate (ETR) menjadi lebih kecil. 
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2.11 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai pengaruh Corporate Social Responsibility, 

Komisaris Independen, Manajemen Laba, Leverage terhadap Agresivitas Pajak 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah 

banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, adapun penelitian terdahulu dapat 

dilihat melalui tabel 2.1 di bawah ini: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No.. Penulis Judul 
Variabel Hasil 

Penelitian Dependen Independen 

1. 

 

 

Lucy  

Tania 

Yolanda 

Putri 

(2014) 

 

Pengaruh 

Likuiditas, 

Manajemen 

Laba, dan 

Corporate 

Governance 

terhadap 

Agresivitas 

Pajak 

Perusahaan 

Agresivitas  

Pajak 

 

 

- Likuiditas   

 

 

 

- Manajemen Laba 

 

 

- Komisaris 

Independen 

- Berpengaruh 

negatif tidak 

signifikan  

- Tidak 

berpengaruh 

signifkan 

- Berpengaruh 

negatif 

signifikan 

2. Dea 

Listika 

Sari 

(2017) 

Pengaruh 

Corporate 

Social 

Responsibili

ty, 

Kepemilikan 

Mayoritas, 

Corporate 

Governace 

terhadap 

Agrevitas 

Pajak 

Agresivitas 

Pajak 

- Corporate Social 

Responsibility 

 

- Kepemilikan 

Mayoritas 

 

- Corporate 

Governance 

- Berpengaruh 

Positif 

Signifikan 

- Berpengaruh 

Negatif 

Signifikan 

- Berpengaruh 

Negatif 

Signifikan 

3. Krisnata 

Dwi 

Suyanto 

dan 

Supramo

Likuiditas, 

Leverage, 

Komisaris 

Independen, 

Manajemen 

Agresivitas 

Pajak 

- Likuiditas 

 

 

 

- Leverage 

- Berpengaruh 

Negatif 

Tidak 

Signifikan 

- Berpengaruh 
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no 

(2012) 

Laba 

terhadap 

Agresivitas 

Pajak 

Perusahaan 

 

 

- Komisaris 

Independen 

 

- Manajemen Laba 

Negatif 

Signifikan 

- Berpengaruh 

Negatif 

Signifikan 

- Berpengaruh 

Positif 

Signifikan 

4. Imam 

Fadli 

(2016) 

Pengaruh 

Likuiditas, 

Leverage, 

Komisaris 

Independen, 

Manajemen 

Laba, 

Kepemilikan 

Institusional 

terhadap 

Agresivitas 

Pajak 

Perusahaan 

Agresivitas 

pajak  

- Likuiditas 

 

 

- Leverage 

 

 

- Komisaris 

Independen 

 

- Manajemen Laba 

 

 

- Kepemilikan 

Institusional 

- Berpengaruh 

Negatif 

Signifikan 

- Berpengaruh 

Postif 

Signifikan 

- Berpengaruh 

Negatif 

Signifikan 

- Berpengaruh 

Positif 

Signifikan 

- Tidak 

Berpengaruh 

Signifikan 

5. Alfred 

Amril 

dkk 

(2015) 

 

Pengaruh 

Manajemen 

Laba, 

Corporate 

Governance 

terhadap 

Agresivitas 

Pajak 

Agresivitas 

Pajak 

- Manajemen Laba 

 

 

- Corporate 

Governance: 

 Komisaris 

Independen 

 Kepemilikan 

Institusional 

- Tidak 

Berpengaruh 

Signifikan 

 

 

- Berpengaruh 

Signifikan 

- Berpengaruh 

Signifikan 

6. Mustika 

(2016) 

Pengaruh 

Corporate 

Social  

Responsibili

ty, Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas

, Leverage, 

Capital 

Insensity, 

Kepemilikan 

Keluarga 

terhadap 

Agresivitas 

Agresivitas 

pajak 

- Corporate Social 

Responsibility 

 

- Ukuran 

Perusahaan 

 

- Profitabilitas 

 

 

- Leverage 

 

 

- Capital Intensity 

 

- Berpengaruh 

Positif 

Signifikan 

- Tidak 

Berpengaruh 

Signifikan 

- Tidak 

Berpengaruh 

Signifikan 

- Tidak 

Berpengaruh 

Signifikan 

- Tidak 

Berpengaruh 
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Pajak  

- Kepemilikan 

Keluarga 

 

Signifikan 

- Berpengaruh 

Negatif 

Signifikan 

7. Alfiyani 

Nur 

Hidayanti 

dan Herry 

Laksito 

(2013) 

Pengaruh 

Kepemilikan 

Keluarga, 

Corporate 

Governance 

terhadap 

tindakan 

Pajak 

Agresif 

Tindakan 

Pajak 

Agresif 

- Kepemilikan 

Keluarga 

 

- Corporate 

Governance 

- Tidak 

Berpengaruh 

Signifikan 

- Berpengaruh 

Positif 

Signifikan 

8. Novia 

Bani 

Nugraha 

dan 

Wahyu 

Meiranto 

(2015) 

Pengaruh 

Corporate 

Social 

Responsibili

ty, Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas

, Leverage, 

Capital 

Intensity 

terhadap 

Agresivitas 

Pajak 

Agresivitas 

Pajak 

- Corporate Social 

Responsibility 

 

- Ukuran 

Perusahaan 

 

 

- Profitabilitas 

 

 

- Leverage 

 

 

- Capital Intensity 

- Berpengaruh 

Negatif 

Signifikan 

- Berpengaruh 

Negatif 

Tidak 

Signifikan 

- Berpengaruh 

Positif Tidak 

Signifikan 

- Berpengaruh 

Negatif 

Signifikan 

- Berpengaruh 

Negatif 

Tidak 

Signifikan 

9. I Dewa 

Ayu Intan 

Pradnyad

ari dan 

Abdul 

Rohman 

(2015) 

Pengaruh 

Corporate 

Social 

Responsibili

ty terhadap 

Agresivitas 

pajak 

Agresivitas 

pajak 

- Corporate Social 

Responsibility 

- Berpengaruh 

Negatif 

Signifikan 

10. Irvan 

Tiaras 

dan 

Henryant

o Wijaya  

(2015) 

Pengaruh 

Likuiditas, 

Leverage, 

Manajemen 

Laba, 

Komisaris 

Independen, 

Ukuran 

Perusahaan 

Agresivitas 

pajak 

- Likuiditas 

 

 

- Leverage 

 

 

- Manajemen Laba 

 

- Komisaris 

- Tidak 

Berpengaruh 

Signifikan 

- Tidak 

Berpengaruh 

Signifikan 

- Berpengaruh 

Signifikan 

- Tidak 
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terhadap 

Agresivitas 

pajak 

Independen 

 

- Ukuran 

Perusahaan 

Berpengaruh 

Signifikan 

- Berpengaruh 

Signifikan 

Sumber: Dari Berbagai Referensi Tahun 2012-2017.  

2.12 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis  

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu, penelitian 

ini menguji pengaruh Corporate Social Responsibility, Komisaris Independen, 

Manajemen Laba, Leverage terhadap Agresivitas Pajak. Oleh karena itu, dibuat 

kerangka pemikiran sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

  

  

 

 

 

 

Sumber : Diolah sendiri oleh Penulis (2018) 

2.12.1 Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Agresivitas 

Pajak 
 

Pajak di Indonesia adalah faktor yang penting dalam pendanaan untuk 

melaksanakan semua kebijakan pemerintah dalam rangka pembangunan di 

Corporate Social Responsibility 

(𝐻1) 

Komisaris Independen 

(𝐻2) 

Manajemen Laba 

  (𝐻3) 

Leverage 

(𝐻4) 

Agresivitas Pajak 

(Y) 
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Indonesia. Dengan membayar pajak, perusahaan telah berkontribusi dalam 

mewujudkan pembangunan nasional guna kesejahteraan masyarakat luas. Apabila 

banyak perusahaan yang menghindar membayar pajak meskipun tidak melanggar 

peraturan pajak, tindakan itu akan memberikan dampak rasa ketidakadilan dan 

merugikan masyarakat serta lingkungan perusahaan yang beroperasi.  

Bentuk interaksi perusahaan dengan masyarakat adalah melalui tanggung 

jawab sosial perusahaan atau CSR. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan 

bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat agar perusahaan tersebut dapat 

diterima baik oleh masyarakat. Perusahaan dituntut untuk melakukan CSR agar 

dapat memperbaiki legitimasi dari masyarakat dan mendapat keuntungan. Sesuai 

dengan teori legitimasi, perusahaan sebaiknya selalu berusaha menciptakan 

keselarasan antara nilai-nilai perusahaan dengan norma-norma sosial di 

lingkungan sosial sekitar, dimana perusahaan merupakan bagian dari lingkungan 

sosial tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan membayar pajak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa melakukan aktivitas agresivitas pajak 

yang dapat merugikan banyak pihak. 

Hal ini didukung dengan teori stakeholder bahwa perusahaan beraktivitas 

tidak hanya untuk kepentingannya tetapi untuk semua pihak dengan menerapkan 

tanggung jawab sosialnya sehingga mendapat manfaat yang baik dari konsumen, 

karyawan, pejabat pemerintah dan pihak lain yang terkena dampak kegiatan 

perusahaan. Upaya yang dapat dilakukan taat membayar pajak dan tidak 

melakukan tindakan agresivitas pajak. Tindakan agresivitas pajak tidak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan harapan masyarakat 
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sehingga membuat manfaat pajak tidak maksimal dalam mensejahterakan 

masyarakat. Dengan membayar pajak dengan penuh kesadaran dan sesuai nominal 

yang ditetapkan maka perusahaan telah membina hubungan yang baik dengan 

pemerintah. 

Berdasarkan uraiaan diatas, perusahaan yang melakukan agresivitas 

pajak akan meminimalkan pembayaran pajak perusahaan demi pencapaian 

keuntungannya. Perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang tinggi dengan 

membayar pajak yang rendah sehingga akan berdampak kerugian bagi pemerintah 

akibat dari tindakan kecurangan tersebut. Perusahaan juga akan mendapatkan 

tanggapan negatif dari masyarakat apabila perusahaan melakukan tindakan 

agresivitas pajak. Tanggapan tersebut merupakan bentuk kegagalan perusahaan 

dalam memenuhi harapan masyarakat karena melakukan kecurangan terhadap 

pembayaran pajak (Lanis dan Richardson, 2011). 

Penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) telah 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan 

perusahaan maka perusahaan semakin menghindari adanya tindakan agresivitas 

pajak karena perusahaan akan membangun hubungan yang baik kepada 

pemerintah, masyarakat, dan stakeholdernya. Berdasarkan penelitian yang 

sebelumnya dilakukan oleh I Dewi Ayu Intan Pradnyadari dan Abdul Rohman 

menunjukkan bahwa Corporate Responsibility (CSR) berpengaruh negatif 

signifikan Jessica dan Toly (2014) mengungkapkan bahwa Corporate Social 

Responsibility (CSR) tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.Oleh 

karena itu, hipotesis penelitian ini: 
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  :Diduga Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan terhadap 

Agresivitas Pajak.  

2.12.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak 

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan 

pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Dalam 

hal ini dewan komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas–tugas 

manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi 

dengan pihak ketiga. Komisaris independen bertugas melakukan pengawasan 

dengan baik dan mengarahkan perusahaan sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan. Semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen 

akan semakin ketat. 

Dewan komisaris memegang fungsi pengawasan yang mengawasi kinerja 

dewan operasional dan pengambilan keputusan. Dewan komisaris sendiri terdapat 

komisaris independen yang diharapkan tidak berpengaruh dengan kepentingan 

pemilik saham. Komisaris Independen mengarahkan dan mengawasi agar tidak 

terjadi asimetri informasi antara pihak agent dan principal. Komisaris independen 

menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam 

mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum. Keberadaan Komisaris 

Independen juga mencegah manajemen untuk bertindak curang dalam melaporkan 

beban pajaknya.  

Terkait dengan proporsi komisaris independen Keputusan Direksi PT 

Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 mengharuskan perusahaan 

tercatat memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran 

anggota Dewan Komisaris. Kehadiran komisaris independen diprediksi akan 
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mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Dengan adanya pengawasan yang 

ketat dari komisaris independen maka akan mengurangi kesempatan manajer 

untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Manajer melakukan agresivitas pajak 

karena adanya kepentingan untuk meningkatkan laba perusahaan dengan 

mengurangi beban perusahaan termasuk beban pajak. 

 Berdasarkan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Suyanto dan 

Supramono (2012) menemukan bahwa Komisaris Independen berpengaruh 

negatif signifikan terhadap agresivitas pajak atau dengan katalain adanya 

pengaruh yang kuat antara proporsikomisaris independen perusahaan terhadap 

tingkatagresivitas pajak perusahaan. Dimana semakinbesar proporsi komisaris 

independen dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan pengawasan sehingga 

dapat mencegah agresivitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen. 

Berbeda yang dilakukan oleh Tiaras dan Wijaya (2015) menunjukkan hasil bahwa 

Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. 

Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini: 

  : Diduga Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap 

Agresivitas Pajak. 

 

2.12.3 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak 

Pajak menjadi masalah bagi perusahaan karena membayar pajak akan 

menurunkan laba bersih perusahaan. Laba selama ini dijadikan indikator utama 

keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, 

manajemen akan melaporkan laba disesuaikan dengan tujuannya untuk 

meminimalkan penghasilan kena pajak perusahaan (Fadli, 2016). Perusahaan akan 

melakukan manajemen laba guna mengurangi beban pajak. Manajemen laba 
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adalah suatu tindakan yang dilakukan manajer untuk melaporkan laba berdasarkan 

motif dan tujuan tertentu. Manajemen laba tidak dapat dilepaskan dari berbagai 

alasan atau justifikasi yang digunakan oleh manajer untuk mempengaruhi laporan 

keuangan.  

Manajemen laba merupakan usaha manajer untuk melakukan manipulasi 

laporan keuangan dengan sengaja dalam batasan yang diperbolehkan oleh prinsip-

prinsip akuntansi bertujuan untuk memberikan informasi untuk menyesuaikan 

kepada para pengguna laporan keuangan untuk kepentingan para manajer. 

Timbulnya manajemen laba dikarenakan adanya teori agensi. Teori agensi 

berkaitan adanya hubungan antara agent (manajemen) dan principal (pemilik). 

Adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi antara agent dan principal. 

Sehingga dapat menimbulkan asimetri informasi. Asimetri yang terjadi dapat 

memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba. 

Penelitian yang dilakukan oleh Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono 

(2012), menyatakan bahwa Manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap agresivitas pajak perusahaan. Dimana semakin besar income decreasing 

yang dilakukan maka perusahaan tersebut juga terindikasi berperilaku agresif 

terhadap pajak perusahaan karena laba menjadi patokan untuk mengukur besarnya 

beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan melaporkan laba 

disesuaikan dengan tujuannya yaitu menggunakan pilihan akuntansi yang 

mengurangi laba atau income decreasing sebagai bentuk penghindaran pajak. Bila 

perusahaan semakin besar melakukan income decreasing maka semakin kecil 

pajak yang harus dibayarkan perusahaan maka semakin agresif pajak perusahaan.  
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Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Lucy Tania (2014) menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh 

signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Karena berdasarkan penelitian 

menunjukkan bahwa manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dapat 

meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan namun tidak berdampak besar 

bagi tujuan meminimalisir biaya pajaknya. Oleh karena itu, hipotesis penelitian 

ini: 

  : Diduga Manajemen Laba berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas 

Pajak. 

 

2.12.4 Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak 

Leverage merupakan jumlah utang yang dimiliki perusahaan untuk 

pembiayaan dan dapat mengukur besarnya aktiva yang dibiayai utang. Perusahaan 

dengan leverage yang tinggi mengindikasi perusahaan tersebut bergantung pada 

pinjaman luar atau utang, sedangkan perusahaan dengan leverage rendah dapat 

membiayai asetnya dengan modal sendiri.Perusahaan yang menggunakan utang 

akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Hal tersebut dapat dijadikan 

upaya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan, beban bunga akan 

menyebabkan laba kena pajak perusahaan akan berkurang, yang akan berpengaruh 

pada jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. 

Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Krisnata Dwi Suyanto dan 

Supramono (2012) membuktikan bahwa Leverage berpengaruh positif signifikan 

terhadap agresivitas pajak. Perusahaan memanfaatkan utang yang tinggi akan 

mendapat potongan atas bunga pinjaman untuk meminimalkan beban pajak 

perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, leverage digunakan untuk mengukur 
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sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang, semakin tinggi tingkat 

leverage perusahaan maka semakin tinggi agresivitas pajak perusahaan tersebut. 

Namun, hasil penelitian berbeda yang dilakukan oleh Irvan Tiaras dan Henryanto 

Wijaya (2015) yang menemukan bahwa Leveragetidak berpengaruh signifikan 

terhadap Agresifitas Pajak.Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini: 

  : Diduga Leverage berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


