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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Landasan Teori  

2.1.1.  Teori Agensi (Agency Theory) 

 Atmaja (2008:13) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu 

kontrak di mana satu atau lebih principal (pemilik) menggunakan pihak lain atau 

agent (manajer) untuk menjalankan perusahaan. Dalam teori keagenan, yang 

dimaksud dengan principal adalah pemegang saham atau pemilik yang 

menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. Agent 

adalah manajemen yang memiliki kewajiban yang mengelola perusahaan 

sebagaimana yang telah  diamanahkan principal kepadanya. Agency theory 

memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh 

kesejahteraan dan kepentingan dirinya sendiri. Pihak principal termotivasi 

mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya melalui pembagian dividen 

atau kenaikan harga saham perusahaan. Agent termotivasi untuk meningkatkan 

kesejahteraannya melalui peningkatan kompensasi. Konflik kepentingan semakin 

meningkat ketika principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja 

agent karena ketidak mampuan principal memonitor aktivitas agent dalam 

perusahaan. Sedangkan agent mempunyai lebih banyak informasi mengenai 

kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. 

Masalah agensi tidak hanya terjadi antara principal dan manajemen, tetapi 

juga dapat terjadi antara pemegang saham besar (mayoritas) dan pemegang saham 

minoritas. Jika ada kepemilikan saham minoritas dalam perusahaan, maka akan 



13 
 

 
 

timbul masalah agensi baru, yaitu adanya konflik antara pemilik saham mayoritas 

dengan pemilik saham minoritas Admaja (2008:13). 

Menurut Gitman (2007) agency problem adalah masalah yang timbul 

akibat tindakan manajer yang lebih mengutamakan pemenuhan tujuan pribadinya 

bila dibandingkan dengan tujuan perusahaan. Untuk mengatasi atau me-minimize 

masalah agensi tersebut maka dapat dilakukan dengan dua cara, sebagai berikut: 

1. Market Forces  

Market forces merupakan pemegang saham yang memiliki saham 

mayoritas, seperti investor institusional yang biasanya berupa perusahaan 

asuransi jiwa, mutual fund, perusahaan dana pensiun. Melalui hak suara 

mayoritas maka diyakini akan dapat mengatasi masalah agensi. Hal tersebut 

dilakukan dengan cara memberi tekanan kepada manajer untuk bekerja 

dengan lebih baik ataupun mengganti manajemen yang dianggap tidak dapat 

memenuhi kesejahteraan pemegang saham atau pemilik perusahaan. Hal 

lain yang dapat dilakukan adalah mengancam dengan mengatakan 

perusahaan lain akan melakukan takeover yang dapat merestrukturisasi 

manajemen. Tujuan dari hal tersebut adalah menimbulkan motivasi bagi 

manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan.  

2. Agency Cost  

Agency cost merupakan biaya yang akan dikeluarkan untuk mengurangi 

agency problem sekaligus untuk pemenuhan kesejahteraan para pemegang 

saham. Biaya yang dikeluarkan antara lain, berasal dari biaya insentif yang 

akan diberikan kepada manajer untuk memaksimalkan harga saham. Selain  
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itu, biaya keagenan juga timbul karena adanya pengawasan terhadap setiap 

tindakan manajer, dimana sistem pengawasan tersebut dikenal dengan 

corporate governance. 

Hubungan teori agensi dengan penghindaran pajak adalah dimana pihak 

manajemen akan mematuhi segala yang dikatakan oleh pemegang saham 

mayoritas  untuk meningkatkan laba dan manajemen akan melakukan segala 

cara untuk mencapai tujuan dari pemegang saham tersebut termasuk dalam 

merkayasa laba untuk meminimalisir pajak.  

2.1.2. Pengertian Pajak 

Menurut UU No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara 

Perpajakan, dijelaskan 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” 

(www.pajak.go.id). 

Defenisi atau pengertian pajak banyak dikemukakan oleh para ahli 

diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. P. J. A. Adriani yang 

telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo (1991:2) dalam Waluyo 

(2013:2). Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipakasakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan 

tidak mendapat prestasi kembali. yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya 

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas 

negara yang menyelenggarakan pemerintah. 

http://www.pajak.go.id/
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Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli lainnya adalah 

sebagai berikut:  

1) Pengertian pajak menurut Prof. Edwin R. A. Seligman dalam buku Essay 

in Taxation yang diterbitkan diamerika menyatakan: “tax is compulsory 

contribution from the person, to the government to depray the expenses 

incurred in the common interest of all, without referece to special benefit 

conferred”. Dari definisi diatas terlihat adanya kontribusi seseorang yang 

ditujukan kepada Negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara 

khusus kepada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun 

juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat. 

2) Pengertian pajak menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku De Over 

Heidsmiddelen Van Indonesia (terjemahan): Pajak adalah prestasi yang 

dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-

norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan 

semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. 

3) Pengertian pajak menurut Prof. Dr. MHJ. Smeets dalam buku De 

Economische Betekenis Belastingen (terjemahan): pajak adalah prestasi 

kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang 

dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan 

dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran 

pemerintah. 

4) Pengertian pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam 

disertasinya yang berjudul “Pajak berdasarkan Asas gotong Royong” 
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menyatakan: Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang 

dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup 

biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai 

kesejahteraan umum”. Dari definisi diatas tidak tampak istilah 

“dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah “iuran wajib”. Sisi lainnya 

yang berhubungan dengan kontraprestasi menekankan pada mewujudkan 

kontraprestasi itu diperlukan pajak. 

5) Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H. dalam bukunya dasar-dasar hukum 

pajak dan pajak pendapatan (1990:5) menyatakan: pajak adalah iuran 

kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat 

ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

2.1.3. Fungsi Pajak 

Menurut Siti Resmi (2009:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu: 

a. Fungsi budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin 

maupun pembangunan.  

b. Fungsi Regulended (Pengatur) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial 

dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang 

keuangan.  
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2.1.4. Pengelompokkan Pajak  

Pengelompokan pajak menurut Hidayat (2013:191).  

a. Menurut Golongannya  

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung 

wajib pajak yang bersangkutan. 

Contoh: Pajak Penghasilan 

2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan ke pihak lain. 

Contoh: Pajak pertambahan nilai. 

b. Menurut Sifatnya  

1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya, 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak yang selanjutnya dicari syarat 

objektifnya (memperhatikan keadaan wajib pajak) 

Contoh: Pajak penghasilan. 

2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah 

c. Menurut Lembaga Pemungutnya 

1. Pajak pusat (negara), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara 
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Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak 

penjualan atas barang mewah, dan bea materai. 

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur 

dalam UU No. 28 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (UU PDRD) dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1) Pajak Propinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan 

bakar kendaraan bermotor 

2) Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, pajak 

reklame dan pajak hiburan. 

2.1.5. Cara Pemungutan Pajak 

Cara pemungutan pajak menurut Waluyo (2013:16) adalah sebagi berikut: 

a. Stelsel Pajak 

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah 

sebagai berikut: 

1) Stelsel nyata (riil stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 

yakni setelah penghasilan yang seseungguhnya telah dapat diketahui. 

Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. 

Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode 

(setelah penghasilan riil diketahui) 
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2) Stelsel Anggapan (Fiktif anggapan) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama 

dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat 

ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. 

Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, 

tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang 

dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. 

3) Stelsel Campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 

anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu 

anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan 

dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut 

kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib 

pajak haus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, 

apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali. 

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak  

Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2010:17)  dapat dibagi 

menjadi tiga berikut ini: 

a. Sistem official assessment  

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menetukan besarnya pajak yang 

terutang. 
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Cirri-ciri official assessment adalah: 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus. 

2. Wajib pajak bersifat pasif. 

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketepatan pajak oleh 

fiskus.  

b. Sistem self assessment  

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. 

c. Sistem withholding  

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang 

terutang oleh wajib pajak. 

 

2.1.7 Penghindaran Pajak 

Pohan (2013) menyatakan bahwa Penghindaran pajak adalah upaya 

penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena 

tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan tehnik yang 

digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang 

terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk 

memperkecil jumlah pajak yang terutang.  

Komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak :  
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1.  Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di 

dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.  

2.  Memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-

ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya 

dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.  

3.  Para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan penghindaran 

pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (Council of 

Executive Secretaries of Tax Organization:1991) (Fadhilah:2014).  

Beberapa resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan tax avoidance antara lain: 

denda, publisitas dan reputasi (Friese:2006 dalam Fadhilah:2014).  

 

2.1.8 Good Corporate Governance 

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang 

menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang 

menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman:2008). Isu mengenai corporate 

governance mulai mengemukakan, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 

ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan.  Banyak pihak yang 

mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat 

lemahnya corporate governance yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. 

Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian 

yang cukup signifikan dalam praktek corporate governance. 

Corporate governance berguna untuk melindungi investor dari adanya 

perbedaan kepentingan pemegang saham (principle) dengan pihak manajemen 

(agent). Masalah dalam corporate governance terjadi karena adanya pemisahan 
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antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Dewan komisaris yang berperan 

sebagai agent dalam suatu perusahaan diberi wewenang untuk mengurus jalannya 

perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik, namun agent tersebut 

memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham (Fitri dan Tridahus: 

2015).  

Organization for Economic Co–operation and Development (OECD) 

dalam Effendi (2009), menyatakan bahwa good corporate governance 

mempunyai prinsip–prinsip yang mencakup 5 (lima) hal, yaitu: 

a. Perlindungan terhadap hak–hak pemegang saham (the rights of share 

holders). 

Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus mampu 

melindungi hak–hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham 

minoritas. Hak–hak tersebut mencakup hak dasar pemegang saham, yaitu: 

1) Hak untuk memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran 

kepemilikan; 

2) Hak untuk mengalihkan atau memindahtangankan kepemilikan 

saham; 

3) Hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan 

secara berkala dan teratur; 

4) Hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS); 

5) Hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan direksi; 

6) Hak untuk memperoleh pembagian laba (profit) perusahaan. 
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b. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham (the equitable 

treatment of shareholders). 

Kerangka yang dibangun dalam corporate governance haruslah 

menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, 

termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip ini melarang 

adanya praktik perdagangan berdasarkan informasi orang dalam (insider 

trading) dan transaksi dengan diri sendiri (self dealing). 

c.  Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan (the role of 

stakeholders). 

Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus 

memberikan pengakuan terhadap hak–hak pemangku kepentingan, 

sebagaimana ditentukan oleh undang–undang dan mendorong kerja sama 

yang aktif antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dalam rangka 

menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, serta kesinambungan usaha 

(going concern). 

d.  Pengungkapan dan transparansi (disclosure and transparency). 

Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus 

menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap 

permasalahan berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan tersebut 

mencakup informasi mengenai kondisi kinerja keuangan, kepemilikan, dan 

pengelolaan perusahaan. 

e.  Tanggung jawab dewan komisaris atau direksi (the responsibilities of the 

board). 
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Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus 

menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif 

terhadap manajemen oleh dewan komisaris dan pertanggungjawaban 

dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini 

juga memuat kewenangan–kewenangan serta kewajiban–kewajiban 

profesional dewan komisaris kepada pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lainnya. 

2.1.9 Proporsi komisaris independen 

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi 

dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan 

afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur 

pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan 

yang dikelurkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan 

jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai 

pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 

tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu 

komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar 

modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang 

saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pohan:2008). 

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, apabila 

presentase komisaris independen diatas 30% maka ini merupakan satu indikator 

bahwa pelaksanaan corporate governance (CG) telah berjalan dengan baik 
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sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen 

perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya keagenan 

sehingga membuat praktik tax avoidance menurun (Annisa dan Kurniasih:2012). 

 

2.1.10 Komite audit 

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit 

sebagai berikut:  

Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang 

dibantu oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu 

dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam 

menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, 

manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate 

governance di perusahaan-perusahaan. 

Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya 

tiga orang. Tugas dan fungsi komite audit adalah mengawasi tata kelola 

perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. 

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit bertanggung 

jawab kepada dewan komisaris. Komite audit juga digambarkan sebagai 

mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan 

eksternal perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab 

kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan 

keuangan dapat dipercaya (Fitri dan Tridahus:2015). 
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2.1.11 Kualitas audit 

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor 

mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan, 

lalu melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Fadhillah:2014) 

Dalam melakukan pengauditan hal yang tepenting dalam pelaksanaannya 

adalah transparansi yang merupakan salah satu unsur dari good coorporate 

governance. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan 

melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada dasar modal dan pertemuan pemegang 

saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak 

semakin dituntut oleh otoritas publik. Karena asumsi adanya implikasi dari 

perilaku pajak yang agresif, perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam 

hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya 

(Sartori:2010 dalam Fitri dan Tridahus:2015). 

Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP The Big Four dipercaya 

lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh 

karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four 

(PriceWaterhouse Cooper - PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernest & 

Young-E&Y) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan 

dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non The Big Four (Annisa dan 

Kurniasih:2012). 

2.1.12 Kepemilikan institusional 

Menurut Bachtiar (2015) kepemilikan institusional merupakan jumlah 

saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga antara lain 
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seperti perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank ataupun perusahaan- 

perusahaan swasta lain. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting 

dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham 

dengan manajer. 

Investor Institusional dapat mempengaruhi manajemen perusahaan dan 

dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Hal 

tersebut disebabkan jika tingkat kepemilikan manajerial tinggi, dapat berdampak 

buruk terhadap perusahaan karena jika kepemilikan manajerial tinggi, manajer 

memliki posisi yang kuat untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan dan pihak 

pemegang saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan 

tindakan manajer. Hal ini terjadi karena tingginya hak voting yang dimiliki 

manajer (Bachtiar:2015). 

2.1.13 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi kepemilikan saham oleh 

manajemen. Kepemilikan saham manajerial dapat menyelaraskan antara 

kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan 

langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer juga akan 

menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari 

pengambilan keputusan yang salah (Pujiningsih:2011 dalam Bachtiar:2015).  

Dengan manajer merasakan sendiri dampak yang diakibatkannya dalam 

pengambilan keputusan, maka manajer akan lebih berhati-hati dalam setiap 

pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan pendapat Dempsey & Laber (1992) 

dalam Bachtiar (2015) bahwa masalah keagenan banyak dipengaruhi oleh insider 
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ownership. Insider ownership adalah pemilik perusahaan yang juga merupakan 

pengelola perusahaan. Semakin besar insider ownership, maka perbedaan 

kepentingan antara pemegang saham (pemilik) dengan pengelola perusahaan 

(manajemen) semakin kecil. Jika insider ownership dalam sebuah perusahaan 

kecil artinya jumlah pemegang saham yang terlibat langsung dalam pengelolaan 

perusahaan hanya sedikit sehingga kemungkinan terjadinya masalah keagenan 

akan semakin tinggi karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang 

saham dengan pengelola perusahaan yang semakin besar. 

2.1.14 Perempuan di Dewan Direksi 

Salah satu tanda perusahaan yang baik dan memiliki good corporate 

governance yaitu terbentuknya anggota dewan yang heterogen. Hal tersebut 

memiliki banyak kelebihan dibanding kelompok dewan yang hanya 

beranggotakan laki-laki saja. Seperti yang diungkapkan oleh Umans et al (2008) 

dalam Puspitasari (2014) bahwa dewan yang beranggotakan laki-laki (homogen) 

cenderung menghasilkan keputusan yang tidak tepat karena dipengaruhi oleh 

adanya suatu keadaan dimana rasa sungkan untuk menampilkan ide lebih besar. 

Hal itu dilakukan untuk menghindari perselisihan dan membentuk keadaan yang 

harmonis. Keadaan seperti itu disebut groupthink. Berbeda dengan dewan 

heterogen yang mampu mengambil keputusan dengan ide-ide yang lebih luwes 

untuk dikeluarkan, karena adanya anggota wanita dalam kelompok dewan dapat 

difungsikan sebagai penawar atau penengah jika terjadi suatu keadaan yang 

kurang kondusif.  
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Hasil penelitian Abbott et al (2010) dalam Puspitasari (2014) 

mengungkapkan bahwa adanya anggota dewan wanita memiliki pengaruh 

terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dewan. Terdapat beberapa 

kelebihan yang dimiliki oleh anggota dewan wanita, antara lain:  

a. Anggota dewan wanita lebih independen.  

b. Dapat mengendalikan beberapa tugas direktur perusahaan.  

c. Cenderung sebagai anggota juga dalam dewan komite audit.  

d.  Memiliki latar belakang tentang pengelolaan keuangan yang baik dari pada 

anggota laki-laki.  

Oleh karena itu, keberadaan anggota dewan wanita dalam satu kelompok 

dewan direksi akan mengurangi kecurangan dalam laporan keuangan. 

2.1.15 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan variabel kontrol. Machfoedz (1994) dalam 

Sari (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat 

mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut 

berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, 

rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya 

dibagi dalam 3 kategori, yaitu large firm, medium firm,dan small firm. Berikut 

penjelasan tentang ukuran perusahaan menurut para ahli: 

1. Political Cost Theory 

Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan besar akan semakin sensitif 

secara politik dan relatif memiliki transfer kekayaan yang lebih yang dikenakan 

kepada mereka sehingga perusahaan besar cenderung menggunakan metode 
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akuntansi untuk memanipulasi laba (Watts dan Zimmerman, 1983:235). Cara 

yang paling langsung untuk mentransfer aset perusahaan adalah melalui sistem 

pajak sehingga pajak merupakan salah satu komponen dari biaya politik yang 

ditanggung perusahaan. Oleh karena itu, peningkatan penampilan perusahaan 

yang lebih besar dan lebih menguntungkan, dapat menyebabkan perusahaan 

menjadi korban dari peraturan regulator dan transfer kekayaan sehingga 

perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi untuk memanipulasi laba.  

2. The Political Power Theory 

Teori ini mengungkapkan bahwa perusahaan besar memiliki tarif pajak 

efektif yang rendah karena mereka memiliki sumber daya yang mampu untuk 

mempengaruhi proses politik sesuai dengan keinginan, termasuk perencanaan 

pajak dan mengatur aktivitas bisnis mereka untuk mencapai penghematan pajak 

yang optimal (Richardson dan Lanis, 2007:691). 

Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, 

semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik 

dalam jangka waktu yang relatif panjang. Perusahaan yang memiliki total aktiva 

besar mengindikasikan bahwa ia telah mencapai tahap kedewasaan yang arus 

kasnya sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka 

waktu yang relatif lama. Selain itu perusahaan dengan total aktiva besar juga 

mencerminkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil serta lebih mampu 

menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang total aktivanya kecil. 

Selain itu, manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode 

akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke 
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periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan (Rachmawati dan 

Triatmoko:2007 dalam Sari:2014).  

2.1.16 Kajian Pajak Dalam Islam 

Pajak menurut islam tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum 

muslimin, karena sudah diwajibkan untuk membayar zakat. Jika negara sangat 

membutuhkan dana untuk menerapkan kebijakan ini, harus terpenuhi dahulu 

beberapa syarat sebagai berikut : 

1. Benar-benar harta itu dibutuhkan dan tidak ada sumber lain. 

2. Pemungutan pajak yang adil. 

3. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, 

bukan untuk maksiat dan hawa nafsu, dan  

4. Persetujuan para ahli. 

Allah SWT berfirman: 

 

“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 di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu” (QS An-Nisa : 29) 
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Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia 

adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat 

jendral yang ada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. 

Dalam ajaran Islam pajak sering diartikan dengan Adh-Dharibah yang jama’nya 

adalah Adh-Dharaib. Ulama-ulama dahulu menyebutnya dengan Al-Muks. Disana 

ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau Adh-Dharibah diantaranya 

adalah : 

1. Al-Jizyah (sumbangan per kepala yang dipungut oleh pemerintah islam 

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

mereka). 

2. Al-Usyr (Bea Cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke 

Negara Islam). 

Dalam islam telah dijelaskan dalil-dalil baik secara umum atau khusus 

masalah pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum sebagai mana firman Allah 

dalam Surat At-Taubah Ayat 29 : 

 

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  RasulNya 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”. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai penghindaran pajak telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti diantaranya Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih (2012), 

Hidayanti (2013), Gusti Maya Sari (2014), Rahmi Fadhilah (2014), Dyna 

Puspitasari dan Indira Januarti (2014), Fitri Damayanti dan Tridahus Susanto 

(2015), Mohammad Danu Bachtiar (2015), Alfajri (2016), Ayu Rahmawati, dkk. 

(2016) dan Khoirunnisa Alviyani (2016).  

Penelitian yang dilakukan oleh Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus 

Kurniasih (2012) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2008 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris 

independen, dewan komisaris, tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Sedangkan komite audit dan kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Kemudian menurut penelitian Ayu Rahmawati (2016) yang dilakukan pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014 

menunjukkan bahwa pengungkapan CSR dan dewan komisaris memberikan 

pengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap tax 

avoidance. Komite audit memberikan pengaruh positif tidak signifikan terhadap 

tax avoidance. Sedangkan kualitas audit memberikan pengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap tax avoidance. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 
Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian Hasil Penelitian 

Nuralifmida 

Ayu Annisa 

dan Lulus 

Kurniasih 

(2012) 

 

Pengaruh 

Corporate 

Governance 

Terhadap Tax 

Avoidance 

Variabel 

Dependen: 

Tax 

avoidance 

Variabel 

Independen: 

kepemilikan 

institusional, 

dewan 

komisaris 

independen, 

dewan 

komisaris, 

komite audit 

dan kualitas 

audit 

Kuantitatif Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

kepemilikan 

institusional, 

dewan komisaris 

independen, 

dewan komisaris, 

tidak berpengaruh 

terhadap tax 

avoidance. 

Sedangkan 

komite audit dan 

kualitas audit 

berpengaruh 

terhadap tax 

avoidance.  

Hidayanti 

(2013) 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

Antara 

Kepemilikan 

Keluarga Dan 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Tindakan 

Pajak Agresif 

Dependen: 

Pajak Agresif 

Independen: 

X1, 

Kepemilikan 

Keluarga X2, 

Corporate 

Governance 

Kuantitatif  Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa 

kepemilikan 

keluarga tidak 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap tindakan 

pajak agresif. 

Sedangkan 

corporate 

governance 

memiliki 

pengaruh  

signifikan 

terhadap tindakan 

pajak agresif 

yang diukur 

dengan cash 

effective tax rate 

(CETR). 
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Gusti Maya 

Sari (2014) 

 

Pengaruh 

Corporate 

Governance, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Kompensasi 

Rugi Fiskal 

dan Struktur 

Kepemilikan 

Terhadap Tax 

Avoidance 

Variabel 

Dependen: 

Tax 

avoidance 

Variabel 

Independen: 

Komisaris 

Independen, 

Komite audit, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Kompensasi 

Rugi Fiskal, 

Struktur 

Kepemilikan 

Kuantitatif Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa komisaris 

independen dan 

ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap tax 

avoidance. 

Sedangkan  

Komite audit, 

kompensasi rugi 

fiskal dan struktur 

kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap tax 

avoidance. 

Rahmi 

Fadhilah 

(2014)  

Pengaruh 

Good 

Corporate 

Governance 

Terhadap Tax 

avoidance 

Variabel 

Dependen: 

Tax 

avoidance 

Variabel 

Independen: 

kepemilikan 

institusional, 

komisaris 

independen, 

komite audit 

dan kualitas 

audit 

Kuantitatif Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa komite 

audit dan kualitas 

audit berpengaruh 

negatif terhadap 

tax avoidance. 

Sedangkan 

proporsi 

kepemilikan 

institusional dan 

komisaris 

independen tidak 

berpengaruh 

terhadap tax 

avoidance. 

Dyna 

Puspitasari 

dan Indira 

Januarti 

(2014) 

 

  

Pengaruh 

Keberadaan 

Wanita Dalam 

Keanggotaan 

Dewan, 

Profitabiilitas, 

Leverage, 

Rasio 

Aktivitas 

Perusahaan, 

Variabel 

Dependen: 

Restatement 

Laporan 

Keuangan 

Variabel 

Independen: 

Anggota 

Dewan 

Wanita, 

Kuantitatif Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

keberadaan 

wanita dalam 

keanggotaan 

dewan, leverage, 

dan rasio aktivitas 

mempengaruhi 

restatement 
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Ukuran 

Perusahaan, 

Dan Dewan 

Komisaris 

Independen 

Terhadap 

Restatement 

Laporan 

Keuangan 

Perusahaan 

Profitabilitas, 

Leverage, 

Rasio 

Aktivitas dan 

Komisaris 

Independen 

Variabel 

Kontrol: 

Ukuran 

Perusahaan 

laporan keuangan 

profitabilitas, 

ukuran 

perusahaan, dan 

corporate 

governance tidak 

mempengaruhi 

restatement 

laporan keuangan. 

Mohammad 

Danu 

Bachtiar 

(2015) 

Pengaruh 

Struktur 

Kepemilikan, 

Ukuran 

Perusahaan, 

dan Capital 

Intensity 

Terhadap 

Effective Tax 

Rate (ETR) 

Variabel 

Dependen: 

Effective Tax 

Rate 

Variabel 

Independen: 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Kepemilikan 

Publik, 

Ukuran 

Perusahaan 

dan Capital 

Intensity 

Kuantitatif Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

kepemilikan 

publik 

berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap effective 

tax rate. Capital 

intensity 

berpengaruh 

positif terhadap 

effective tax rate. 

Sedangkan 

kepemilikan 

manajerial dan 

institusional tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap effective 

tax rate. 

Fitri 

Damayanti 

dan 

Tridahus 

Susanto  

(2015) 

 

Pengaruh 

Komite Audit, 

Kualitas Audit, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Risiko 

Perusahaan 

dan Return On 

Assets 

Terhadap Tax 

Avoidance 

Variabel 

Dependen: 

Tax 

avoidance 

Variabel 

Independen: 

Komite audit, 

kualitas 

audit, 

kepemilikan 

institusional, 

risiko 

perusahaan, 

dan return on 

assets 

Kuantitatif Hasil penelitian 

menunjukkan  

komite audit, 

kualitas audit, 

kepemilikan 

institusional,  

tidak berpengaruh 

terhadap tax 

avoidance. 

Sedangkan resiko 

perusahaan, 

return on assets 

berpengaruh 

terhadap tax 

avoidance. 
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 Alfajri 

(2016) 

 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Proporsi 

Dewan 

Komisaris, 

Komite Audit, 

dan Karakter 

Eksekutif 

Terhadap 

Penghindaran 

Pajak (Tax 

Avoidance) 

Pada 

Perusahaan 

Property yang 

Terdaftar di 

BEI Periode 

2010-2013 

Variabel 

Dependen: 

Tax 

avoidance 

Variabel 

Independen: 

Profitabilitas, 

karakter 

eksekutif, 

proporsi 

dewan 

komisaris 

independen 

dan komite 

audit 

 

Kuantitatif Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

profitabilitas 

(Return on asset) 

dan Karakter 

eksekutif 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap aktivitas 

tax avoidance. 

sedangkan 

proporsi dewan 

komisaris 

independen dan 

komite audit tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap aktivitas 

tax avoidance. 

Ayu 

Rahmawati, 

dkk. (2016) 

 

Pengaruh 

Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

dan Corporate 

Governance 

Terhadap Tax 

Avoidance 

Variabel 

Dependen: 

Tax 

avoidance 

Variabel 

Independen: 

CSR, dewan 

komisaris, 

kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional, 

komite audit 

dan kualitas 

audit 

Kuantitatif Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

pengungkapan 

CSR dan dewan 

komisaris 

memberikan 

pengaruh positif 

signifikan 

terhadap tax 

avoidance. 

kepemilikan 

manajerial dan 

kepemilikan 

institusional 

memberikan 

pengaruh negatif 

signifikan 

terhadap tax 

avoidance.  

Komite audit 

memberikan 

pengaruh positif 

tidak signifikan 

terhadap tax 

avoidance. 
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sedangkan 

kualitas audit 

memberikan 

pengaruh negatif 

tidak signifikan 

terhadap tax 

avoidance. 

Khoirunnisa 

Alviyani 

(2016) 

 

Pengaruh 

Corporate 

Governance, 

Karakter 

Eksekutif, 

Ukuran 

Perusahaan 

dan Leverage 

Terhadap 

Penghindaran 

Pajak (Tax 

Avoidance) 

Variabel 

Dependen: 

Tax 

avoidance 

Variabel 

Independen: 

Kepemilikan 

institusional, 

komisaris 

independen, 

karakter 

eksekutif, 

ukuran 

perusahaan, 

kualitas 

audit, komite 

audit dan 

leverage 

Kuantitatif Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

kepemilikan 

institusional, 

komisaris 

independen, 

karakter eksekutif 

dan ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

penghindaran 

pajak. Sedangkan 

kualitas audit, 

komite audit dan 

leverage tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penghindaran 

pajak. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, 

maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh 

proporsi komisaris independen, kualitas audit, komite audit, kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, perempuan di dewan direksi dan ukuran 

perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga dapat digambarkan dalam skema 

seperti berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 Variabel Independen Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  : Pengaruh Parsial 

  : Pengaruh Simultan 

 

 

 

Proporsi Komisaris 

Independen (X1) 

Kualitas Audit  (X2) 

Komite Audit (X3) 

Kepemilikan 

Institusional (X4) 

Kepemilikan 

Manajerial(X5) 

VARIABEL KONTROL 

Ukuran Perusahaan 

(X7) 

Peerempuan di Dewan 

Direksi(X6) 

Penghindaran 

Pajak (Y) 
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2.4   Hipotesis Penelitian 

2.4.1  Pengaruh proporsi komisaris independen terhadap penghindaran 

pajak 

  Kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu 

meningkatkan pengawasan kinerja direksi. Dimana dengan semakin banyak 

komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat. 

Manajemen kerap kali bersifat oportunistik dimana mereka memiliki motif untuk 

memaksimalkan laba bersih agar meningkatkan bonus. Laba selama ini dijadikan 

indikator utama keberhasilan manajer. Salah satu cara meningkatkan laba bersih 

adalah dengan mengurangi biaya-biaya termasuk pajak dengan begitu manajemen 

akan berusaha untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. Diharapkan 

semakin besar proporsi komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan 

sehingga dapat mencegah penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan oleh 

manajemen (Wulandari:2005 dalam Sari:2014). 

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kualitas audit terhadap 

penghindaran pajak yang dilakukan oleh Alviyani (2016) menunjukkan bahwa 

komisaris independen memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

penghindaran pada perusahaan pertanian dan pertambangan yang terdaftar di BEI 

tahun 2011-2014. Penelitian Fadhilah (2014) juga menunjukkan bahwa komisaris 

independen memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. Berdasarkan 

teori dan penelitian terdahulu, dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:  
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H1: Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif signifikan pada 

penghindaran pajak. 

 

2.4.2 Pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak 

Salah satu elemen penting dalam corporate governance adalah 

transparansi. Transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat 

tentang laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP. Transparansi terhadap 

pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan 

pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham (Fadhilah:2014).  

Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak 

semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori:2007 dalam Fadhilah:2014). 

Alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang 

agresif, pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif 

dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu 

sebelumnya.  

Annisa dan Kurniasih (2012)  menyatakan bahwa laporan keuangan yang 

diaudit oleh auditor KAP the big four dianggap lebih berkualitas karena auditor 

big four dianggap lebih mampu membatasi praktik manajemen laba dibanding 

dengan auditor non big four. Auditor big four juga dianggap dapat 

mempertahankan sikap independensi dalam kenyataan (in fact) sepanjang 

pelaksanaan audit dan independensi dalam profesional serta dapat menjaga 

kepercayaan masyarakat sebagai pemakai laporan keuangan, oleh karena itu 

perusahaan yang diaudit oleh KAP the big four (PowerWaterhouseCooper- PWC, 

Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young- E&Y) memiliki tingkat 
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kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh 

KAP non the big four.  

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kualitas audit terhadap 

penghindaran pajak yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) 

membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008. Penelitian Rachmawati (2016) 

juga menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2012-2014. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, dapat diajukan 

hipotesis sebagai berikut:  

H2: Kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran 

pajak. 

 

2.4.3 Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak 

Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah yang 

berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal 

perusahaan. Komite audit membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung 

jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Sejak 

direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia, komite audit telah menjadi 

komponen umum dalam struktur good corporate governance perusahaan publik. 

Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan 

keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten 

untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris 

independen (Pohan:2008).  
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Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh komite audit terhadap 

penghindaran pajak yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) 

membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008. Rachmawati (2016) 

menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2012-2014. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, dapat diajukan hipotesis 

sebagai berikut:  

H3: Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran 

pajak 

2.4.4 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak 

Menurut Faisal (2004:199) dalam Alviyani (2016), kepemilikan 

institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan 

institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasikan kemampuannya untuk 

memonitor manajemen lebih besar. Adanya kepemilikan institusional di suatu 

perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal 

terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor 

institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Pihak 

institusional yang menguasai saham lebih besar daripada pemegang saham lainnya 

dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar 

juga sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan para 

pemegang saham. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat 

kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan.  
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Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alviyani (2016) 

menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap 

penghindaran pajak pada perusahaan pertanian dan pertambangan yang terdaftar 

di BEI tahun 2011-2014. Penelitian Rahmawati (2016) juga menunjukkan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014. Berdasarkan 

teori dan penelitian terdahulu dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:  

H4: Kepemilikan saham institusional berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak. 

 

2.4.5 Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak 

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan 

pemegang saham mengakibatkan timbulnya masalah yang biasa disebut agency 

problem. Untuk mengurangi masalah antara manajer dan pemegang saham salah 

satunya dengan cara meningkatkan kepemilikan manajerial dalam suatu 

perusahaan. 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2009) dalam Bachtiar (2015), 

pemegang saham akan menghindari risiko dengan mendiversifikasikan 

kekayaannya ke lembar saham di beberapa perusahaan sedangkan para manajer 

tidak semudah itu mendiversifikasikan risiko ini. Manajer yang merasakan 

langsung dampak yang diambil dari keputusannya akan berupaya untuk 

meningkatkan image perusahaan sehingga akan menghindari pengambilan 

keputusan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Manajer perusahaan akan 

mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan, yaitu dengan cara 
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mengungkapkan informasi sosial yang seluas-luasnya untuk meningkatkan image 

perusahaan meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas 

tersebut (Bachtiar:2015).  

Hasil penelitian terdahulu mengenai kepemilikan manajerial yang 

dilakukan oleh Rahmawati (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014. Berdasarkan teori dan 

penelitian terdahulu, diduga terdapat hubungan antara kepemilikan manajerial 

dengan penghindaran pajak sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:  

H5: Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak. 

 

2.4.6 Pengaruh perempuan di dewan direksi terhadap penghindaran pajak 

Pelled et al (1999) dalam Puspitasari dan Januarti (2014) mengembangkan 

model dimana keragaman kerja kelompok mempengaruhi kinerja tugas melalui 

konflik intra tugas. Konflik tugas adalah suatu kondisi dimana anggota kelompok 

tidak setuju tentang masalah tugas, termasuk keputusan penting dan pilihan yang 

tepat tindakan. Dengan menggunakan sampel dari kelompok-kelompok kecil 

Pelled et al (2009) dalam Puspitasari dan Januarti (2014) menemukan bahwa 

keragaman demografi (termasuk gender dan keanekaragaman ras) mempengaruhi 

kinerja tugas melalui hubungannya dengan konflik. Hal tersebut berhubungan 

dengan pengambilan keputusan dan pengawasan dewan terhadap penyusunan 

laporan keuangan. Dengan adanya wanita, maka akan lebih teliti dan sedikit 

kemungkinan akan terjadinya restatement laporan keuangan.  
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Adanya kelompok yang heterogen dapat menciptakan suasana dimana ada 

komunikasi yang lebih besar dan pertimbangan dari berbagai sudut pandang. 

Suasana seperti itu merangsang diskusi yang lebih proaktif dari berbagai solusi 

untuk tugas dan pada akhirnya mampu menghasilkan keputusan yang berkualitas 

tinggi (Umans et al:2008 dalam Puspitasari dan Januarti:2014). Dari argumen-

argumen tersebut diasumsikan bahwa keberadaan wanita memiliki kelebihan dari 

pada jika semua anggota dewan laki-laki, wanita mampu menciptakan kondisi 

yang konsudif serta dapat meningkatkan kinerja dewan dengan ketelitian dan 

kedisiplinan terhadap tugas yang dikerjakan. Berdasarkan teori dan penelitian 

terdahulu, diduga terdapat hubungan antara ukuran perusahaan dengan 

penghindaran pajak sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut 

H6:  Wanita di dewan direksi  memiliki pengaruh negatif signifikan 

terhadap penghindaran pajak. 

2.4.7 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak 

Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, 

semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik 

dalam jangka waktu yang relatif panjang. Perusahaan yang memiliki total aktiva 

besar mengindikasikan bahwa ia telah mencapai tahap kedewasaan yang arus 

kasnya sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka 

waktu yang relatif lama. Selain itu perusahaan dengan total aktiva besar juga 

mencerminkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil serta lebih mampu 

menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang total aktivanya kecil. 

Selain itu, manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode 
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akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke 

periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan (Rachmawati dan 

Triatmoko:2007 dalam Sari:2014).  

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

penghindaran pajak yang dilakukan oleh Alviyani (2016) menunjukaan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, diduga terdapat hubungan antara 

ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak sehingga dapat diajukan hipotesis 

sebagai berikut:  

H7: Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

penghindaran pajak. 

 


