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BAB II  

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Agresivitas Pajak 

Agresivitas pajak adalah tindakan yang merupakan peminimalan pajak 

perusahan dikalangan perusahaan-perusahaan besar dan menjadi perhatian publik 

karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan juga merugikan pemerintah. 

Hal ini diungkapkan oleh Balakrishnan (2012), bahwa perusahaan terlibat dalam 

berbagai bentuk perencanaan pajak untuk mengurangi kewajiban pajak yang 

diperkirakan. 

Adapun pelanggaran terhadap agresivitas pajak dalam pandangan islam 

tertera pada QS. Hud: 85  

 َوََل تَْبَخُسوا النَّاَس أَْشيَاَءُهْم َوََل تَْعثَْوا فِي اْْلَْرِض ُمْفِسِدينَ 

“Dan janganlah kamu merugikan/mengurangi manusia terhadap hak-hak mereka, 

dan janganlah kamu berbuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan” 

[Hud: 85] 

Pajak suatu perusahaan dapat dikaitkan dengan perhatian publik jika 

pembayaran pajak yang dilakukan memiliki implikasi dengan masyarakat luas 

yang sekarang dipertentangkan karena hanya menjadi biaya operasi perusahaan. 

Menurut Alvi (2010), tujuan meminimalkan jumlah pajak perusahaan yang akan 

dibayar menjadi salah satu hal yang harus dipahami dan melibatkan beberapa 



 18 

etika, masyarakat atau adanya pertimbangan dari beberapa pemakai kepentingan 

laporan keuangan perusahaan. 

Namun, disisi lain pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan 

memiliki implikasi penting bagi masyarakat dalam hal pendanaan barang publik 

seperti pendidikan, pertahanan nasional, kesehatan masyarakat, dan hukum 

(Lanis, 2013). Agresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan pajak semua 

perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. 

Pembayaran pajak perusahaan seharusnya memiliki implikasi bagi masyarakat 

dan sosial karena membentuk fungsi yang penting dalam membantu mendanai 

penyediaan barang publik dalam masyarakat dan penegakan hukum (Lanis, 2013). 

Akhirnya, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian sebelumnya, isu yang paling 

signifikan yang timbul dalam upaya untuk mengurangi kewajiban pajak melalui 

penghindaran pajak perusahaan dan perencanaan pajak. Seperti yang diungkapkan 

oleh Balakrishnan (2012), bahwa perusahaan terlibat dalam berbagai bentuk 

perencanaan pajak untuk mengurangi kewajiban pajak yang diperkirakan. 

Agresivitas pajak tidak dapat didefinisikan menggunakan ukuran-ukuran 

yang dapat diterima secara universal. Menurut Balakrishnan (2012), agresivitas 

pajak merupakan kegiatan yang lebih spesifik, yaitu mencakup transaksi yang 

tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. 

Agresivitas pajak ditandai dengan transparansi yang lebih rendah yang 

menunjukkan tata kelola perusahaan yang lemah. 
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Agresivitas pajak penghasilan badan sebagai tingkat yang paling akhir dari 

serangkaian perilaku perencanaan pajak. Artinya, transaksi dan pengambilan 

keputusan yang agresif secara potensial dapat menjadi masalah penghindaran 

pajak maupun penggelapan pajak. Agresivitas pajak dijelaskan dengan tujuan 

utama dari aktivitas pajak yang menghindari pembayaran pajak atau membuat 

rendah beban pajak yang dibayarkan secara signifikan. 

Beban pajak yang dipikul oleh subjek pajak badan memerlukan 

perencanaan yang baik, oleh karena itu strategi perpajakan menjadi hal mutlak 

diperlukan untuk mencapai perusahaan yang optimal. Strategi dan perencanaan 

pajak yang baik tentu saja harus legal, agar mampu mendorong perusahaan untuk 

dapat bersaing dengan perusahaan yang lain.  

Cara untuk mengukur perusahaan yang melakukan agresivitas pajak 

dengan menggunakan proksi effective tax rate (ETR). Menurut Lanis (2013), 

menyatakan bahwa ETR merupakan proksi yang paling banyak digunakan pada 

penelitian sebelumnya dengan indikator bahwa 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. 

Ada berbagai macam proksi yang digunakan untuk mengukur agresivitas 

pajak selain ETR. Agresivitas pajak harus dapat diukur dengan mengurangi 

penghasilan kena pajak dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan yang 
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memiliki nilai book tax difference (BTD) sebagai proksi alternatif lainnya untuk 

memperkuat hasil empiris penelitian. 

Book tax difference menggambarkan selisih antara laba akuntansi dengan 

laba fiskal yang perbedaannya menunjukkan perilaku agresif terhadap pajak yang 

lebih besar. Tindakan agresivitas pajak ada yang sesuai dengan aturan yang telah 

berlaku baik di masyarakat maupun dalam pemerintahan. Pemerintah, sebagai 

penerima pajak akan dirugikan dengan tindakan tersebut karena dapat mengurangi 

pendapatan pemerintah untuk pembangunan negara. Bagi masyarakat, dampak 

yang akan diperoleh adalah mereka tidak mendapatkan fasilitas yang memadai 

dan menunjang pembangunan yang diperoleh dari pemerintah atas tindakan 

tersebut (Lanis, 2013). 

Pembayaran pajak oleh perusahaan seharusnya memiliki implikasi bagi 

masyarakat dan sosial karena akan berakibat terhadap tindakan agresif yang akan 

dilakukan perusahaan. Dalam rangka meningkatkan nilai dari perusahaan, pemilik 

saham dan pemilik perusahaan akan meminimalisasi pajak perusahaan ditandai 

dengan tingkat transparansi yang tidak dapat diungkapkan oleh pihak perusahaan.  

Hal ini juga didefinisikan sebagai tindakan merendahkan tingkat pajak 

penghasilan yang tertagih melalui kegiatan manajemen pajak baik secara legal 

maupun ilegal (Niskanen, 2011). Agresivitas pajak juga menjalankan kebijakan 

tertentu dengan harapan tidak akan teraudit oleh badan yang terotorisasi dan 

perusahaan menanggung beberapa risiko yang terkait dengan tindakan tersebut. 
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Beban pajak yang dipikul akan mendorong perusahaan untuk dapat bersaing 

dengan perusahaan lain. 

2.2 Corporate Social Responsibility 

Corporate social responsibility didefinisikan sebagai bentuk tanggung 

jawab sosial perusahaan yang dipertimbangkan secara etis dan diarahkan untuk 

meningkatkan ekonomi, yang bersamaan dengan peningkatan tersebut akan 

mampu meningkatkan kualitas hidup bagi karyawan di dalam perusahaan, serta 

sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara 

lebih luas.  

Teori dasar pertama kali yang mengungkapkan CSR diterbitkan oleh 

Howard R Bowen di dalam buku berjudul Social Responsibilities of the 

Businessman pada tahun 1953. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang 

dikenal tahun 1970 juga merupakan suatu ide dasar yang mengacu pada kewajiban 

pelaku bisnis untuk menjalankan usaha dengan nilai-nilai dan tujuan yang hendak 

dicapai masyarakat pada tempat perusahaan. Menurut Siregar (2007), yang 

mengartikan kumpulan-kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan 

dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan 

masyarakat, lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam 

pembangunan secara berkelanjutan. 

CSR juga merupakan keterlibatan perusahaan dengan pemegang saham 

yang mengacu pada perilaku perusahaan yang mungkin mempengaruhi 

perkembangan berkelanjutan yaitu, aktivitas perusahaan yang menciptakan 
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peluang pada keseimbangan dan kenaikan yang sama dalam kepentingan 

ekonomi, sosial dan lingkungan dari sebuah bisnis.  

CSR juga merupakan studi yang berkaitan dengan disiplin ilmu sosial, 

seperti sosiologi, ekonomi, hukum, politik dan studi pembangunan. CSR juga 

diungkapkan oleh Aras (2009), yang merupakan konsep dominan dalam sebuah 

pelaporan bisnis, dan setiap perusahaan mempunyai aturan yang telah ditetapkan 

terhadap implementasi CSR dan setiap perusahaan akan membuat laporan tahunan 

yang termuat mengenai implementasi CSR dari perusahaan. 

Hal ini juga sejalan dengan undang-undang perseroan nomor 40 tahun 

2007 bahwa laporan tahunan perusahaan di Indonesia harus memuat laporan 

aktivitas CSR dari perusahaan tersebut. CSR juga merupakan kunci dari 

keberhasilan sebuah perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya dengan 

memperhatikan masyarakat dalam hal pengembangannya (Ismail, 2009). 

CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan 

kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi dengan para 

pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan 

(Nuryana, 2005). Dalam hal ini CSR dijadikan bentuk timbal balik terhadap 

masyarakat sekitar pada aktivitas operasi perusahaan agar mendapatkan tanggapan 

baik dari masyarakat. Implementasi CSR merupakan suatu wujud komitmen yang 

dibentuk untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan oleh 

perusahaan (Susiloadi, 2008:123-130). 
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Namun hal ini terbantahkan melalui penelitian Solihin (2009), yang 

menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah menjalankan bisnis 

sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan, biasanya dalam bentuk 

menghasilkan uang sebanyak mungkin dengan senantiasa menghindarkan aturan 

dasar yang digariskan dalam suatu masyarakat sebagaimana diatur oleh hukum 

dan perundang-undangan. 

CSR sebagai sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi 

menganut pada prinsip single bottom line yaitu nilai perusahaan yang hanya 

berfokus pada kondisi keuangannya saja dan kewajiban ekonomi pada pemegang 

saham, melainkan kewajiban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan yang 

meliputi aspek “3P” yaitu people, planet, and profit. 

Dunia usaha banyak menafsirkan tentang CSR sebagai perwujudan yang 

berlaku dalam penciptaan nilai jangka panjang. Hal ini bukan berarti bahwa para 

pemegang saham tidaklah penting, atau profitabilitas yang tidak penting untuk 

kesuksesan bisnis. CSR adalah tentang bagaimana perusahaan mengelola proses 

bisnis dengan memasukkan unsur dampak positif dan komitmen yang 

berkelanjutan dari perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk semua pihak. Komitmen ini 

diwujudkan melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang digunakan 

agar perusahaan lebih unggul dari pesaing dalam hal mendapatkan keuntungan. 

Ketika perusahaan dalam suatu industri telah berhasil menerapkan 

kebijakan CSR, perusahaan pesaing mungkin terpaksa untuk terlibat juga dalam 
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aktivitas CSR. Apabila perusahaan pesaing tidak menerapkan CSR, maka 

perusahaan pesaing tersebut terancam kehilangan loyalitas konsumen. Di sisi lain, 

beberapa perusahaan yang terlibat dalam CSR hanya karena mereka percaya 

bahwa hal tersebut benar untuk dilakukan. Terlepas dari dasar tersebut, CSR telah 

menjadi istilah yang lazim digunakan di arena bisnis. CSR dianggap sebagai suatu 

proses yang banyak menghadapi masalah, diantaranya adalah : 

1. Program CSR belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat. 

2. Masih terjadi perbedaan pandangan antara departemen hukum dan HAM 

dengan departemen perindustrian mengenai CSR di kalangan perusahaan 

dan industri. 

3. Belum adanya aturan yang jelas dalam pelaksanaan CSR di kalangan 

perusahaan (Siregar, 2007). 

Pengembangan CSR harus memperhatikan keseimbangan antara 

kesejahteraan masyarakat dan lembaga-lembaga di sekitar perusahaan yang ikut 

memperhatikan dampak yang diberikan oleh perusahaan untuk mengungkapkan 

perubahan paradigma tanggung jawab sosial perusahaan dalam sisi aspek sosial 

dan keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan. 

2.2.1 Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

Pengungkapan CSR telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan diskusi 

mengenai praktik dan motivasi perusahaan melakukan CSR. Pengungkapan 

tanggung jawab sosial merupakan proses mengkomunikasikan dampak sosial dan 
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lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang 

berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. 

Pengungkapan CSR perusahaan dilakukan melalui berbagai media sebagai 

bentuk pertanggungjawaban untuk menjaga reputasi. Sebagian besar perusahaan 

menganggap bahwa mengkomunikasikan kegiatan atau program CSR sama 

pentingnya dengan kegiatan CSR itu sendiri. Dengan mengkomunikasikan CSR, 

makin banyak masyarakat yang mengetahui investasi sosial perusahaan, sehingga 

tingkat risiko perusahaan menghadapi gejolak sosial akan menurun. Jadi, 

melaporkan CSR kepada khalayak akan meningkatkan nilai sosial perusahaan 

(Andriani, 2008). Berbagai motivasi yang mendorong manajer secara sukarela 

mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan dapat diungkapkan melalui 

pengungkapan antara lain (Chariri, 2008:151-169) : 

a. Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang ada di dalam undang-undang 

karena alasan utama yang menyatakan bahwa tidak banyaknya aturan yang 

meminta perusahaan mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan. 

b. Pertimbangan rasionalitas ekonomi yang menyatakan bahwa CSR 

memberikan keuntungan bisnis karena perusahaan melakukan “hal yang 

benar” dengan dijadikan alasan utama. 

c. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan hak yang tidak 

dapat dihindari untuk memperoleh informasi yang memuaskan dengan 

tidak mempedulikan biaya yang diperlukan untuk menyajikan informasi 

tersebut. 

d. Keinginan untuk mematuhi persyaratan peminjaman. 
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e. Untuk mematuhi harapan masyarakat yang didasarkan pada penyediaan 

informasi dengan kinerja sosial dan lingkungan. 

f. Sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan. 

g. Untuk menarik dana investasi dengan tujuan portofolio informasi dari 

jumlah sumber tertentu di dalam organisasi. 

h. Untuk mematuhi persyaratan tertentu. 

i. Untuk memenangkan penghargaan pelaporan tertentu dan banyaknya 

organisasi untuk memperbaiki image positif perusahaan. 

2.2.2 Alasan Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

 Perusahaan melakukan pengungkapan informasi sosial dengan tujuan 

untuk membangun citra perusahaan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat. 

Hal ini adalah alasan yang memotivasi perusahaan untuk melakukan 

pengungkapan CSR. Ketika perusahaan menghadapi kesenjangan yang ada di 

dalam lingkup perusahaan sehingga biaya pengawasan yang dikeluarkan rendah 

dan visibilitas politis yang tinggi akan cenderung mengungkapkan adanya 

informasi sosial. Berikut ini adalah alasan pengungkapan tanggung jawab sosial 

oleh perusahaan (Chariri, 2008:151-169) : 

1. Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang. 

2. Pertimbangan rasionalisasi ekonomi. Atas dasar alasan ini, praktik 

pengungkapan tanggung jawab sosial dianggap dapat memberikan 

keuntungan bisnis. Alasan ini juga dipandang sebagai bentuk motivasi 

utama. 
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3. Keyakinan dalam akuntabilitas proses pelaporan. Artinya, manajer 

berkeyakinan bahwa orang memiliki hak untuk memperoleh informasi 

yang memuaskan dengan tidak memperhitungkan hanya untuk diperlukan 

dalam penyajian informasi tersebut, namun pandangan ini tidak dianut 

oleh mayoritas organisasi bisnis yang beroperasi di lingkungan kapitalis. 

4. Keinginan untuk memenuhi persyaratan pinjaman. Lembaga pemberi 

pinjaman, sebagai penjamin dari bagian kebijakan dan manajemen risiko, 

cenderung menghendaki peminjam untuk secara periodik memberikan 

berbagai jenis informasi tentang kinerja dan lingkungan sosial yang 

dihadapi oleh perusahaan. 

5. Harapan yang diberikan masyarakat atas dasar izin tertentu terhadap 

kepatuhan operasi (kontrak sosial) yang bergantung pada penyediaan 

informasi yang berkaitan dengan kinerja sosial dan lingkungan 

masyarakat. 

6. Sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan. 

Pelaporan akan dipandang sebagai respon atas pemberitaan media yang 

bersifat negatif, kejadian sosial atau dampak lingkungan tertentu sebagai 

akibat dari buruknya citra perusahaan yang diberikan oleh lembaga 

pemberi peringkat perusahaan. 

7. Untuk mengelola kelompok stakeholder yang memiliki tingkat powerful. 

8. Untuk menarik dana investasi. Pihak yang bertanggung jawab dalam 

melakukan peningkatan organisasi untuk tujuan analisis tertentu seperti 
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penggunaan portofolio yang menggunakan informasi dari sejumlah 

sumber termasuk informasi yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut. 

9. Untuk mematuhi persyaratan individu yang berkaitan dengan industri atau 

kode peraturan tertentu yang memberikan tekanan untuk mematuhi aturan 

tersebut. Aturan dapat mempengaruhi persyaratan pelaporan. 

10. Untuk memenangkan penghargaan pelaporan tertentu. Ada beberapa 

penghargaan yang diberikan pada beberapa negara kepada perusahaan 

yang melaporkan kegiatannya yang termasuk kegiatan sosial dan berkaitan 

dengan aspek lingkungan ataupun industri lainnya yang berkaitan dengan 

keefektifan pengungkapan sosial. 

2.2.3 Manfaat Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

 Untuk menggunakan informasi yang diberikan dari pengungkapan 

tanggung jawab sosial yang diberikan oleh perusahaan terhadap lingkungan dan 

bentuk sosial lainnya diharapkan dapat memberikan manfaat berupa  : 

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan. 

2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. 

3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan. 

4. Melebarkan aksi sosial terhadap sumber daya bagi operasional usaha. 

5. Membuka peluang pasar yang lebih luas. 

6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah. 

7. Memperbaiki hubungan dengan para pemegang saham. 

8. Memperbaiki hubungan dengan regulator. 
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9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. 

10. Peluang mendapatkan penghargaan. 

Terdapat enam hal yang akan diperoleh bisnis setelah melakukan 

pengungkapan CSR, yaitu : 

1. Meningkatkan daya tarik perusahaan. 

2. Meningkatkan pangsa pasar dan penjualan perusahaan. 

3. Memperkuat brand possitioning perusahaan. 

4. Meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan, memotivasi, 

dan mempertahankan loyalitas para pekerja. 

5. Menurunkan biaya operasional. 

6. Meningkatkan tingkat analisis keuangan terhadap daya tarik investor dan 

kreditor. 

Penerapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan juga akan memberikan 

dampak tertentu, yaitu : 

1. Mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perilaku tidak pantas yang 

diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab 

sosialnya secara konsisten akan mendapatkan dukungan luas dari 

komunitas yang telah merasakan manfaat dari berbagai aktivitas yang 

dijalankannya. CSR yang berfungsi untuk meningkatkan citra perusahaan, 

untuk rentang waktu panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan. Jika 

terdapat pihak-pihak tertentu yang menuduh perusahaan menjalankan 

perilaku serta praktik-praktik yang tidak pantas, dengan adanya CSR 
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masyarakat akan menunjukkan pembelaannya. Karyawan pun akan berdiri 

di belakang perusahaan, membela institusi tempat mereka bekerja. 

2. CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan 

meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan dari suatu krisis. 

Demikian pula ketika perusahaan dipercaya untuk memegang suatu usaha 

dalam kepentingan tertentu namun diterpa kabar miring atau bahkan ketika 

perusahaan melakukan kesalahan, masyarakat lebih mudah memahami dan 

mentolerir kesalahan yang terjadi.  

3. Keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Karyawan akan merasa bangga 

bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, yang secara 

konsisten melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkan 

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta lingkungan sekitarnya. 

Kebanggaan ini pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas, sehingga 

mereka merasa lebih termotivasi untuk bekerja keras demi kemajuan 

perusahaan yang menunjukkan peningkatan dan berujung pada perbaikan 

produktivitas. 

4. Dengan adanya pelaksanaan CSR secara konsisten akan mampu 

memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dan pihak 

lainnya untuk memiliki kepedulian terhadap pihak yang selama ini 

memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Aktivitas ini dapat 

memberikan kemajuan untuk para stakeholder dalam menjalin hubungan 

dengan perusahaan. 
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5. Konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan agar tingkat konsisten yang harus dipenuhi perusahaan dalam 

peningkatan penjualan dapat dijalankan secara konsisten dan tanggung 

jawab sosialnya memiliki reputasi yang baik (sertifikasi kualitas, 

sertifikasi halal, dan lain-lain). 

6. Insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan 

khusus lainnya. Hal ini perlu dipikirkan guna mendorong perusahaan agar 

lebih meningkatkan pelaksanaan CSR. 

2.2.4 Prinsip-prinsip Corporate Social Responsibility 

 Menurut Nor Hadi (2011), prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam 

pelaksanaan CSR, yaitu : 

1. Sustainability 

Sustainability berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan 

aktivitas tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa 

depan. Keberlanjutan juga akan memberi alasan bagaimana penggunaan 

sumber daya tetap dipertahankan dan diperhitungkan secara general 

melalui kemampuan perusahaan dalam generasi masa depan. Dengan 

demikian, sustainability berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana 

sosial dan peranannya dapat memanfaatkan sumber daya agar tetap 

memperhatikan generasi mendatang. 
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2. Accountability 

Accountability merupakan upaya perusahaan secara terbuka dan 

bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas 

dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi 

lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal akan berpengaruh terhadap 

peranan dan pertanggungjawaban perusahaan kepada pihak-pihak yang 

memiliki kepentingan terhadap konsep yang telah dijalankan. Konsep ini 

memiliki pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal 

dan eksternal. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi 

perusahaan yang sedang membangun network terhadap para pemakai 

laporan keuangan perusahaan. Konsep ini akan meningkatkan tingkat 

akuntabilitas dan tanggung jawab perusahaan dalam menentukan 

legitimasi stakeholder, serta meningkatkan transaksi dalam perusahaan. 

3. Transparancy 

Transparancy merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal dikarenakan 

akan bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan yang 

berdampak terhadap pihak eksternal. Transparansi merupakan suatu hal 

yang menjadi titik temu antara pihak eksternal dan perusahaan karena akan 

mengurangi kesenjangan informasi yang diperoleh oleh usaha atau pun 

kesalahpahaman khususnya informasi dan pertanggungjawaban sebagai 

dampak dari lingkungan organisasi. Transparansi juga akan mempengaruhi 

citra perusahaan melalui bentuk kepercayaan yang ditimbulkan oleh publik 
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dikarenakan perusahaan mampu untuk memberikan keterbukaan informasi 

yang diharapkan pihak eksternal dan masyarakat. 

 Prinsip-prinsip dasar yang akan menjadi bagian dari pelaksanaan atau 

menjadi informasi dalam pembuatan keputusan yang harus diterapkan menurut 

ISO 26000 dalam pengungkapan CSR harus memenuhi (Daniri, 2008), yaitu : 

1. Kepatuhan terhadap hukum. 

2. Menghormati keputusan instrumen / badan internasional. 

3. Menghormati stakeholder dan kepentingannya. 

4. Akuntabilitas. 

5. Transparansi. 

6. Perilaku yang beretika. 

7. Melakukan tindakan pencegahan. 

8. Menghormati dasar-dasar HAM. 

2.3 Kepemilikan Mayoritas 

Kepemilikan mayoritas diartikan sebagai kepemilikan saham oleh pihak 

yang memiliki persentase yang besar terhadap perusahaan non publik atau publik. 

Kepemilikan saham oleh pihak mayoritas baik dari perusahaan non publik dan 

keluarga di dalam perusahaan di Indonesia masih menjadi hal umum karena 

dominasinya hal tersebut di dalam negara berkembang. Menurut Arifin (2003), di 

dalam negara berkembang kepemilikan saham masih didominasi oleh kepemilikan 

keluarga termasuk di Indonesia. Penelitian pertama yang menyatakan bahwa 

perusahaan dengan kepemilikan keluarga lebih efisien dari pada perusahaan yang 
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dimiliki publik karena biaya pengawasan yang dikeluarkan atau monitoring cost 

nya lebih kecil. 

Menurut Hidayanti (2013), kepemilikan mayoritas dikaitkan dengan 

tingkat profitabilitas di dalam perusahaan yang memiliki mayoritas kepemilikan 

oleh keluarga dan akan lebih dapat meningkat dibandingkan perusahaan non 

keluarga. Bisnis atau perusahaan non keluarga dapat lebih memaksimalkan 

kegunaan perusahaan secara lebih baik dibandingkan dengan perusahaan atau 

bisnis dengan kepemilikan keluarga. 

Sebuah perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan keluarga jika di 

dalam bisnisnya, pelaku bisnis masih memiliki garis keluarga antara satu dengan 

yang lainnya. Sedangkan perusahaan akan dikategorikan sebagai perusahaan 

dengan kepemilikan mayoritas oleh perusahaan non publik jika dalam bisnisnya, 

kepemilikan saham mayoritas dimiliki oleh perusahaan non publik yang 

kebanyakan dimiliki oleh perorangan. Bisnis keluarga juga didefinisikan oleh 

beberapa peneliti yang menjelaskan bahwa bisnis keluarga memiliki kekuatan 

utama yaitu hubungan kekerabatan dan komunikasi yang baik untuk menjalankan 

bisnis keluarga. 

Suatu organisasi dinamakan sebuah perusahaan keluarga apabila dalam 

suatu perusahaan terdapat dua generasi yang berkaitan secara keluarga dan 

mempengaruhi kebijakan perusahaan. Dalam sebuah usaha keluarga, anggota 

keluarga secara ekonomis tergantung pada yang lain, dan bisnisnya secara 

strategis dihubungkan pada kualitas hubungan keluarga (Hidayanti, 2013). 
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Perusahaan yang dikendalikan oleh sebuah kelompok memiliki masalah 

keagenan yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang dikendalikan oleh 

publik atau perusahaan tanpa pemegang saham pengendali. Penelitian ini 

menggambarkan definisi mayoritas keluarga yang digunakan oleh semua individu 

dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat > 5% wajib dicatat (Arifin, 2003). 

Perusahaan yang memiliki kepemilikan mayoritas oleh perusahaan non publik 

akan dihitung dari kepemilikan individu, non perusahaan publik, non institusi 

keuangan dan perusahaan asing yang merupakan kepanjangan dari aktivitas 

kepemilikan mayoritas tersebut.  

Kepemilikan mayoritas juga dapat diindikasikan sebagai bentuk 

kepemilikan saham terhadap perusahaan tersebut sehingga memiliki hak 

pengambilan keputusan yang telah disepakati bersama (Leino, 2009). Perusahaan 

yang memiliki kepemilikan mayoritas mempunyai peranan penting dalam sisi 

ekonomi baik lokal maupun regional karena dapat memberikan kestabilan 

ekonomi yang permanen.Selain itu, perusahaan dengan kepemilikan mayoritas 

lebih efisien daripada perusahaan yang memiliki kepemilikan publik secara luas, 

karena biaya monitoringnya lebih kecil. 

Kepemilikan mayoritas dapat meningkatkan profitabilitas di dalam 

perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemilik 

non keluarga. Kepemilikan mayoritas akan dihubungkan secara strategis pada 

kualitas hubungan keluarga yang menggabungkan sebuah situasi secara 

kekerabatan melalui generasi kebijakan perusahaan. Dalam beberapa tahun 
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terakhir, banyak definisi perusahaan yang memiliki fokus pada beberapa faktor 

dengan kepemilikan mayoritas. 

Banyak peneliti yang menyatakan bahwa keterlibatan mayoritas dalam 

perusahaan membuat perusahaan menjadi berbeda dibanding dengan perusahaan 

non keluarga. Pendapat ini dikemukakan pertama kali oleh Miller (1967) terhadap 

keputusan pengambilan bisnis yang dijalankan oleh peneliti. Kepemilikan 

mayoritas juga menjelaskan bahwa kebijakan perusahaan akan didominasi oleh 

suatu kelompok yang memiliki ikatan secara besar satu sama lain. 

Menurut Prasetyo (2009), menemukan bahwa perusahaan publik di 

Indonesia, perusahaan yang dikendalikan keluarga, perusahaan negara, atau 

perusahaan yang dikendalikan institusional, memiliki masalah agensi yang lebih 

kecil daripada perusahaan yang dikendalikan publik atau perusahaan tanpa 

pemegang saham pengendali. Perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga akan 

memiliki masalah yang melibatkan kepentingan antara pemilik dan pengelola.  

Konflik ini akan terus berkelanjutan terhadap pemegang saham mayoritas 

dan pemegang saham minoritas. Menurut Lei (2007), perusahaan yang 

mempunyai kedudukan dewan direksi dengan anggota keluarga disebabkan 

adanya keinginan dari anggota dewan direksi untuk lebih memperhatikan 

kepentingannya sendiri.  

Penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kepemillikan 

mayoritas akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kegiatan 

operasional perusahaan. Hal ini dikarenakan kepemilikan mayoritas memiliki 
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dampak yang lebih besar terhadap proses pengambilan keputusan, terutama dalam 

agresivitas pajak.  

2.4 Corporate Governance 

Corporate governance atau yang dikenal tata kelola sebuah perusahaan 

muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelola di dalam 

suatu usaha yang meninggalkan usaha lainnya untuk bergabung membentuk 

afiliasi perusahaan. Terdapat berbagai definisi yang menjelaskan bahwa corporate 

governance merupakan sebuah studi yang mempelajari hubungan direktur, 

manajer, pemegang saham, pelanggan, kreditur, dan pemasok terhadap 

perusahaan antar sesamanya. 

Permasalahan yang timbul adalah konflik yang terjadi antara kepentingan 

yang berbeda sehingga memerlukan sistem pemonitoran serta pengawasan yang 

dikenal dengan istilah tata kelola perusahaan. Saat ini pemahaman mengenai tata 

kelola perusahaan telah banyak berkembang, baik secara teoritis maupun empiris. 

Hal ini disebabkan peran penting dari sebuah tata kelola perusahaan yang telah 

membuktikan keberhasilannya dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak 

menentu. 

Selain itu tata kelola perusahaan yang baik, juga merupakan salah satu 

faktor yang diperhatikan oleh para investor untuk mempertimbangkan apakah 

akan melakukan investasi atau tidak. Perusahaan juga akan memberikan 

pemahaman mengenai tata kelola perusahaan yang merupakan tuntutan terhadap 

pengelolaan perusahaan agar menjadi lebih baik.  
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Tata kelola perusahaan merupakan seperangkat peraturan yang mengatur 

hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak yang 

menjalankan hak-hak dan kewajiban mereka dalam suatu sistem yang mengatur 

dan mengendalikan perusahaan (Forum for Corporate Governance in Indonesia). 

Corporate governance juga sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan 

dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai 

dengan harapan yang diperoleh dari para pemakai laporan keuangan. 

Hal ini juga diartikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan 

oleh perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara 

berkesinambungan dalam jangka panjang. Penerapan corporate governance juga 

akan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan 

masyarakat serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk dan 

mengakibatkan perusahaan terkena masalah.  

Tujuan penerapan corporate governance hanya terdiri dari dua tujuan 

utama. Tujuan pertama adalah untuk mengontrol biaya agensi. Sebuah struktur 

tata kelola yang baik adalah dapat meminimalisasi biaya agensi. Biaya agensi 

merupakan kerugian yang diderita pemegang saham sebagai akibat perilaku 

manajemen yang menyimpang dari memaksimalkan kesejahteraan pemegang 

saham ditambah biaya yang dikeluarkan untuk mengawasi perilaku tersebut. 

Tujuan yang kedua adalah untuk mempromosikan tanggung jawab sosial. 

Kebijakan memaksimalisasi keuntungan tidak selalu memaksimalkan kekayaan, 

dan bahkan memaksimalkan kekayaan merupakan suatu hal yang tidak 

diinginkan. 
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Kepentingan perusahaan dan sosial dapat disejajarkan melalui berbagai 

regulasi teknik. Perusahaan dapat dipaksa untuk membatasi emisi bahaya berupa 

larangan, lisensi atau perpajakan. Dengan adanya biaya agensi yang meningkat, 

pengurangan akan efektivitas kinerja perusahaan akan mempengaruhi margin 

laba. Hal ini terjadi karena peningkatan kinerja perusahaan juga akan tercermin 

dalam pengelolaan pajak perusahaan.  

Kaitannya dengan corporate governance, proses pengambilan keputusan 

di dalam prinsip yang dianut perusahaan adalah sebuah kondisi yang pasti ataupun 

belum pasti untuk mengetahui risiko yang akan datang (Shaw, 2003). Sedangkan 

sistem pengawasan yang dianut dalam corporate governance hanya menjadi 

penyeimbang yang terintegrasi namun rumit karena dilibatkan untuk mencegah 

serta mengatasi timbulnya konflik. 

Pihak-pihak yang dijadikan fungsi pengawasan dalam memonitor 

penyebab terjadinya biaya konflik akan dibedakan melalui struktur perusahaan, 

yaitu pihak yang berasal dari luar perusahaan dan berasal dari pemerintah. Monks 

(2003), mendefinisikan bahwa corporate governance mampu menjadi pengatur 

hubungan berbagai pihak sehubungan dengan kepentingan pemegang saham 

jangka panjang yang memperhatikan kepentingan semua pihak. Corporate 

governance muncul karena terjadi kepentingan yang terpisah antara pemilik dan 

memastikan bahwa dana yang telah diinvestasikan telah digunakan secara tepat 

dari pihak investor.  
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Ujianto (2007), menyatakan bahwa corporate governance diperlukan 

untuk mengurangi konflik dengan beberapa prinsip yang diterapkan, yaitu : 

1. Transparansi 

Dalam menjalankan fungsinya, semua pihak dalam perusahaan harus 

menyampaikan informasi yang material sesuai dengan substansi yang 

sesungguhnya, dan menjadikan informasi tersebut dapat diakses dan 

dipahami secara mudah oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

2. Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban 

a. Akuntabilitas meliputi kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan 

pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan 

perusahaan terlaksana secara efektif. 

b. Pertanggungjawaban meliputi kesesuaian berupa kepatuhan di dalam 

pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta 

peraturan perundangan yang berlaku. 

3. Independensi 

Dalam menjalankan fungsinya, setiap pihak dalam perusahaan harus 

membebaskan diri dari kepentingan pihak-pihak lain yang berpotensi 

memunculkan konflik kepentingan dan menjalankan fungsinya sesuai 

kompetensi yang memadai. 

4. Keadilan 

Dalam menjalankan fungsinya, setiap partisipan dalam perusahaan harus 

memperlakukan pihak lain secara adil berdasarkan ketentuan-ketentuan 

yang berlaku. 
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Prinsip dasar corporate governance menyatakan bahwa kerangka kerja 

yang telah dibuat perusahaan harus memiliki tujuan sebagai berikut (Warsono, 

2009) : 

1. Melindungi hak pemegang saham. 

2. Memperlakukan seluruh pemegang saham dengan sama. 

3. Mengakui hak-hak dengan stakeholder sesuai dengan hukum yang berlaku 

dan menerapkan konsep tata kelola yang baik, mengungkapkan seluruh hal 

yang material perusahaan dengan akurat dan tepat waktu, termasuk kondisi 

keuangan kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan. 

4. Memastikan panduan strategik perusahaan, pengawasan manajemen oleh 

dewan yang efektif dan pertanggungjawaban dewan kepada perusahaan 

dan pemegang saham. 

Menurut Prasetyo (2009), prinsip corporate governance ini diharapkan 

menjadi titik rujukan bagi para regulator (pemerintah) dalam membangun 

kerangka kerja bagi penerapancorporate governance. Bagi para pelaku usaha dan 

pasar modal, prinsip-prinsip ini dapat dijadikan panduan atau pedoman dalam 

mengolaborasi peningkatan nilai dan kelangsungan hidup perusahaan. 

2.4.1 Manfaat Corporate Governance 

Manfaat dari pelaksanaan corporate governance diungkapkan oleh 

Warsono (2009) : 

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 

keputusan yang lebih baik dan meningkatkan referensi operasional 
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perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada 

para pemegang saham. 

2. Mempermudah dalam memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah 

sehingga dapat lebih meningkatkan nilai sosial. 

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di 

perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. 

4. Pemegang saham akan merasakan kinerja perusahaan karena sekaligus 

akan meningkatkan shareholders dan dividen, dan sekaligus juga dapat 

memberikan keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan apabila 

menerapkan konsep ini. 

5. Meminimalkan biaya agensi yang selama ini menjadi tanggungan biaya 

yang diakibatkan pendelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya-

biaya ini berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya 

perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun biaya pengawasan yang 

harus dikeluarkan perusahaan agar mencegah manajemen untuk 

melakukan tindakan yang dapat merugikan pemegang saham sehingga 

biaya kerugian dapat berkurang. 

6. Meminimalkan biaya modal yang menjadi suatu referensi positif bagi para 

kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal 

yang harus ditanggung bila perusahaan akan mengajukan pinjaman dengan 

menggunakan kemudahan dalam menciptakan barang-barang atau produk 

yang berkualitas serta kompetitif. 
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7. Meningkatkan nilai saham perusahaan yang dikelola secara baik akan 

menarik minat investor untuk menanamkan modalnya, adanya penanaman 

modal yang besar oleh para investor akan meningkatkan nilai saham pada 

perusahaan. 

8. Mengangkat citra perusahaan yang terkhususkan pada faktor penting yang 

erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan perusahaan di mata 

masyarakat dan khususnya para investor. Citra suatu perusahaan akan 

menelan biaya yang besar jika perusahaan lambat dalam memperbaiki tata 

kelolanya. Ketika perusahaan memiliki tata kelola yang sudah sesuai 

dengan yang diharapkan dan memperlihatkan operasi perusahaan telah 

dijalankan sesuai aturan maka akan menimbulkan kepercayaan publik dan 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan semakin baik. 

Hal ini sesuai dengan tujuan penerapan corporate governance untuk 

memaksimalkan nilai pemegang saham perusahaan. Menurut Noga (2010) bahwa 

penerapan mekanisme corporate governance memiliki arah hubungan yang 

bervariasi terhadap pembayaran pajak. 

 Hubungan negatif terhadap pembayaran pajak ditunjukkan oleh jumlah 

direksi, usia CEO dan dualisme (kepentingan) yang timbul antara dewan direksi 

dan CEO sebagai ketua dewan. Tetapi hubungan positif ditunjukkan oleh 

kekuasaan manajerial terhadap pembayaran pajak. Menurut Dharmapala (2006), 

telah membuktikan bahwa kebijakan tindakan penggelapan dan penghindaran 

terhadap pengelolaan pajak perusahaan dipengaruhi oleh penerapan corporate 

governance. 



 44 

 Kualitas corporate governance yang masih buruk dapat mendorong 

manajer untuk bertindak lebih agresif dalam pengelolaan pajak untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan dan memaksimalkan pengembalian kepada 

pemegang saham. Pengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif perusahaan 

belum memiliki hasil yang konsisten dan menemukan kendala apa saja yang dapat 

mempengaruhi agresivitas pajak melalui penerapan corporate governance. 

2.5   Teori Legitimasi 

 Teori legitimasi telah digunakan dalam kajian akuntansi untuk 

mengembangkan teori pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan, 

seperti yang diungkapkan oleh Rustiarini (2011). Legitimasi merupakan hal yang 

sangat diinginkan oleh perusahaan. 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 

antar keduanya (Chariri, 2008:151-169). Perusahaan harus menyadari bahwa 

keberlangsungan hidup perusahaannya juga bergantung pada hubungan mereka 

dengan lingkungan sekitar. 

 Norma perusahaan akan selalu berubah mengikuti perkembangan sehingga 

dari waktu ke waktu akan terjadi perubahan. Perusahaan dinyatakan sebagai pihak 

yang harus memberikan sesuatu kepada masyarakat dan sesuatu tersebut dicari 

perusahaan dari masyarakat. 
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 Perusahaan harus menyadari bahwa keberlangsungan hidup dari usahanya 

sangat memerlukan kontrak sosial yang menganut mekanisme corporate social 

responsibility yang merupakan mekanisme yang dalam praktiknya bertanggung 

jawab terhadap masyarakat secara sosial. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi 

yang menjelaskan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat dan 

bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk 

melegitimasi tindakan perusahaan. 

 Teori legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara 

keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai dengan eksistensi sistem 

nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Menurut Chariri (2008:151-

169), menjelaskan bahwa terdapat dua aspek agar perusahaan memperoleh 

dukungan legitimasi, yaitu aktivitas organisasi harus sesuai dengan sistem nilai 

masyarakat dan pelaporan aktivitas perusahaan juga hendaknya mencerminkan 

nilai sosial. 

 Menurut Octaviana (2014), menyarankan bahwa suatu perusahaan dapat 

mengungkapkan CSR untuk memperlihatkan perhatian manajemen terhadap nilai-

nilai masyarakat dari pengaruh negatif aktivitas perusahaan. Oleh sebab itu, 

perusahaan harus mampu mengalokasikan dana perusahaan untuk memperhatikan 

lingkungan sekitarnya dan tetap menjalankan aktivitas perusahaan di dalam aturan 

dan kondisi yang berlaku.  

 Beberapa peneliti telah melakukan studi untuk menguji secara empiris 

antara pengungkapan CSR dengan perhatian masyarakat yang timbul dari perilaku 
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perusahaan sesuai dengan teori legitimasi. Semakin rendahnya perusahaan 

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

pemerintah maupun masyarakat sekitar maka akan meningkatkan mutu produk 

dan layanan. Untuk memperoleh legitimasi dari kreditor, perusahaan 

meningkatkan kemampuannya mengembalikan hutang. Teori legitimasi 

menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih besar 

daripada perusahaan kecil (Yoehana, 2013). 

2.6 Teori Agensi 

 Kelancaran bisnis yang diharapkan para pemilik perusahaan atau 

pemegang saham akan mempekerjakan manajemen yang memiliki pengaruh 

pertumbuhan yang baik untuk bisnisnya. Adanya pemisahan kepemilikan antara 

pemilik perusahaan dengan manajemen yang menjalankan perusahaan akan 

menimbulkan konflik di dalam perusahaan. Konflik ini biasanya muncul karena 

kedua pihak akan berpikir untuk memenuhi kepentingan masing-masing yang 

terfokus pada peningkatan nilai sahamnya sedangkan manajer fokus pada 

pemenuhan kepentingan pribadi. 

 Adanya pihak manajemen yang dapat melakukan kecurangan untuk 

mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi membuat para pemilik perusahaan 

atau pemegang saham menjadi tidak percaya dengan setiap tindakan yang 

dilakukan oleh pihak manajemen. Dengan timbulnya berbagai masalah maka akan 

menambah konflik antara pemegang saham dengan tim manajemen yang 
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membawa dampak buruk terhadap perusahaan. Konflik ini dikenal dengan 

namateori agensi.  

 Masalah yang terjadi bukan hanya melibatkan manajemen dengan pemilik, 

tetapi juga dapat terjadi antara pemegang saham (kepemilikan mayoritas) dan 

pemegang saham minoritas. Jika ada kepemilikan saham minoritas dalam 

perusahaan, maka akan timbul masalah agensi baru, yaitu adanya konflik antara 

pemilik saham mayoritas dengan pemilik saham minoritas (Arifin, 2005). 

 Masalah agensi juga menyangkut hubungan kontraktual antara anggota-

anggota di perusahaan. Hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih 

mempekerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian 

mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Pemilik perusahaan yang 

terlibat sebagai pemegang saham atau investor, sedangkan manajemen yang 

mengelola perusahaan harus memiliki pemisahan fungsi antara kepemilikan di 

investor dan pengendalian di pihak manajemen. 

 Kepentingan ini terus meningkat karena pihak investor tidak dapat 

memonitor aktivitas manajemen sehari-hari untuk memastikan bahwa manajemen 

bekerja sesuai dengan keinginan para pemegang saham. Sebaliknya, manajemen 

sendiri lebih banyak memiliki informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan 

kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal tersebut memicu timbulnya 

ketidakseimbangan informasi antara investor dan manajemen. 

 Kondisi ini sering disebut dengan asimetri informasi. Adanya asimetri 

informasi dapat mendorong manajemen untuk menyembunyikan beberapa 
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informasi yang tidak diketahui pemilik untuk memaksimalkan keuntungan bagi 

manajemen. Manajemen dapat termotivasi untuk melaporkan informasi yang tidak 

sebenarnya kepada pemilik, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan 

pengukuran kinerja manajemen (Ujianto, 2007). Permasalahan ini timbul akibat 

tindakan manajer yang lebih mengutamakan pemenuhan tujuan pribadinya bila 

dibandingkan dengan tujuan perusahaan. Untuk mengatasi atau mengurangi 

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

1. Market Forces 

Market forces merupakan pemegang saham yang memiliki kepemilikan 

mayoritas, seperti investor institusional yang biasanya berupa perusahaan 

asuransi jiwa dan 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 
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akan diberikan kepada manajer untuk memaksimalkan harga saham. Selain 

itu biaya keagenan juga timbul karena adanya pengawasan terhadap setiap 

tindakan manajer dimana sistem pengawasan tersebut dikenal dengan 

corporate governance. 

2.7 Teori Stakeholder 

Teori ini merubah pandangan manajemen bahwa perusahaan bukanlah 

entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun juga harus 

mampu memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Hal ini bertolak belakang pada 

teori keagenan (agency theory) yang menjelaskan bahwa tanggung jawab 

perusahaan hanya sebatas pada pengelolaan dan kepemilikan. Dengan demikian 

dukungan dari stakeholder, sebuah perusahaan memiliki pengaruh tentang 

keberadaannya (Ghozali, 2009). 

Teori stakeholder perlu membuat keputusan yang mempertimbangkan 

kepentingan selain stakeholder, seperti karyawan, pelanggan, dan pejabat 

pemerintah. 

Stakeholder mengacu pada setiap individu atau kelompok yang 

mempertahankan kepentingannya disebuah organisasi, sama seperti cara 

shareholder yang memiliki saham di suatu perusahaan. Stakeholder mempunyai 

dua tujuan utama, yaitu menjelaskan bahwa perusahaan menjalankan operasinya 

pada periode tertentu dan membantu memprediksi prilaku perusahaan tersebut. 

Teori stakeholder juga tidak hanya mempertimbangkan pemegang saham 

dalam pengambilan keputusan tetapi juga siapa saja yang dipengaruhi oleh 
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keputusan bisnis. Teori stakeholder dianggap sebagai tanggung jawab perusahaan 

kepada pihak-pihak yang terkena dampak dari tindakan perusahaan (Yoehana, 

2013). Manajemen tidak diwajibkan mempertimbangkan keputusan pemegang 

saham dalam melakukan keputusan bisnis dan dampak atas keputusan tersebut. 

Kaitan antara CSR dan teori stakeholder adalah bahwa CSR yang 

dilakukan perusahaan akan lebih menarik konsumen dan pihak lain. Oleh karena 

itu, CSR harus dilakukan oleh perusahaan jika ingin meningkatkan minat dari 

konsumen (Yoehana, 2013). Teori ini akan membuat perusahaan untuk tetap 

memaksimalkan jumlah pajak yang diterimanya di dalam suatu periode tertentu. 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya 

yang meneliti tentang Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan 

Mayoritas dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Purwanggono (2015) menyatakan bahwa variabel 

tanggung jawab sosial dan kepemilikan mayoritas berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak, penelitian ini juga didukung oleh Yoehana (2013) yang 

menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, 

maka akan semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya. Hasil penelitian ini 

memiliki pengaruh negatif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jessica (2014) menyatakan bahwa CSR 

memiliki pengaruh yang signifikan, faktor lainnya yang dapat mempengaruhi 

agresivitas pajak adalah penelitian Winarsih (2012) bahwa corporate governance 
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dan corporate social responsibility berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

Penelitian Mangoting (2014) menyatakan bahwa kepemilikan mayoritas tidak 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini didukung oleh penelitian 

Hidayanti (2013) yang juga menyatakan bahwa kepemilikan tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. 

Banyaknya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya, maka peneliti akan melakukan replikasi penelitian dari beberapa 

peneliti terdahulu yang menggabungkan tiga variabel independen berupa 

corporate social responsibility, kepemilikan mayoritas, dan corporate governance 

yang mempengaruhi agresivitas pajak. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

NO. 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Variabel Hasil Penelitian 

1. 

Erlang 

Anugrahendra 

Purwanggono 

(2015) 

Pengaruh 

Corporate 

Social 

Responsibility 

dan 

Kepemilikan 

Mayoritas 

Terhadap 

Agresivitas 

Pajak 

Variabel 

Independen :  

1.Corporate 

Social 

Responsibility 

 

2.Kepemilikan 

Mayoritas 

 

 

Variabel 

Dependen : 

1.Agresivitas 

Pajak 

 

 

1.Berpengaruh 

Negatif 

 

 

2.Berpengaruh 

Negatif 

2. 

Rina Winarsih  

Prasetyono dan  

Muhammad 

Syam Kusufi 

(2012) 

Pengaruh Good 

Corporate 

Governance dan 

Corporate 

Sosial 

Responsibility 

Variabel 

Independen :  

1.Good Corporate 

Governance 

 

2.Corporate 

 

 

1.Berpengaruh 

 

 

2.Berpengaruh 
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Terhadap 

Tindakan Pajak 

Agresif 

Sosial 

Responsibility 

 

 

Variabel 

Dependen : 

1.Tindakan Pajak 

Agresif 

3. 

Jessica dan 

Agus Arianto 

Toly 

(2014) 

Pengaruh 

Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibilty 

Terhadap 

Agresivitas 

Pajak 

Variabel 

Independen : 

1.Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibilty 

 

 

Variabel 

Dependen : 

1.Agresivitas 

Pajak 

 

 

1.Tidak 

Berpengaruh 

4. 

Junilla Hadi 

dan Yenni 

Mangoting 

(2014) 

Pengaruh 

Struktur 

Kepemilikan 

dan 

Karakteristik 

Dewan 

Terhadap 

Agresivitas 

Pajak 

Variabel 

Independen : 

1.Struktur 

Kepemilikan 

2.Karakteristik 

Dewan 

 

  

 

Variabel 

Dependen :  

1.Agresivitas 

Pajak 

 

 

1.Berpengaruh 

 

2.Tidak 

Berpengaruh 

5. 

Lucy Tania 

Yolanda Putri 

(2014) 

Pengaruh 

Likuiditas, 

Manajemen 

Laba dan 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Agresivitas 

Pajak 

Perusahaan 

Variabel 

Independen : 

1.Likuiditas 

 

2.Manajemen 

Laba 

3.Corporate 

Governance 

 

 

Variabel 

Dependen : 

1.Agresivitas 

Pajak Perusahaan 

 

 

1.Berpengaruh 

Negatif 

2.Berpengaruh 

Negatif 

3.Berpengaruh 

Negatif 
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6. 

Maretta 

Yoehana 

(2013) 

Analisis 

Pengaruh 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Terhadap 

Agresivitas 

Pajak 

Variabel 

Independen :  

1.Corporate 

Social 

Responsibility 

 

 

Variabel 

Dependen : 

1.Agresivitas 

Pajak 

 

 

1.Berpengaruh  

7. 

Alfiyani Nur 

Hidayanti 

(2013) 

Pengaruh Antara 

Kepemilikan 

Keluarga dan 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Tindakan Pajak 

Agresif 

Variabel 

Independen : 

1.Kepemilikan 

Keluarga 

2.Corporate 

Governance 

 

 

Variabel 

Dependen : 

1.Tindakan Pajak 

Agresif 

 

 

1.Tidak 

Berpengaruh 

2.Berpengaruh 

8. 

Ayu Dhayintha 

Sarwendah 

(2014) 

Pengaruh 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Terhadap 

Agresivitas 

Pajak 

Variabel 

Independen : 

1.Corporate 

Social 

Responsibility 

 

Variabel 

Dependen : 

1.Agresivitas 

Pajak 

 

 

1.Berpengaruh 

9 

Dewi Kartika 

Sari (2010) 

Karakteristik 

Kepemilikan 

Perusahaan, 

Corporate 

Governance, 

dan Tindakan 

Pajak Agresif 

Variabel 

Independen : 

1.Karakteristik 

Kepemilikan 

Perusahaan 

2.Corporate 

Governance 

 

 

Variabel 

Dependen : 

1.Tindakan Pajak 

Agresif 

 

 

1.Berpengaruh 

 

 

2.Berpengaruh 

Negatif 
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2.9 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis 

 Menurut  penelitian yang dilakukan oleh Purwanggono (2015), 

menyatakan bahwa tindakan agresivitas pajak, yang mana tindakan tersebut 

dilakukan dengan cara meminimalisasi jumlah kena pajak yang didapat 

perusahaan, merupakan hal yang sering terjadi pada perusahaan-perusahaan besar 

saat ini. Pajak dari perspektif pajak, dipandang sebagai dividen yang dibayar oleh 

perusahaan kepada masyarakat sebagai imbalan telah menggunakan sumber daya 

yang tersedia. 

Menurut penelitian Yoehana (2013), yang menyatakan bahwa semakin 

tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, maka akan semakin rendah 

tingkat agresivitas pajaknya. Hasil penelitian ini memiliki pengaruh negatif. 

Dengan tidak agresif terhadap pajak, secara tidak langsung perusahaan telah 

menjadi pihak yang turut serta dalam upaya mensejahterakan kehidupan 

masyarakat. Hal ini karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan 

terutama untuk pembiayaan negara. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lanis 

(2012), menyatakan bahwa pajak perusahaan hanya dapat dikaitkan dengan CSR 

jika pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan memang memiliki implikasi 

untuk masyarakat luas. 

Apabila pembayaran pajak penghasilan badan hanyalah dianggap sebagai 

sebuah transaksi bisnis dan salah satu biaya perusahaan, mungkin tujuan 

perusahaan tersebut adalah untuk meminimalkan jumlah pajak terutang sebanyak 

mungkin. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lanis (2012), berpendapat 
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bahwa dengan membayar pajak, perusahaan seharusnya memiliki pertimbangan 

etika untuk masyarakat dan stakeholder lainnya. 

Seharusnya perusahaan tidak berkeinginan untuk meminimalkan pajak 

baik dengan cara legal maupun ilegal sebagai wujud bahwa perusahaan 

bertanggung jawab terhadap masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Lanis (2012), menyatakan bahwa dengan mengambil sikap pasif terhadap 

perpajakan, perusahaan dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat serta 

dapat mempertahankan kedudukan yang baik dengan otoritas pajak dengan cara 

mematuhi dan semangat dalam mengikuti hukum perpajakan yang berlaku. 

Menurut Watson (2011), dampak yang paling buruk terhadap tindakan 

agresivitas pajak adalah berhentinya operasi bisnis perusahaan. Hal ini 

dikarenakan perusahaan tidak mampu menghadapi dampak buruk secara sosial 

karena jumlah penjualan yang turun diakibatkan ketidakpercayaan masyarakat 

yang memboikot produk dan enggan untuk membeli produk tersebut. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak memberikan dampak buruk yang 

signifikan bagi masyarakat dan perusahaan itu sendiri. 

2.9.1 Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak 

 Keputusan perusahaan mengenai sejauh mana perusahaan berkeinginan 

untuk mengurangi kewajiban pajaknya secara sah dipengaruhi oleh sikapnya 

terhadap CSR, sebagai tambahan pertimbangan legalitas dan etika yang lebih 

mendasar. Mengingat pentingnya kebijakan pajak untuk kehidupan sosial 
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tampaknya masuk akal untuk tidak menyertakan praktik perencanaan agresif pajak 

ke dalam unsur tanggung jawab sosial perusahaan. 

 Akan semakin sulit untuk membedakan antara CSR yang dilakukan 

dengan tujuan untuk menguntungkan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, 

penting dalam mempertimbangkan bagaimana CSR dapat mempengaruhi 

agresivitas pajak tanpa membuat setiap upaya untuk membedakan antara tindakan 

yang diambil karena perusahaan benar-benar ingin bertanggung jawab maupun 

tindakan yang diambil karena tujuan tertentu. Bentuk kepedulian perusahaan yang 

dilakukan akan membuat pengungkapan CSR semakin menunjukkan tingkat 

agresivitas pajak. 

 Hal ini karena, apabila perusahaan yang menjalankan CSR bertindak 

agresif terhadap pajak, maka akan membuat perusahaan tersebut kehilangan 

reputasi di mata dunia. Penerapan CSR dan pengaitannya dengan pembayaran 

pajak harus berdampak pada masyarakat secara masiv. Apabila pembayaran pajak 

perusahaan hanya dianggap sebagai sebuah transaksi bisnis maka tujuannya pasti 

akan untuk meminimalkan pajak (Yoehana, 2013). 

CSR juga dapat digunakan perusahaan agar lebih unggul dari pesaing 

dalam hal mendapatkan keuntungan. Begitu sebuah perusahaan dalam suatu 

industri telah berhasil menerapkan kebijakan CSR, perusahaan pesaing mungkin 

terpaksa untuk terlibat juga dalam aktivitas CSR. Apabila perusahaan pesaing 

tidak menerapkan CSR, maka perusahaan pesaing tersebut terancam kehilangan 

loyalitas konsumen. Di sisi lain, beberapa perusahaan yang terlibat dalam CSR 
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hanya karena mereka percaya bahwa hal tersebut benar untuk dilakukan. Terlepas 

dari dasar tersebut, CSR telah menjadi istilah yang lazim digunakan di arena 

bisnis. Lanis dan Richardson (2012), menyatakan bahwa CSR dianggap sebagai 

faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. 

Pentingnya CSR disclosure atau pengungkapan CSR telah membuat 

banyak peneliti melakukan penelitian dan diskusi mengenai praktik dan motivasi 

perusahaan melakukan CSR. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

yang sering disebut sebagai social disclosure, corporate social reporting, social 

accounting merupakan proses mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan 

dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan 

dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. 

Pengungkapan CSR perusahaan melalui berbagai macam media dilakukan 

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para stakeholder dan juga untuk 

menjaga reputasi. Sebagian perusahaan bahkan menganggap bahwa 

mengomunikasikan kegiatan atau program CSR sama pentingnya dengan kegiatan 

CSR itu sendiri. Dengan mengomunikasikan CSR-nya, makin banyak masyarakat 

yang mengetahui investasi sosial perusahaan sehingga tingkat risiko perusahaan 

menghadapi gejolak sosial akan menurun. Jadi, melaporkan CSR kepada khalayak 

akan meningkatkan nilai social hedging perusahaan (Harmoni dan Andriyani, 

2008). 

 Penelitian yang mendukung tentang pengaruh corporate social 

responsibility terhadap agresivitas pajak dilakukan oleh Purwanggono (2015), 

yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 



 58 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini 

adalah : 

H1 : Corporate Social Responsibility Berpengaruh Terhadap Agresivitas 

Pajak. 

2.9.2 Pengaruh Kepemilikan Mayoritas Terhadap Agresivitas Pajak 

 Kepemilikan saham dengan mayoritas pemilik perusahaan non publik dan 

keluarga, dominan terjadi di Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia 

butuh banyak investor untuk menumbuhkan perekonomian secara makro. 

Besarnya keuntungan dan kerugian yang didapatkan perusahaan dengan 

kepemilikan mayoritas dan perusahaan non mayoritas, akan berpengaruh pada 

seberapa tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan kepemilikan 

mayoritas dengan perusahaan non mayoritas. Perusahaan dengan kepemilikan 

mayoritas lebih memperhatikan reputasi dan tingkat safety dari segala tindakan 

yang dilakukan oleh perusahaan, karena manajemen yang sekaligus pengendali 

perusahaan tersebut lebih memiliki rasa memiliki terhadap perusahaan 

dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki manajerial dari non pemilik 

mayoritas. 

Kepemilikan saham oleh pihak mayoritas baik dari perusahaan non publik 

dan keluarga di dalam perusahaan di Indonesia masih menjadi hal yang umum 

karena dominannya hal tersebut di dalam negara berkembang seperti Indonesia. 

Menurut Arifin (2003), di dalam negara berkembang, kepemilikan saham masih 

didominasi oleh kepemilikan keluarga termasuk di Indonesia. Hidayanti (2013), 
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menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga lebih efisien 

daripada perusahaan yang dimiliki publik karena biaya pengawasan yang 

dikeluarkan atau monitoring cost nya lebih kecil. Sedangkan menurut, bahwa 

tingkat profitabilitas di dalam perusahaan yang dimiliki mayoritas oleh keluarga 

akan lebih dapat meningkat dibandingkan perusahaan non keluarga. Bisnis atau 

perusahaan non keluarga dapat lebih memaksimalkan kegunaan perusahaan secara 

lebih baik dibandingkan dengan perusahaan atau bisnis dengan kepemilikan 

keluarga. 

Sebuah perusahaan akan dikategorikan sebagai perusahaan keluarga jika 

dalam bisnisnya, pelaku bisnis masih memiliki garis keluarga antar satu dengan 

yang lainnya. Sedangkan perusahaan akan dikategorikan sebagai perusahaan 

dengan kepemilikan mayoritas oleh perusahaan non publik jika dalam bisnisnya, 

kepemilikan saham mayoritas dimiliki oleh perusahaan non publik yang 

kebanyakan dimiliki oleh perorangan. Bisnis keluarga juga didefinisikan oleh 

beberapa peneliti yang diantaranya, suatu organisasi dinamakan sebuah 

perusahaan keluarga apabila dalam suatu perusahaan terdapat dua generasi yang 

berkaitan secara keluarga dan mempengaruhi kebijakan perusahaan. Dalam 

sebuah usaha keluarga, anggota keluarga secara ekonomis tergantung pada yang 

lain, dan bisnisnya secara strategis dihubungkan pada kualitas hubungan keluarga 

(Hidayanti, 2013). Perusahaan yang dikendalikan oleh sebuah kelompok (negara, 

keluarga dan institusi) memiliki masalah keagenan yang lebih rendah 

dibandingkan perusahaan yang dikendalikan oleh publik atau perusahaan tanpa 

pemegang saham pengendali (Prasetyo, 2009). 



 60 

 Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan mayoritas akan lebih 

berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan termasuk masalah 

perpajakan karena dampaknya akan langsung dirasakan pemegang saham 

mayoritas sebagai pemilik sekaligus pengambil kebijakan perusahaan. Sesuai 

dengan teori keagenan, perusahaan di waktu sekarang lebih banyak memisahkan 

antara kepemilikan dan manajerialnya. 

 Hal tersebut dapat menimbulkan efek atau akibat yang negatif terhadap 

perusahaan karena akan berdampak pada ketaatan dalam membayar pajak karena 

manajemen ingin memperoleh laba bersih yang besar dengan cara penghindaran 

pajak, namun perusahaan yang cenderung dengan kepemilikan sebagian besar 

dimiliki oleh pihak mayoritas akan lebih taat dalam membayar pajak karena 

pemilik perusahaan lebih rela membayar pajak lebih besar atau sesuai dengan 

yang tertagih, daripada harus membayar denda dan mendapat sanksi yang dapat 

berakibat buruk terhadap keberlangsungan usaha perusahaan. 

 Penelitian yang mendukung tentang pengaruh kepemilikan mayoritas 

terhadap agresivitas pajak dilakukan oleh Purwanggono (2015), yang menyatakan 

bahwa kepemilikan mayoritas berpengaruh dan memiliki tingkat yang lebih 

rendah dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Berdasarkan uraian di atas, 

maka hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

H2 : Kepemilikan Mayoritas Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak. 
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2.9.3 Pengaruh Corporate Governance Terhadap Agreivitas Pajak 

Penelitian yang dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2006) adalah salah 

satu contoh penelitian empiris yang memperlihatkan pengaruh corporate 

governance terhadap pajak. Desai dan Dharmapala (2006) dengan menggunakan 

data perusahaan yang terdapat dalam S&P Compustat Database (periode 1993-

2001), telah meneliti pengaruh praktik corporate governance terhadap hubungan 

antara kompensasi/insentif manajemen dengan tindakan penghindaran pajak. Di 

tingkat internasional, interaksi antara corporate governance dan pajak sudah 

mulai diobservasi. Peraturan corporate governance telah dijadikan alat oleh 

pemerintah untuk memerangi usaha penghindaran pajak yang dilakukan 

perusahaan. 

Monks (2003), mendefinisikan corporate governance sebagai suatu sistem 

yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang dapat menciptakan nilai 

tambah untuk semua stakeholder diperusahaan tersebut. Sedangkan menurut 

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001), corporate 

governance sebagai suatu perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara 

pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta 

pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak 

dan kewajiban mereka. 

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2004), menyatakan 

bahwa corporate governance merupakan suatu proses dan struktur yang 

digunakan oleh organ perusahaan untuk memberikan nilai tambah pada 

perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang 
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saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, 

berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa corporate 

governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan diantara 

berbagai pihak dalam perusahaan sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban 

mereka dengan tujuan mencapai kepentingan pemegang saham dalam  jangka 

panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak. 

Corporate governance muncul karena terjadi pemisahan kepentingan 

antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan yang sering disebut sebagai 

masalah keagenan. Permasalahan yang dihadapi oleh para pemegang saham 

adalah bagaimana mereka dapat memastikan bahwa dana yang telah mereka 

investasikan dalam perusahaan akan digunakan secara tepat oleh manajer dan 

tidak digunakan untuk proyek yang tidak menguntungkan sehingga akan 

menghasilkan keuntungan seperti yang mereka harapkan. Ujiyantho dan Pramuka 

(2007), menyatakan bahwa corporate governance diperlukan untuk mengurangi 

permasalahan keagenan yang terjadi di antara pemilik dan manajer. 

Pajak dan corporate governance dapat berinteraksi dalam berbagai aspek, 

dan interaksi ini dapat bersifat satu atau dua arah. Di Indonesia, contoh peraturan 

perpajakan yang dapat mempengaruhi governance perusahaan adalah Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.03/2008 (DJP–2008). 

Peraturan tersebut menyatakan bahwa Wajib Pajak (WP) dapat 

menggunakan nilai buku dalam pemekaran usaha jika WP atau badan usaha hasil 

pemekaran tersebut akan melakukan penawaran umum perdana. Dari peraturan ini 
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terlihat adanya dorongan dari pemerintah bagi perusahaan untuk melakukan 

transparansi lebih dengan cara menjadi perusahaan publik. Sedangkan contoh 

prinsip corporate governance yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan 

perpajakan perusahaan adalah prinsip keterbukaan dan transparansi. 

Dengan adanya keterbukaan informasi, maka diharapkan perusahaan akan 

cenderung mengambil tindakan perpajakan yang tidak berisiko. Prinsip 

keterbukaan dan transparansi informasi tersebut juga bisa mengurangi masalah 

yang timbul antara pemilik perusahaan dan manajer. Dengan menerapkan prinsip-

prisip corporate governance, perusahaan bisa memiliki corporate governance. 

Perusahaan yang memiliki corporate governanceakan lebih taat terhadap 

peraturan yang telah ditentukan dan lebih jarang melakukan agresivitas pajak 

Agresivitas pajak dalam penelitian ini memiliki lima komponen 

pengukuran yaitu effective tax rate (ETR). Menurut Sari (2010), dengan adanya 

corporate governance masyarakat bisa menilai apakah perusahaan tersebut taat 

dalam pembayaran pajak atau tidak, dan apakah perusahaan tersebut juga 

melakukan penyimpangan pajak atau tidak. Hasil yang akan didapatkan adalah 

kinerja perusahaan yang baik sehingga masyarakat menilai bahwa perusahaan 

tersebut baik. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah : 

H3 : Corporate Governance Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak. 
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2.10 Model Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, maka model penelitian yang dapat digambarkan 

untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility, kepemilikan 

mayoritas, dan corporate governance terhadap agresivitas pajak, adalah : 
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