
	  

	  

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

	  

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Corporate Governance 

Corporate governance dapat didefinisikan sebagai seperangkat 

peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus 

(pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para 

pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan 

dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem 

yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (FCGI, 2002). 

Menurut IICG (2008), konsep corporate governance dapat 

didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan 

mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan 

sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (stakeholders). 

Good corporate governance dapat didefinisikan sebagai struktur, 

sistem, dan proses yang digunakan oleh pihak-pihak internal maupun 

eksternal yang berkaitan dengan perusahaan sebagai upaya untuk 

memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam 

jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder 

lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.  

Good adalah tingkat pencapaian terhadap suatu hasil upaya yang 

memenuhi persyaratan, menunjukkan kepatutan dan 

keteraturanoperasional perusahaan sesuai dengan konsep corporate 

governance. Struktur adalah susunan atau rangka dasar manajemen 

perusahaan yang didasarkan pada pendistribusian hak-hak dan tanggung 

jawab diantara pihak-pihak dalam perusahaan yaitu dewan komisaris, 

direksi, dan RUPS (pemegang saham) dan stakeholder lainnya, dan aturan-

aturan maupun prosedur-prosedur untuk pengambilan keputusan dalam 

hubungan perusahaan. Sistem adalah prosedur formal dan informal yang 

mendukung strukturdan strategi operasional dalam suatu perusahaan. 
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Proses adalah kegiatan mengarahkan dan mengelola bisnis yang 

direncanakan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, menyelaraskan 

perilaku perusahaan dengan ekspektasi dari masyarakat, serta 

mempertahankan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham.  

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa good 

corporate governance merupakan: 

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang 

perandewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan para stakeholder 

lainnya. 

2. Suatu sistem pengawasan dan keseimbangan kewenangan atas 

pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua 

peluang, yaitu pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset 

perusahaan. 

3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan dan 

pencapaian berikut dengan pengukuran kinerjanya. 

Menurut Van der Stede (2007), corporate governance merujuk 

pada seperangkat mekanisme dan proses yang membantu memastikan 

bahwa perusahaan diarahkan dan dikelola untuk menciptakan nilai bagi 

pemiliknya sementara secara bersamaan memenuhi tanggung jawab 

kepada para pemangku kepentingan lain, sebagai contoh adalah karyawan, 

pemasok, masyarakat pada umumnya. Banyak mekanisme, termasuk 

dewan direksi, auditor eksternal, penilaian tata kelola perusahaan, hak 

pemegang saham suara, dan ancaman pengambilalihan memiliki dampak 

pada tata kelola perusahaan. 

Di Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 

atau National Comittee on Governance menerbitkan Indonesia’s Code of 

Good Corporate Governance sebagai pedoman dasar perusahaan dengan 

menyediakan referensi dalam mengimplementasikan good corporate 

governance atau GCG untuk melaksanakan usahanya sehingga menjamin 

kelangsungan jangka panjang dalam koridor etika bisnis yang pantas 

meskipun bukan merupakan regulasi (KNKG, 2012). Dalam KNKG 
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(2012), disebutkan terdapat tiga pilar yang menyokong implementasi 

GCG, yaitu: 

1. Regulator, supervisor, dan otoritas penyelenggara peraturan hukum 

dan regulasi yang akan memajukan penciptaan iklim bisnis yang sehat, 

efisien, dan transparan, melaksanakan dan memeliharanya, dan 

membantunya dengan penyelenggaraan hukum yang konsisten.  

2. Sektor bisnis sebagai pelaku pasar yang melaksanakan GCG sebagai 

dasar melaksanakan bisnis.  

3. Publik sebagai pemakai produk dan jasa dari sektor bisnis dan sebagai 

pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan yang 

menunjukkan perhatian  

Setiap perusahaan harus memberikan kepastian atas penerapan 

prinsip atau asas GCG di setiap aspek bisnisnya. Menurut KNKG (2012), 

prinsip-prinsip GCG terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 

independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai 

kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan 

pemangku kepentingan (stakeholders). 

1. Transparansi (Transparency) 

Prinsip dasarnya adalah untuk menjaga obyektivitas dalam 

menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang 

material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh 

pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk 

mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan 

perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan 

keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan 

lainnya.  

Pedoman pokok pelaksanaan tranparansi adalah sebagai berikut: 

a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, 

memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah 

diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. 
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b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas 

pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi 

keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham 

pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota 

Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan 

dan perusahaan lainnya, sistem manajemen resiko, sistem 

pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan 

GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat 

mempengaruhi kondisi perusahaan. 

c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi 

kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan 

hak-hak pribadi. 

d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional 

dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. 

2. Akuntabilitas (Accountability) 

Prinsip dasarnya adalah perusahaan harus dapat 

mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk 

itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan 

kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan 

pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas 

merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang 

berkesinambungan. 

Pedoman pokok pelaksanaan akuntabilitas adalah sebagai berikut: 

a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab 

masing-masing pihak perusahaan yang bersangkutan dan semua 

karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai 

perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan. 

b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua pihak perusahaan yang 

berkepentingan dan semua karyawan mempunyai kemampuan 

sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam 
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pelaksanaan GCG. 

c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal 

yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. 

d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran 

perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta 

memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment 

system). 

e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap pihak di 

dalam perusahaan yang bersangkutan dan semua karyawan harus 

berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of 

conduct) yang telah disepakati. 

3. Responsibilitas (Responsibility) 

Prinsip dasarnya adalah perusahaan harus mematuhi peraturan 

perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap 

masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan 

usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good 

corporate citizen. 

Pedoman pokok pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

a. Pihak-pihak perusahaan yang berkepentingan harus berpegang 

pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan 

perusahaan (by-laws). 

b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan 

antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan 

terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan 

pelaksanaan yang memadai. 

4. Independensi (Independency) 

Prinsip dasarnya adalah untuk melancarkan pelaksanaan asas 

GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-

masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat 

diintervensi oleh pihak lain. 
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Pedoman pokok pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

a. Masing-masing pihak perusahaan yang bersangkutan harus 

menghindari terjadinya dominasi olehpihak manapun, tidak 

terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan 

kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau 

tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara 

obyektif. 

b. Masing-masing karyawan perusahaan harus melaksanakan fungsi 

dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan 

perundang-undangan, tidaksaling mendominasi dan atau melempar 

tanggung jawab antara satu dengan yang lain. 

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) 

Prinsip dasarnya adalah dalam melaksanakan kegiatannya, 

perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham 

dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan 

kesetaraan. 

Pedoman pokok pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku 

kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan 

pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses 

terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam 

lingkup kedudukan masing-masing. 

b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar 

kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan 

kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. 

c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam 

penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara 

profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, 

gender, dan kondisi fisik. 
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Menurut Siswanto dan Aldridge (2005: 5-6), good corporate 

governance mempunyai tujuan dan manfaat yaitu: 

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham dan para 

anggota non-pemegang saham yang bersangkutan. 

2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja dewan pengurus atau 

board of directors dan manajemen perusahaan. 

3. Meningkatkan mutu hubungan board of directors dengan 

manajemen senior perusahaan. 

4. Mengurangi agency cost, yaitu biaya yang harus ditanggung 

pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada 

pihak manajemen. 

5. Meningkatkan nilai saham perusahaan sehingga dapat 

meningkatkan citra perusahaan kepada publik lebih luas dalam 

jangka panjang. 

6. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan 

modalnya di suatu perusahaan. 

 

2.1.2 Pengertian Perpajakan  

Definisi pajak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 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”. 

Dari pengertian mengenai pajak sebelumnya dapat diketahui 

karakteristik yang melekat pada pengertian pajak, yaitu 

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. 

2. Tidak ada kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 
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4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang 

apabila dari pemasukkannya masih terdapat surplus akan dipergunakan 

untuk membiayai public investment. 

Menurut Resmi (2009:3), fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Fungsi Budgetair 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Upaya tersebut 

ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan 

pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan 

lain-lain. 

2. Fungsi Regularend (Pengatur) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-

tujuan tertentu di luar bidang keuangan. 

Pelaksanaan pemungutan pajak selain berdasarkan undang-undang 

perpajakan yang berlaku tentu harus memperhatikan asas-asas yang 

disarankan oleh para ahli. Salah satunya yang terkenal adalah Adam Smith 

dalam Devereux (1996) mengemukakan empat asas yaitu: 

1. Equality adalah pajak harus adil dan merata. Hal ini berarti pengenaan 

pajak sebanding dengan kampuannya untuk membayar pajak dan 

sesuai dengan manfaat yang diterimanya. 

2. Certainty adalah pajak tidak ditetapkan secara sewenang-wenang 

tetapi harus jelas bagi semua wajib pajak yang terdiri atas berapa 

jumlah yang harus dibayar, kapan harus dibayar, dan bagaimana cara 

pembayarannya. 

3. Convenience adalah pajak hendaknya dibayar pada saat yang tidak 

menyulitkan wajib pajak. 

4. Efficiency adalah biaya pemungutan pajak hendaknya sekecil mungkin 

dan jangan sampai terjadi biaya yang harus dikeluarkan oleh 
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pemerintah lebih besar dari hasil yang diterima pemerintah. 

Menurut Suandy (2008:37) pajak berdasarkan jenisnya ada dua, 

yaitu: 

1. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri 

oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada 

pihak lain. Yang termasuk pajak langsung adalah Pajak Penghasilan. 

2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau 

digeserkan kepada pihak lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

Menurut Resmi (2009:7) jika dilihat dari sifatnya, pajak dibagi 

menjadi dua kelompok, yaitu: 

1. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan 

keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan 

keadaan subjeknya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh). 

Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. 

Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan 

pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan 

tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut 

selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak 

kena pajak. 

2. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan 

objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun 

tempat tinggal. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). 

 
2.1.3 Pengertian Perencanaan Pajak 

Perencanaan Pajak atau tax planning merupakan langkah awal 

dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana untuk 
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memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang 

dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan 

likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan 

kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax 

control). Pada tahap perencanaan pajak ini dilakukan pengumpulan dan 

penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat 

dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada 

umumnya, penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk 

meminimimalisasi kewajiban pajak. 

Menurut Suandy (2008), manajemen pajak adalah perencanaan 

pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu 

sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. 

Menurut Gunawan, yang dikutip oleh Lumbantoruan 

(Lumbantoruan:1996:485), tax planning merupakan upaya legal yang bisa 

dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan tersebut legal karena penghematan 

pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur 

(loopholes). Rencana meminimalkan pajak dapat ditempuh misalnya 

dengan mengambil ketentuan yang sebesar-besarnya dari ketentuan 

mengenai pengecualian dan pemotongan atau pengurangan yang 

diperkenankan. Hal ini dapat memanfaatkan penghasilan yang 

dikecualikan sebagai obyek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3.  

Menurut Zain (2005), perencanaan pajak adalah tindakan yang 

terkait dengan konsekuensi potensi pajak yang ditekankan kepada 

pengendalian  setiap  transaksi  yang  ada  konsekuensi  pajaknya.  

Jenis-jenis perencanaan pajak dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Tax planning domestic nasional (national tax planning)  

National tax planning hanya memperhatikan undang-undang domestik, 

pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi dalam national tax 

planning bergantung pada transaksi tersebut, artinya untuk menghindari 

atau mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang 

harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada, misalnya akan 
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terkena tarif pajak khusus final atau tidak.  

2. International tax planning  

International tax planning selain memperhatikan undang-undang domestik 

juga harus memperhatikan undang-undang  atau perjanjian pajak (tax 

treaty) dari negara-negara yang terlibat. 

Suandy (2008) menjelaskan tentang urutan tahap-tahap dalam 

melaksanakan perencanaan pajak agar dapat berhasil dan sesuai dengan 

yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis informasi yang ada (analysis of the existing data base), 

2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak 

(design of one or more possible tax plans), 

3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak (evaluating a tax plan), 

4. Mencari  kelemahan  dan  memperbaiki  kembali  rencana  pajak 

(debugging the tax plan), dan 

5. Memperbarui rencana pajak (updating the tax plan). 

Adapun Strategi Umum dalam melaksanakan Perencanaan Pajak, 

yaitu: 

a. Tax Saving (Penghematan Pajak) 

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan 

alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, 

perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada 

karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. 

b. Tax Avoidance 

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan 

menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan 

merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami 

kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang 

menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak 

PPh Pasal 21. 

c. Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan 

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat 
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menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi pidana 

(pidana atau kurungan) dan sanksi administrasi (denda, bunga, atau 

kenaikan). 

d. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak 

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan 

yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. 

Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak 

keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk 

penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur 

pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang. 

e. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan 

Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai 

pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak 

dibayar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas impor, PPh Pasal 23 atas 

penghasilan jasa atau sewa dan lain-lain.  

 

2.1.3.1 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan tulang 

punggung bagi penerimaan APBN sehingga kejujuran Wajib Pajak 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat diperlukan 

terutama dalam sistem self assessment yang dianut di Indonesia. 

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib 

pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan 

hak perpajakannya. Pada umumnya ukuran kepatuhan tersebut diukur 

dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (tax 

saving), penghindaran pajak (tax avoidance), dan penyelundupan pajak 

(tax evasion) yang semuanya bertujuan untuk meminimalkan beban 

pajak.  

Pengertian tax avoidance menurut Harry Graham Balter adalah 

usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau sama 

sekali menghapus utang pajak yang tidak melanggar ketentuan 
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peraturan perundang-undangan perpajakan.  

Menurut Barr et al. tax avoidance adalah manipulasi 

penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak 

yang terutang. 

Menurut Prebble dan Prebble (2012), perbedaan tax avoidance 

dan tax evasion adalah bahwa tax evasion adalah ilegal, yang terdiri 

dari pelanggaran yang disengaja atau pengelakan peraturan pajak yang 

berlaku untuk meminimalkan kewajiban pajak. Sedangkan untuk Tax 

avoidance merupakan penghindaran pajak yang tidak ilegal, yaitu 

tindakan mengambil keuntungan pada kesempatan yang ada dalam 

peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak. 

Sedangkan Bernard P. Heeber dalam Setyani (2008), 

pengertian dari tax avoidance adalah upaya wajib pajak dalam 

memanfaatkan peluang-peluang (loopholes) yang ada dalam undang-

undang perpajakan sehingga dapat membayar pajak lebih rendah.  

Terdapat tiga karakter dari tax avoidance menurut komite fiskal 

OECD (Spritz, 1983), yaitu: 

1. Adanya unsur artificial arrangement. 

2. Seringkali memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau 

menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang 

berlawanan dari jiwa undang-undang sebenarnya. 

3. Terdapat unsur kerahasiaan. Biasanya konsultan yang ditunjuk 

perusahaan untuk mengurus pajak perusahaan tersebut 

menunjukkan cara penghindaran pajak yang dilakukan dengan 

syarat wajib pajak harus menjaga kerahasiannya sedalam mungkin.  

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tax avoidance 

adalah suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan 

memanfaatkan kelemahan dalam ketentuan perpajakan yang berlaku 

sehingga tidak dapat dianggap ilegal. 
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2.2 Peneliti Sebelumnya 

Christensen et al. (2004) dengan judul penelitian “Tax Avoidance, Tax 

Competition, and Globalisation: making tax justice a focus for global 

activism” menganalisis hubungan antara tax avoidance dan corporate 

governance yang terjadi pada perusahaan offshore. Hasil penelitian ditemukan 

bahwa harus memiliki kepastian hukum yang tegas dan standar corporate 

governance harus diperluas agar kegiatan tax avoidance tidak terjadi di 

perusahaan offshore. 

Desai dan Dharmapala (2006) dengan judul penelitian “Corporate Tax 

Avoidance and High Powered Incentives” menganalisis hubungan antara 

penghindaran pajak (tax avoidance) perusahaan dan tumbuhnya insentif yang 

kuat untuk manager. Hasil penelitian ditemukan bahwa meningkatkan 

kompensasi insentif cenderung mengurangi tingkat penyembunyian pajak (tax 

sheltering). Hasil lainnya adalah efek negatif ini terjadi terutama pada 

perusahaan yang memiliki susunan tata kelola (corporate governance) yang 

lemah. 

Dhammika Dharmapala (2007) dengan judul penelitian “Taxation and 

Corporate Governance” menganalisis hubungan antara sistem perpajakan 

yang berlaku di Amerika Serikat dengan corporate governance yang terdiri 

dari struktur kepemilikan, sistem informasi, tingginga insentif manajer, 

pembiayaan dan pembayaran kebijakan, dan kontrol perusahaan. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah pelaksanaan corporate governance yang buruk akan 

berdampak terjadinya tax avoidance.  

Zhou (2011) dengan judul penelitian “Ownership, Structure, Board 

Characteristics, and Tax Aggressiveness” meneliti tentang tata kelola 

perusahaan dapat mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Diperoleh hasil 

bahwa perusahaan dengan sifat bawaan dikendalikan pemerintah dan proporsi 

yang lebih rendah dari pemegang saham pengendali menunjukkan strategi 

pajak yang kurang agresif dan menjaga ETR lebih tinggi. Namun penelitian 

ini tidak menemukan hubungan yang signifikan antara prosentase direktur 

independen dan agresivitas pajak. Penelitian ini dilakukan di Cina. 
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Minnick dan Noga (2010) dengan judul penelitian “Do Corporate 

Governance Characteristics Influence Tax Management?” meneliti mengenai 

bagaimana tata kelola perusahaan memainkan peran dalam manajemen pajak 

jangka panjang. Penelitian tersebut berfokus pada komposisi dewan, 

entrenchment, dan kompensasi, menggunakan data yang diambil langsung 

dari 500 perusahaan S&P tahun 1996-2005. Effective tax rate diteliti dengan 

membagi menjadi komponen-komponen individual, seperti tingkat pajak 

domestik, pajak luar negeri, dan perubahan dalam penyesuaian nilai. Hasil 

penelitian ditemukan bahwa sensitivitas pay-performance meningkatkan 

kinerja keseluruhan perusahaan dengan menurunkan pajak jangka panjang. 

Ditemukan juga bahwa tata kelola memiliki peran penting dalam manajemen 

pajak, struktur tata kelola yang berbeda memilih strategi manajemen pajak 

yang berbeda. 

Sabli dan Noor (2012) dengan judul penelitian “Tax Planning and 

Corporate Governance” menyelidiki apakah mekanisme tata kelola 

perusahaan internal dan eksternal (diproksikan oleh persentase direktur 

independen dan institusional investor) mengakibatkan strategi manajemen 

pajak yang lebih baik (ETR lebih rendah). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa mekanisme tata kelola perusahaan tersebut tidak mempengaruhi 

perencanaan pajak perusahaan. 

Khaoula dan Ali (2012) dengan judul penelitian “The Board of 

Directors and The Corporate Tax Planning: Empirical Evidence from 

Tunisia” meneliti mengenai karakteristik dewan direksi terhadap perencanaan 

pajak. Karakteristik dewan tersebut diproksikan dengan dualitas dan diversitas 

dewan, ukuran dewan, dan direktur independen. Dualitas dan diversitas dewan 

direksi menunjukan hubungan yang signifikan sedangkan ukuran dewan dan 

direktur independen tidak menunjukkan hubungan dengan perencanaan pajak. 

Armstrong et al (2013) dengan judul penelitian “Corporate 

governance, Incentives, and Tax Avoidance” meneliti tentang hubungan antara 

tax avoidance dengan corporate governance yang ada di dalam perusahaan. 

Hasil dari penelitian ini adalah corporate governance cenderung mengurangi 
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tingkat penghindaran pajak yang ekstrim tinggi dan menaikkan tingkat 

penghindaran pajak yang ekstrim rendah dalam distribusi penghindaran pajak 

perusahaan. 

Hairul et al. (2014) dengan judul penelitian “Corporate Ownership, 

Governance, and Tax Avoidance: An Interactive Effects” meneliti tentang 

hubungan tax avoidance dengan kepemilikan institusional, keluarga, 

kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, dan tata kelola perusahaan. Hasil 

dari penelitian ini adalah kepemilikan keluarga, pemerintah, dan asing terbukti 

sebagai penentu potensi terjadinya penghindaran pajak perusahaan. 

Igbeng (2014) dengan judul penelitian “Corporate Governance, 

Shareholders Wealth Maximization, and Tax Avoidance” meneliti tentang 

hubungan tax avoidance dengan corporate governance dan shareholders. 

Hasil penelitian ditemukan bahwa perusahaan dan lembaga harus mencegah 

semua bentuk skema bonus untuk manajer yang didasarkan pada pendapatan 

yang dihasilkan dan laba bersih. 

Annisa (2012) dengan judul penelitian “Pengaruh Corporate 

Governance Terhadap Tax Avoidance” menyelidiki pengaruh tata kelola 

perusahaan yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, persentase 

komisaris independen, jumlah dewan komisaris, kualitas audit (KAP big four), 

dan jumlah komite audit, terhadap penghindaran pajak yang diproksikan 

dengan BTD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan 

signifikan antara perusahaan yang diaudit oleh KAP big four dan jumlah 

komite audit terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian ini tidak 

membahas lebih lanjut mengenai arah hubungan variabel tersebut dan 

penyebabnya. 

Kurniasih dan Maria (2013) dengan judul penelitian “Pengaruh Return 

On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan 

Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance” meneliti tentang hubungan 

antara tax avoidance dengan  ROA, leverage, corporate governance 

(komisaris independen, komite audit), kompenasi rugi fiskal, dan ukuran 

perusahaan. Model estimasi pengukuran Tax avoidance dalam penelitian ini 
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menggunakan model Cash Effective Tax Rate (CETR). Hasil penelitian ini 

adalah ROA, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan 

kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tax 

avoidance. ROA, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap tax avoidance. Selain itu terdapat hasil lain 

yang menyatakan bahwa leverage dan corporate governance tidak 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tax avoidance. 

Puspita dan Harto (2014) dengan judul penelitian “Pengaruh Tata 

Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak” meneliti tentang 

penghindaran pajak. Penghindaran pajak diukur menggunakan tax avoidance 

performance-matched (TA_per). Penghindaran pajak dihitung dalam dua 

tahap. Tahap pertama yaitu menghitung total akrual untuk tiap perusahaan 

sampel per tahun selama periode penelitian. Kemudian didapatkan 

performance-matched discretionary accruals (DA_per) sebagai residualnya. 

DA_per digunakan sebagai proksi untuk manajemen laba. Tahap kedua yaitu 

memisahkan komponen book-tax difference (BTD) yang tidak diakibatkan 

oleh manajemen laba dan mengidentifikasi komponen penghindaran pajak 

dari persamaan tersebut. Residual ini kemudian dinyatakan sebagai TA_per. 

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Komite audit berpengaruh positif pada tax avoidance. 

2. Persentase komisaris independen, kompensasi eksekutif, persentase 

kepemilikan saham publik berpengaruh negative pada tax avoidance. 

3. Ukuran perusahaan tidak signifikan dalam mengontrol corporate 

governance. 

Maharani dan Suardana (2014) dengan judul penelitian “Pengaruh 

Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax 

Avoidance Perusahaan Manufaktur” meneliti tentang hubungan tax avoidance 

dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris, kualitas audit, komite 

audit, ROA, dan risiko perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Dewan komisaris, kualitas audit, komite audit, dan ROA berpengaruh 

negatif terhadap tax avoidance.  

2. Risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance.  

3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Swingly dan Sukartha (2015) dengan judul penelitian “Pengaruh 

Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales 

Growth Pada Tax Avoidance” meneliti tentang hubungan tax avoidance 

dengan karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, dan 

sales growth. Tax avoidance yang diproksikan melalui CETR pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar (listed) di BEI tahun 2011-2013. Hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada tax 

avoidance. 

2. Leverage berpengaruh negatif pada tax avoidance.  

3. Sales growth tidak berpengaruh pada tax avoidance.  
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Tabel 2.1 
Ringkasan Peneliti Sebelumnya 
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2.3 Hipotesis dan Model Analisis 

2.3.1 Hubungan Kepemilikan Institusional Dengan Tax Avoidance 

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham 

oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik 

yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor 

institusi intern (Sujoko, 2007). Dengan besarnya kepemilikan yang 

dimiliki oleh pemegang saham pengendali, maka hal tersebut akan 

meningkatkan kualitas good corporate governance (Darmawati, 2006). 

Pemegang saham tersebut akan memiliki insentif dalam meningkatkan 

kualitas good corporate governance perusahaan yang bersangkutan. 

Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional akan 

mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan dan semakin 

besarnya konsentrasi short-term shareholder institusional akan 

meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar konsentrasi 

kepemilikan long-term shareholder maka akan semakin mengurangi 

tindakan kebijakan pajak yang agresif (Khurana dan Moser, 2009). 

Sedangkan menurut Harunadan Moser (2009) dalam Kurniasih 

(2013) menyatakan bahwa stuktur corporate governance yang dilihat 

struktur kepemilikannya memberikan dampak pada perusahaan dalam 

mengelola urusan pajak. Dapat dilihat bahwa struktur kepemilikan 

perusahaan dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan melakukan 

keputusan tentang perpajakan di perusahaan. Berdasarkan penjelasan 

tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian adalah sebagai 

berikut: 

H1:  Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. 
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2.3.2 Hubungan Prosentase Dewan Komisaris Independen Dengan 

Tax Avoidance 

Teori keagenan (agency theory) menyatakan bahwa semakin besar 

jumlah komisaris independen pada dewan komisaris maka semakin baik 

mereka dapat memenuhi peran dalam mengawasi dan mengontrol 

tindakan-tindakan para direktur eksekutif.  

Komisaris independen memiliki lebih banyak kesempatan untuk 

mengontrol dan menghadapi jaring insentif yang kompleks, yang berasal 

secara langsung dari tanggung jawab mereka sebagai direktur dan 

diperbesar oleh posisi equity yang dimiliki. Oleh karena itu, komisaris 

independen dianggap sebagai mekanisme pemeriksa dan penyeimbang di 

dalam meningkatkan efektivitas dewan komisaris (Mangel dan Singh, 

1993). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

H2: Prosentase dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tax  

avoidance. 

 
2.3.3 Hubungan Jumlah Dewan Komisaris Dengan Tax Avoidance 

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 dikeluarkan oleh Bursa Efek 

Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H3: Jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap tax avoidance. 

 

2.3.4 Hubungan Kualitas Audit Dengan Tax Avoidance 

Transparansi merupakan salah satu elemen penting dalam 

pelaksanaan corporate governance. Transparansi dapat dicapai apabila 

melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan 
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para pemegang saham. Peningkatan transparansi dituntut oleh otoritas 

publik (Sartori, 2010). Alasannya karena 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 telah mengetahui sebelumnya.  

Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP The Big Four  

(PriceWaterHouseCooper- PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, dan 

Ernst & Young- E&Y) dipercaya lebih berkualitas sehingga dapat 

menunjukkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Apabila perusahaan 

diaudit oleh KAP The Big Four maka perusahaan tersebut memiliki 

tingkat kecurangan yang lebih rendah. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini adalah 

H4:  Kualitas audit berpengaruh terhadap tax  avoidance. 

 

2.3.5 Hubungan Komite Audit Dengan Tax Avoidance 

Daniri (2006) dalam Pohan (2008) menyebutkan bahwa sejak 

direkomendasikannya good corporate governance di Bursa Efek Indinesia 

pada tahun 2000, komite audit menjadi komponen umum dalam struktur 

corporate governance perusahaan publik. Komite audit berfungsi sebagai 

pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal.  

Pohan (2008) menyebutkan bahwa dewan komisaris wajib 

membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga 

anggota yang dianggkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada 

dewan komisaris. Komite audit yang anggotanya sedikit, cenderung dapat 

bertindak lebih efisien dan memiliki kelemahan yaitu minimnya 

pengalaman anggota. Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit 

terletak pada common sense, kecerdasan dan suatu pandangan yang 

independen.  

 H5: Komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance. 
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2.3.6 Pengukuran Tax Avoidance 

Pengukuran terkait dengan tax avoidance dapat dilakukan dengan 

menggunakan proksi-proksi berikut: 

1. Book Tax gap (BTG). Book tax gap merupakan kesenjangan atau 

perbedaan antara laba komersial yang dilaporkan dalam laporan 

laba rugi menurut peraturan akuntansi dengan laba fiskal. Book 

Tax Gap sama dengan Book Tax Difference. 

2. Effective Tax Rate (ETR) adalah sebuah ringkasan statistik yang 

tepat tentang efek kumulatif dari berbagai perubahan insentif pajak 

dan tarif pajak perusahaan. 

3. Cash Effective Tax Rate (CETR) adalah pengungkapan tambahan 

pada bagian laporan arus kas atau dalam catatan atas laporan 

keuangan. 

Pada penelitian ini, pengukuran tax avoidance menggunakan book tax 

gap atau book tax difference sebagai alat ukur. 

 

2.4 Kerangka Konseptual 

Variabel Independen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1: Kerangka Konseptual Penelitian 

	  

X1: Kepemilikan 
Institusional 

X2: Prosentase Dewan 
Komisaris Independen 
X3: Dewan Komisaris 

X4: Kualitas Audit 

X5: Komite Audit 

Y: Tax Avoidance 
(BTG) 

Variabel Dependen 
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