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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

2.1    Landasan Teori 

2.1.1 Agency Theory (Teori Agensi) 

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agent dan principal. Agent 

yaitu manajeman perusahaan sedangkan principal yaitu pemilik (pemegang saham). 

Teori keagenan memaparkan adanya pemisahan hak milik perusahaan dan 

pertanggungjawaban atas pembuatan keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Menurut 

Jensen dan Meckling (1976), agency theory merupakan perspektif yang secara jelas 

menggambarkan masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan 

dan pengendalian terhadap perusahaan, yaitu terdapatnya konflik kepentingan dalam 

perusahaan. Perusahaan merupakan organisasi yang kepemilikannya dipegang oleh 

beberapa pemegang saham. Dalam realitasnya, pemegang saham ada yang 

mengendalikan usahanya sendiri, namun ada juga yang mempercayakannya kepada 

seorang manajer yang kemudian disebut sebagai agen. Akibatnya tanggung jawab 

pengelolaan perusahaan didelegasikan kepada manajer yang dapat menyebabkan 

manajer bertindak tidak sesuai dengan kegiatan prinsipal. Manajer dalam 

menjalankan tugasnya memiliki tujuan pribadi yang bertentangan dengan tujuan 

prinsipal dalam hal memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Mengurangi 

keuntungan dan pembayaran dividen dilakukan oleh manajer dengan cara 

membebankan biaya kepada perusahaan. Konflik yang disebabkan karena pemisahan 
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kepemilikan dan pengendalian perusahaan tersebut yang disebut dengan konflik 

keagenan. 

Di dalam teori agensi disebutkan adanya asimetri informasi antara manajer 

dan pemegang saham disebabkan karena manajer lebih mengetahui kondisi internal di 

sebuah perusahaan dibandingkan pemegang saham. Manajer memiliki motivasi lebih 

untuk memenuhi kepentinganya sendiri begitu juga dengan para pemegang saham 

yang memiliki kepentingan untuk meningkatkan kemakmuranya. Hal ini menyebakan 

adanya conflict of interest, akibat dari kejadian tersebut maka muncul agency cost. 

Salah satu cara untuk menekan atau mengurangai agency cost adalah dengan 

keberadaan srtuktur organisasi yang jelas, sehingga dapat menciptakan sistem yang 

efisien untuk mengatur hubungan kerja sama antara agent dan principal. 

 

2.1.2 Teori Akuntansi Positif 

Berdasarkan teori akuntansi positif, periode akuntansi yang digunakan oleh 

perusahaan tidak harus sama dengan yang lainnya, namun perusahaan diberi 

kebebasan untuk memilih salah satu alternatif prosedur yang tersedia untuk 

meminimumkan biaya kontrak dan memaksimumkan nilai perusahaan. Kebebasan 

itulah yang menjadi salah satu faktor yang mendorong eksekutif perusahaan untuk 

melakukan tindakan untuk meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayar atau 

dengan kata lain melakukan tax avoidance. Menurut Januarti (2004) teori akuntansi 

positif merupakan bagian dari teori keagenan yang memiliki tujuan untuk 

menguraikan dan menjelaskan apa dan bagaimana informasi keuangan disajikan dan 
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dikomunikasikan kepada para pemakai informasi akuntansi. Hal ini dikarenakan teori 

akuntansi positif mengakui adanya tiga hubungan keagenan antara lain manajemen 

dengan dengan pemilik (bonus plan hypothesis), antara manajemen dengan kreditur 

(debt convenant hypothesis), dan antara manajemen dengan pemerintah (political cost 

hypothesis). 

Hipotesis dalam teori positif akuntansi yang dirumuskan oleh Watts dan 

Zimmerman (1986) yaitu: 

1. Bonus Plan Hypothesis 

Dalam hipotesis ini menjelaskan bahwa pada perusahaan yang memiliki 

rencana pemberian bonus. Bonus merupaka bentuk insentif yang bersifat material. 

Sehingga dengan adanya insentif eksekutif, manajer akan cenderung 

menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mempermainkan besar 

kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan 

supaya manajer dapat memperoleh bonus tersebut secara maksimal setiap tahun, 

karena keberhasilan kinerja manajer diukur dengan besarnya tingkat laba yang 

diperoleh oleh perusahaan. Terkait dengan penghindaran pajak manajer akan 

melakukan upaya penghindaran pajak dengan melakukan efisiensi pembayaran 

pajak untuk mendapatkan laba yang besar sehingga bonus yang didapatkan juga 

besar. 

2. Debt Convenant Hypothesis 

Hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan 

di dalam penjanjian utang (debt convenant). Sebagian besar perjanjian utang 
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mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa perjanjian. 

Ketika perusahaan mulai terancam melanggar perjanjian utang, maka manajer 

perusahaan akan berusaha untuk menghindari terjadinya perjanjian utang tersebut 

dengan cara memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau 

laba.  

Pelanggaran terhadap perjanjian utang dapat mengakibatkan sanksi yang 

pada akhirnya akan membatasi tindakan manajer dalam mengelola perusahaan. 

Oleh karena itu, manajemen akan meningkatkan laba (melakukan income 

increasing) untuk menghindar atau setidaknya menunda pelanggaran perjanjian. 

Sehingga untuk menghindari perjanjian utang (debt convenant) manajer akan 

melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba perusahaan. 

3. Political Cost Hypothesis 

Perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan 

rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang 

harus mereka tanggung. Terkait penghindaran pajak manajer tidak akan 

melakukan penghindaran pajak dikarenakan untuk menghindari sorotan dari pihak 

ekternal (stakeholders dan shareholders). 

Dengan teori akuntansi positif ini akan membuat manajer bersikap lebih 

berhati-hati dalam melakukan penghindaran pajak. Dalam teori akuntansi positif 

terhadap praktik efisiensi pembayaran pajak melalui penghindaran pajak berarti : 
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1. Menjelaskan (to expalin), memberikan alasan-alasan terhadap praktik 

penghindaran pajak melalui efisiensi pembayaran pajak yang 

dilakukan manajer 

2. Memprediksi (to predict), mengamati dan memprediksi kondisi kapan 

manajer akan melakukan praktik penghindaran pajak melalui efisiensi 

pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada. 

Tiga hipotesis di atas menunjukkan bahwa teori akuntansi positif mengakui 

adanya 3 hubungan keagenan, yaitu antara manajemen dengan pemilik (bonus plan 

hypothesis), antara manajemen dengan kreditur (debt convenant hypothesis), dan 

antara manajemen dengan pemerintah (political cost hypothesis). 

 

2.1.3 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Menurut Mardiasmo (2016) penghindaran pajak atau tax avoidance 

merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk meringankan beban pajak 

dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan. 

Penghindaran pajak ini dilakukan karena banyak wajib pajak badan maupun pribadi 

merasa terbebani untuk membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut wajib pajak 

berusaha untuk meringankan kewajiban pemabayaran pajak dengan cara 

meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Dewi & Sari, 2015). Pada dasarnya 

tindakan penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu 

sisi hal ini diperbolehkan untuk di lakukan, akan tetapi tentu pemerintah tidak 

mengharapkan hal tersebut karena dapat mengurangi pendapat negara, tetapi di satu 
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sisi penghindaran pajak ini selalu dilakukan oleh individu maupun badan asalkan 

tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Adapun cara yang digunakan untuk 

menghindari pajak yaitu dengan memanfaatkan celah–celah dalam undang-undang 

perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. 

Dari beberapa cara yang dilakukan oleh wajib pajak upaya yang sering 

dilakukan adalah dengan perncanaan pajak (tax planning). Umumnya perencanaan 

pajak mengacu pada proses merekayasa usaha dan wajib pajak supaya hutang pajak 

berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Jika kita melihat dari definisi penghindaran pajak maka tindakan 

tersebut masih dalam lingkup peraturan perpajakan yang berlaku. Berbeda dengan 

penggelapan pajak (tax evasion) tindakan ini sudah termasuk kedalam tindakan 

penghindaran pajak yang ilegal yang mengarah pada pelolosan diri dalam 

pembayaran pajak, cara yang dilakukan tentu dengan menabrak berbagai aturan 

sehingga sifatnya melawan hukum. Akan tetapi meskipun seperti itu baik tax 

avoidance ataupun tax evasion merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. 

Keduanya sama-sama melakukan tindakan yang dapat menciderai moral, sehingga 

dapat menyebakan kerugian bagi banyak pihak. 
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2.1.4 Corporate Governance 

Cadbury Comitte, seperti dikutip oleh Forum for Corporate Governance in 

Indonesia (FCGI), mengartikan Corporate Governance atau Tata Kelola Perusahaan 

sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, 

pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, 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.  

Tujuan dari corporate governance pada perusahaan adalah untuk menciptakan 

nilai tambah bagi stakeholders. Praktek penghindaran pajak membuka peluang bagi 

manajer untuk bersikap oportunis untuk tujuan keuntungan jangka pendek yang 

kemungkinan besar akan merugikan pemegang saham dalam jangka panjang (Sandy 

& Lukviarman, 2015). Penerapan corporate governance bertujuan untuk 

meminimumkan konflik keagenan. Konflik keagenan muncul apabila tujuan yang 

ingin dicapai oleh manajer perusahaan tidak sejalan  dengan kepentingan pemegang 

saham. Pemegang saham mengharapkan pendapatann (dividen) yang maksimal atas 

dana yang mereka investasikan. Pihak manajemen lebih mementingkan aktivitas 

operasional perusahaan dengan tidak membagikan dividen dan mengalokasikannya 

sebagai laba ditahan. Keselarasan hubungan pemegang saham dan manajer 

perusahaan akan mempengaruhi kebijakan perpajakan yang akan digunakan 

(Darmawan & Sukartha, 2014).  
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Corporate governance dalam penelitian ini meliputi kepemilikan institusional, 

proporsi dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit. Masing-masing 

mekanisme tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh 

institusional seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan invesatsi, 

dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusional lainnya. 

Menurut Jensen dan Meckling (1976), dalam agency theory terdapat interkasi 

antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Masing-masing 

pihak tersebut memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan 

konflik. Oleh karena itu perusahaan harus mencegah terjadinya konflik itu 

dengan cara diperlukan adanya monitor dari pihak luar yang dapat memantau 

masing-masing pihak yang memiliki perbedaan kepentingan tersebut. Dengan 

adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih 

optimal, yang tentunya akan menjamin kemakmuran pemegang saham. 

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan dapat menimbulkan upaya 

pengawasan yang lebih ketat oleh pihak investor institusional sehingga dapat 

menghalangi perilaku oportunistik manajer. 

2. Dewan Komisaris Independen 

Dewan komisaris independen dapat didefinisikan sebagai seorang 

yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali, 
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tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta 

menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan 

perusahaan pemilik.  

 Berdasarkan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor Kep 

305/BEJ/07-2004 mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI 

untuk memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh 

jajaran anggota dewan komisaris (Hanum & Zulaikha, 2013). Beberapa 

kriteria lainnya tentang dewan komisaris independen berdasarkan Keputusan 

Ketua BAPEPAM Nomor Kep29/PM/2004 tentang pembentukan dan 

pedoman pelaksanaan kerja komite audit Nomor IX.I5 adalah sebagai berikut:  

a. Komisaris independen tidak memiliki saham, baik langsung 

maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.   

b. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan 

emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang 

saham utama emiten atau perusahaan publik.  

c. Komisaris independen harus berasal dari luar emiten atau 

perusahaan publik.  

d. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak 

langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau 

perusahaan publik.  
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3. Komite Audit  

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-

643/BL/2012, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan 

Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu 

melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Keberadaan komite audit 

diatur melalui Peraturan BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 (bagi 

perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-

103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite audit terdiri dari sekurangkurangnya 

tiga orang, yang diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua 

orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang 

akuntansi dan keuangan (Hanum & Zulaikha, 2013). Keberadaan komite audit 

untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan 

dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian intern. 

Pembentukan komite audit bertujuan untuk:   

a. Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan agar tidak 

menyesatkan dan telah sesuai dengan praktik akuntansi yang 

berlaku umum.  

b. Memastikan internal kontrolnya memadai.  

c. Menindaklanjuti dugaan adanya penyimpangan yang bersifat 

material di bidang keuangan dan implikasi hukumnya.  

b. Merekomendasikan seleksi auditor eksternal. 
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4. Kualitas Audit  

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang dapat terjadi saat 

auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau 

kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan 

(Dewi & Sari, 2015). Dalam melakukan pengauditan hal yang terpenting 

dalam pelaksanaannya adalah transparansi yang merupakan salah satu unsur 

dari good corporate governance. Transparansi terhadap pemegang saham 

dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal 

dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap 

pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik. 

Auditor yang memiliki kemampuan dan kualitas kerja yang tinggi akan 

mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang tinggi 

pula. 

Pengukuran kualitas audit menggunakan proksi ukuran KAP yang 

dibedakan menjadi dua, yaitu KAP The Big Four dan KAP non The Big Four. 

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, laporan keuangan yang diaudit 

oleh auditor KAP The Big Four dipercaya lebih memiliki kualitas tinggi 

karena menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu 

diduga perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP The Big Four memiliki 

tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang 

diaudit oleh auditor KAP non The Big Four (Annisa & Kurniasih, 2012). 
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2.1.5 Insentif Eksekutif 

Insentif eksekutif berkaitan erat dengan hubungan keagenan serta konflik 

keagenan antara principal dan agent. Insentif eksekutif merupakan bonus yang 

diberikan kepada manajer atau pihak eksekutif lainnya yang telah mendapatkan peran 

dalam suatu perusahaan untuk mengambil langkah sesuai wewenang yang telah 

diberikan oleh pemilik perusahaan. Insentif eksekutif merupakan suatu  penghargaan 

baik berupa material atau non material yang diberikan kepada eksekutif agar 

termotivasi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Insentif berupa material 

merupakan suatu insentif yang diberikan pada seorang karyawan dalam bentuk uang 

maupun jaminan sosial. Sedangkan insentif non material merupakan suatu insentif 

yang diberikan berupa penghargaan, berbagai bentuk pemberian gelar (title) secara 

resmi, tanda jasa atau medali, piagam penghargaan, pujian lisan maupun tulisan 

secara resmi maupun secara pribadi, ucapan terima kasih secara formal maupun 

informal dan pemberian hak untuk menggunakan atribut jabatan. 

Tujuan kebijakan pemberian insentif eksekutif khususnya bagi manajer yaitu 

agar manajer termotivasi dalam melakukan hal yang diminta pimpinan perusahaan 

untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Pemberian insentif yang tepat pada 

manajer akan tercapai keselarasan tujuan (goal congruence) antara pihak manajemen 

untuk mendapatkan kesejahteraan dalam dirinya dan pihak pimpinan perusahaan 

dalam mencapai tujuan perusahaan seperti apa yang diinginkan. Dengan demikian 

pemberian insentif pada manajer dapat menjembatani konflik akibat masalah agensi. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel Penelitian Kesimpulan 

1. Ngadiman dan 

Puspitasari 

(2014) 

Dependen: Penghindaran 

pajak 

Independen:  

1. Leverage 

2. Kepemilikan 

Institusional 

3. Ukuran Perusahaan 

1. Leverage tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap tax avoidance. 

2. Kepemilikan 

institusional memiliki 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap tax 

avoidance. 

3. Ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap tax avoidance. 

 

2. Puspita dan 

Harto 

(2014) 

Dependen: Penghindaran 

pajak 

Independen:  

1. Latar belakang 

keahlian akuntansi 

atau keuangan 

komite audit 

2. Proporsi komisaris 

independen 

3. Kompensasi 

eksekutif 

4. Struktur 

kepemilikan publik 

5. Struktur 

kepemilikan saham 

terbesar 

Kontrol: 

1. Karakteristik 

Perusahaan 

 

1. Latar belakang keahlian 

akuntansi atau keuangan 

komite audit tidak 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

perilaku penghindaran 

pajak perusahaan. 

2. Proporsi komisaris 

independen tidak 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

perilaku penghindaran 

pajak perusahaan. 

3. Kompensasi eksekutif 

tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

perilaku penghindaran 

pajak perusahaan. 

4. Kepemilikan saham oleh 

publik memiliki 

pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap 

perilaku penghindaran 

pajak perusahaan. 
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5. Kepemilikan saham 

terbesar perusahaan 

memiliki pengaruh 

negatif yang signifikan 

terhadap perilaku 

penghindaran pajak 

perusahaan. 

6. Ukuran perusahaan tidak 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

perilaku penghindaran 

pajak perusahaan. 

Kinerja perusahaan 

memiliki pengaruh 

positif yang signifikan 

terhadap perilaku 

penghindaran pajak 

perusahaan. 

 

3.  Dewi dan Sari 

(2015) 

Dependen: Tax avoidance  

Independen:  

1.   Insentif Eksekutif  

2.   Corporate Risk  

3.   Kepemilikan 

Institusional  

4.   Komisaris 

Independen  

5.   Komite Audit  

6.   Kualitas Audit 

1. Corporate Risk 

berpengaruh negatif 

terhadap tax avoidance  

2. Insentif Eksekutif, 

Kepemilikan Istitusional, 

Komisaris Independen, 

Komite Audit tidak 

berpengaruh terhadap tax 

avoidance  

3. Sedangkan Kualitas 

Audit berpengaruh 

positif terhadap tax 

avoidance 

 

4. Armstrong dkk 

(2015) 

Dependen: Penghindaran 

Pajak  

Independen:  

1. Corporate 

governance 

(proksi: independen 

dewan komisaris) 

2. Managerial 

incentives 

1. corporate covernance 

(proksi: independen 

dewan komisaris) tidak 

berpengaruh terhdap 

penghindaran pajak 

2. insentif manajerial 

berpengaruh positif 

terhadap penghindaran 

pajak. 
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5. Sandy dan 

Lukviarman 

(2015) 

Dependen: Penghindaran 

Pajak  

Independen:  

1. Kepemilikan 

Institutional 

2. Proporsi Komisaris 

Independen 

3. Kualitas Audit 

4. Komite Audit 

1. Kepemilikan Institutional 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak. 

2. Proporsi Komisaris 

Independen berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap penghindaran 

pajak. 

3. Kualitas Audit 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak. 

4. Komite audit 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak. 

 

6. Wibawa, 

wilopo, dan 

abdillah (2016) 

Dependen: Penghindaran 

Pajak  

Independen:  

1. Dewan Komisaris 

2. Komite Audit 

3. Kualitas audit 

1. Presentase dewan 

komisaris berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap penghindaran 

pajak. 

2. Komite Audit 

perusahaan berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap penghindaran 

pajak. 

3. Kualitas Auditor 

eksternal tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran 

pajak  

 

7. 

 

Cahyono, 

Andini, dan 

Raharjo (2016) 

Dependen: Penghindaran 

Pajak  

Independen:  

1. Jumlah Komite 

Audit 

2. Kepemilikan 

Institusional 

3. Proporsi Dewan 

1. Jumlah Komite Audit 

berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak 

2. Kepemilikan 

Institusional berpengaruh 

terhadap penghindaran 

pajak 

3. Proporsi Dewan 
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Komisaris 

Independen 

4. Ukuran Perusahaan 

5. Leverage 

6. Profitabilitas 

Komisaris Independen 

tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran 

pajak 

4. Ukuran Perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak 

5. Leverage tidak 

berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak 

6. Profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak 

 

8. Okrayanti, 

Utomo, dan 

Nuraina (2017) 

Dependen: Penghindaran 

Pajak  

Independen: 

1. Karakteristik 

Perusahaan 

2. Corporate 

Governance 

1. Karakteristik Perusahaan 

berpengaruh terhadap tax 

avoidance. 

2. Corporate Governance 

berpengaruh terhadap tax 

avoidance. 

 

9. Mulyani, 

Wijayanti, dan 

Masitoh 

(2018) 

Dependen: Penghindaran 

Pajak  

Independen:  

1. Kepemilikan 

institusional 

2. Dewan komisaris 

independen 

3. Komite audit 

4. Kualitas audit 

 

1. Kepemilikan 

institusional berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap penghindaran 

pajak 

2. Komisaris independen 

berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap 

penghindaran pajak 

3. Komite audit 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak 

4. Kualitas audit tidak 

berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak 

  

10.  Sunarsih dan 

Handayani 

(2018) 

Dependen: Penghindaran 

Pajak  

Independen: 

1. kepemilikan 

1. Kepemilikan 

Institusional tidak 

berpengaruh pada 

penghindaran pajak 
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institusional 

2. kepemilikan 

manajerial 

3. dewan komisaris 

independen 

4. komite audit 

5. kualitas audit 

6. kompensasi 

eksekutif 

2. Kepemilikan Manajerial 

berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak 

3. Dewan Komisaris 

independen berpengaruh 

terhadap penghindaran 

pajak 

4. Komite Audit tidak 

berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak 

5. Kualitas Audit 

berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak 

6. Kompensasi Eksekutif 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak. 

 

11. Kartana dan 

Wulandari 

(2018) 

Dependen: Penghindaran 

Pajak  

Independen: 

1. Karakteristik 

Perusahaan 

2. Karakter Eksekutif 

3. Corporate 

Governance 

1. Karakteristik Perusahaan 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap tax 

avoidance.  

2. Karakter Eksekutif tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance. 

3. Corporate Governance 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tax 

avoidance. 

 

12. Yuliani dan 

Suyanto 

(2019) 

Dependen: Penghindaran 

Pajak  

Independen: 

1. Komisaris 

Independen 

2. Kualitas Audit 

3. Return On Asset 

4. Leverage 

1. Komisaris Independen 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

aggressive tax avoidance 

2. Kualitas Audit 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

aggressive tax avoidance 

3. Return On Asset 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

aggressive tax avoidance 
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4. Leverage berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap aggressive tax 

avoidance  

 

 

Penelitian mengenai tax avoidance telah banyak dilakukan oleh peneliti-

peneliti sebelumnya. Akan tetapi penelitian tersebut masih terdapat perbedaan hasil 

dari beberapa penelitian, seperti penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dkk (2018), 

Subagiastra dkk (2016), Cahyono dkk (2016) & Ngadiman dan Puspitasari (2014) 

menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax 

avoidance. Tetapi pada penelitian Sunarsih dan Handayani (2018), Sandy dan 

Lukviarman (2015) & Dewi dan Sari (2015) menemukan hasil bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Penelitian yang dilakukan 

Cahyono dkk (2016), Dewi dan Sari (2015) dan Armstrong dkk (2015) menguji 

pengaruh dewan komisaris independen terhadap tax avoidance. Hasilnya 

menunjukkan dewan komisaris independen tidak signifikan berpengaruh terhadap tax 

avoidance. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan Yuliani dan Suyanto 

(2019), Sunarsih dan Handayani (2018) dan Wibawa dkk (2016) yang menunjukkan 

hasil bahwa proksi dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap tax avodiance yang dilakukan perusahaan. Sementara itu Sandy 

dan Lukviarman (2015) menemukan hasil bahwa dewan komisaris independen 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance.  



33 
 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih dan Handayani (2018) 

dan Dewi dan Sari (2015) menguji pengaruh komite audit terhadap tax avoidance. 

Hasilnya menunjukkan komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dkk (2018), Wibawa dkk 

(2016) dan Cahyono dkk (2016) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh 

terhadap tax avoidance. Mulyani dkk (2018) dan Wibawa dkk (2016) menguji 

pengaruh kualitas audit terhadap tax avoidance. Hasilnya menunjukkan kualitas audit 

tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan penelitian Yuliani dan Suyanto 

(2019), Sunarsih dan Handayani (2018) dan Dewi dan Sari (2015) telah membuktikan 

bahwa kualitas audit memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tax 

avoidance. Berbeda dengan penelitian Sandy dan Lukviarman (2015) yang 

menemukan hasil bahwa kualitas audit perpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 

Penelitian yang dilakukan oleh Armstrong dkk (2015) menunjukan bahwa insentif 

eksekutif berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sedangkan penelitian Dewi dan 

Sari (2015) menemukan hasil bahwa insentif eksekutif tidak berpengaruh terhadap 

tax avoidance. Berbeda dengan penelitian Puspita dan Harto (2014) yang menemukan 

hasil bahwa tingkat kompensasi direksi berpengaruh negatif pada penghindaran pajak 

perusahaan. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Secara ringkas kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat dari bagan 

alir yang disajikan pada Gambar 2.2 sebagai berikut: 

 

 

 H1 (+) 

 

 

 H2 (-) 

 

 

 H3 (-) 

 

 

 H4 (-) 

 

 H5 (-) 

   

 

 

 

 

 Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

 

Kepemilikan 

Institusional 

(X1) 

Dewan Komisaris 

Independen 

(X2) 

Kualitas Audit 

(X4) 

Komite Audit 

(X3) 

Penghindaran Pajak  

(Tax Avoidance) 

(Y) 

Insentif 

Eksekutif 

(X5) 
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2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax avoidance 

Menurut Jensen dan Meckling (1976), dalam agency theory terdapat 

interaksi antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Masing-masing 

pihak tersebut memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan konflik. Oleh 

karena itu perusahaan harus mencegah terjadinya konflik itu dengan cara diperlukan 

adanya monitor dari pihak luar yang dapat memantau masing-masing pihak yang 

memiliki perbedaan kepentingan tersebut. Dengan adanya kepemilikan institusional 

akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap manajemen 

perusahaan agar dalam menghasilkan laba berdasarkan aturan yang berlaku, karena 

pada dasarnya investor institusional lebih melihat seberapa jauh manajemen taat 

kepada aturan dalam menghasilkan laba. Semakin besar kepemilikan institusional 

menunjukkan semakin besar kemampuan untuk mengawasi manajer serta 

mempengaruhi tindakan manajer dalam mengambil keputusan (Ngadiman & 

Puspitasari, 2014). Dengan demikian terdapat indikasi bahwa investor institusional 

mempunyai andil dalam penetapan kebijakan yang terkait dengan tindakan tax 

avoidance.  

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kepemilikan institusional 

terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Mulyani dkk (2018), Subagiastra 

dkk (2016) dan Cahyono dkk (2016) membuktikan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hal ini berarti kepemilikan institusional 

memegang peranan yang penting dalam memonitor manajemen perusahaan. Dengan 
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adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal, 

yang tentunya akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Tetapi pada penelitian 

Sunarsih dan Handayani (2018), Sandy dan Lukviarman (2015) & Dewi dan Sari 

(2015) menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

tax avoidance. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dibuat 

hipotesis hubungan antara kepemilikan saham institusional dengan tax avoidance 

sebagai berikut: 

H1a: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance 

pada perusahaan sektor pertambangan. 

H1b: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance 

pada perusahaan sektor CPO. 

 

2.4.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax avoidance 

Dalam Teori Keagenan dijelaskan bahwa semakin banyak komisaris 

independen dalam dewan komisaris, semakin baik dewan komisaris dalam 

mengawasi perusahaan. Menurut teori keagenan, dewan komisaris membutuhkan 

komisaris independen untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, 

yang dimungkinkan terjadi perilaku oportunistik (Jensen dan Meckling, 1976). 

Perusahaan yang melakukan praktik tax avoidance dengan tata kelola yang kurang 

baik akan lebih berisiko terjadinya konflik keagenan (agency conflict). Konflik 
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keagenan dapat meningkatkan kesempatan bagi manajer untuk mengalihkan biaya 

untuk kepentingannya (Armstrong dkk, 2015). Dewan komisaris independen mampu 

mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk 

melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya agensi sehingga membuat praktik 

tax avoidance menurun. Jika semakin besar proporsi komisaris independen dalam 

perusahaan akan meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah penghindaran 

pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen. Oleh karena itu, semakin tinggi 

proporsi dewan komisaris independen maka semakin menurun praktik penghindaran 

pajak yang dilakukan perusahaan (Fadhilah, 2014). 

Cahyono dkk (2016), Dewi dan Sari (2015) dan Armstrong dkk (2015) 

menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap tax avoidance. Hasilnya 

menunjukkan dewan komisaris independen tidak signifikan berpengaruh terhadap tax 

avoidance. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan Yuliani dan Suyanto 

(2019), Sunarsih dan Handayani (2018) dan Wibawa dkk (2016) yang menunjukkan 

hasil bahwa proksi dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap tax avodiance yang dilakukan perusahaan. Sementara itu Sandy 

dan Lukviarman (2015) menemukan hasil bahwa dewan komisaris independen 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Berdasarkan teori dan 

penelitian terdahulu, diduga terdapat hubungan antara dewan komisaris independen 

dengan tax avoidance sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 
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H2a: Dewan Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance 

pada perusahaan sektor pertambangan. 

H2b: Dewan Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance 

pada perusahaan sektor CPO. 

 

2.4.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax avoidance 

Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme 

pengawasan, yang dapat mengurangi agency cost serta meningkatkan kualitas 

pengungkapan perusahaan. Pengungkapan perusahaan yang dilakukan oleh komite 

audit menunjukkan bahwa perusahaan telah bekerja berdasarkan aturan yang telah 

ditetapkan dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Sementara BEI mensyaratkan 

paling sedikit Komite Audit harus tiga orang. Jadi jika kurang dari tiga orang maka 

tidak sesuai dengan peraturan BEI. Dengan demikian, apabila jumlah komite audit 

dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan 

tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan 

penghindaran pajak (tax avoidance). Dengan semakin banyaknya pengawasan yang 

dilakukan terhadap manajemen perusahaan, maka akan menghasilkan informasi yang 

berkualitas dan kinerja yang efektif. Dengan demikian semakin banyak jumlah 

komite audit maka kebijakan penghindaran pajak (tax avoidance) akan semakin 

rendah, tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit maka kebijakan penghindaran 

pajak (tax avoidance) akan semakin tinggi. 
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Sunarsih dan Handayani (2018) dan Dewi dan Sari (2015) menguji 

pengaruh komite audit terhadap tax avoidance. Hasilnya menunjukkan komite audit 

tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Mulyani dkk (2018), Wibawa dkk (2016) dan Cahyono dkk (2016) menguji 

pengaruh komite audit terhadap tax avoidance. Hasilnya menunjukkan bahwa komite 

audit berpengaruh terhadap tax avoidance. Berdasarkan teori dan penelitian 

terdahulu, diduga terdapat hubungan antara komite audit dengan tax avoidance 

sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H3a: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance pada 

perusahaan sektor pertambangan. 

H3b: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance pada 

perusahaan sektor CPO. 

 

2.4.4 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax avoidance 

Dalam Teori Keagenan, terjadi perbedaan kepentingan antara KAP The 

Big Four dengan perusahaan. KAP The Big Four bertugas untuk menampilkan nilai 

suatu perusahaan sesuai keadaan yang sebenarnya, sedangkan perusahaan 

menginginkan citra yang bagus di mata publik, bagaimanapun caranya. Oleh karena 

itu, diharapkan perusahaan yang diaudit KAP The Big Four, akan menampilkan nilai 

perusahaan sesuai keadaan yang terjadi. Auditor yang memiliki kemampuan dan 

kualitas kerja yang tinggi akan mempertahankan reputasinya dengan memberikan 

kualitas audit yang tinggi pula. Perusahaan yang memilih menggunakan jasa auditor 
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yang berkualitas dapat menjamin informasi keuangan yang dilaporkan kepada 

investor. Konsekuensinya investor akan lebih percaya atas informasi tersebut 

(Tuanakotta, 2007) dan tentunya akan dapat mencegah perilaku penghindaran pajak 

(tax avoidance). Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big 

Four menghasilkan kualitas audit yang baik dan cenderung memiliki tingkat 

kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh 

Kantor Akuntan Publik (KAP) bukan The Big Four, sehingga dapat meminimalisir 

terjadinya tindakan tax avoidance. Dengan demikian, apabila semakin berkualitas 

audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan 

manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan.  

Mulyani dkk (2018) dan Wibawa dkk (2016) menguji pengaruh kualitas 

audit terhadap tax avoidance. Hasilnya menunjukkan kualitas audit tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance. Sedangkan penelitian Yuliani dan Suyanto (2019), Sunarsih 

dan Handayani (2018) dan Dewi dan Sari (2015) telah membuktikan bahwa kualitas 

audit memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Berbeda 

dengan penelitian Sandy dan Lukviarman (2015) yang menemukan hasil bahwa 

kualitas audit perpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Berdasarkan teori dan 

penelitian terdahulu, diduga terdapat hubungan antara kualitas audit dengan 

penghindaran pajak sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H4a: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance pada 

perusahaan sektor pertambangan. 
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H4b: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance pada 

perusahaan sektor CPO. 

 

2.4.5 Pengaruh Insentif Eksekutif Terhadap Tax avoidance 

Perusahaan di Indonesia rata-rata menggunakan sistem insentif tanpa basis 

saham, yaitu gaji, tunjangan, dan bonus yang diberikan berdasarkan kinerja. Jika gaji 

dan tunjangan merupakan komponen tetap, sistem bonus dapat membuat motivasi 

manajer untuk semata-mata meningkatkan kinerja, tanpa memberikan upaya lebih 

untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance). Peningkatan kinerja juga 

berarti akan meningkatkan laba perusahaan dan menaikkan pajak. Penelitian yang 

dilakukan oleh (Dewi & Sari, 2015) menjelaskan bahwa insentif eksekutif berkaitan 

erat hubunganya dengan teori agensi, dengan adanya agency theory dan positive 

accounting theory, baik pihak principal maupun agent memiliki kepentingan dan 

ingin mencapai tujuannya masing-masing. Insentif eksekutif merupakan penghargaan 

yang diberikan oleh perusahaan kepada eksekutif agar termotivasi untuk mengelola 

perusahaan mencapai tujuan. Dengan adanya insentif tersebut diharapkan bahwa 

eksekutif selalu memiliki motivasi untuk fokus terhadap pencapaian tujuan 

perusahaan dan menghindari perilaku yang dapat merugikan perusahaan. Maka 

dengan demikian insentif diharapkan mampu membuat eksekutif tidak melakukan 

kecurangan yang dalam kaitanya kecurangan terhadap kebijakan pajak perusahaan.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Armstrong dkk (2015) 

menunjukan bahwa insentif eksekutif berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 
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Sedangkan penelitian Dewi dan Sari (2015) menemukan hasil bahwa insentif 

eksekutif tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Berbeda dengan penelitian 

Puspita dan Harto (2014) yang menemukan hasil bahwa tingkat kompensasi direksi 

berpengaruh negatif pada penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan teori dan 

penelitian terdahulu, diduga terdapat hubungan antara insentif eksekutif dengan 

penghindaran pajak sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H5a: Insentif eksekutif berpengaruh negatif terhadap tax avoidance pada 

perusahaan sektor pertambangan. 

H5b: Insentif eksekutif berpengaruh negatif terhadap tax avoidance pada 

perusahaan sektor CPO. 

 

  




