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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Dalam penulisan ini peneliti menggali informasi dari penelitian-

penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai 

kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga 

menggali informasi dari buku-buku dalam rangka mendapatkan suatu 

informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul 

yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. 

2.1. Pajak Agresif 

Definisi tindakan pajak agresif dalam penelitian ini mengacu 

pada pengertian pajak agresif yang digunakan oleh Hidayanti dan 

Laksito(2013), yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan 

laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang 

tergolong atau tidak tergolong tax evasion. 

Sari dan Martani (2010) menyatakan suatu pelaporan pajak 

agresif adalah situasi ketika perusahaan melakukan kebijakan pajak 

tertentu dan suatu hari terdapat kemungkinan tindakan pajak tersebut 

tidak akan diaudit atau dipermasalahkan dari sisi hukum, namun tindakan 

ini berisiko karena  ketidakjelasan posisi akhir (apakah tindakan pajak 

tersebut dianggap melanggar atau tidak melanggar hukum yang berlaku). 

Pembayaran pajak penghasilan bagi perusahaan merupakan 

transfer kekayaan dari perusahaan kepada pemerintah maka beban pajak 
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yang dibayarkan tersebut merupakan biaya yang sangat besar bagi 

perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung melakukan 

usaha penghindaran dan/atau penghematan pajak sebagai upaya untuk 

dapat membayar pajak dengan seefisien mungkin. Terkadang pemilik 

atau pemegang saham menginginkan perusahaan untuk meminimalkan 

pembayaran pajaknya untuk dapat memaksimalkan nilai perusahaan. 

Tindakan ataupun usaha meminimalkan pembayaran pajak ini nantinya 

dapat menghasilkan pelaporan pajak yang agresif (Hanlon dan Slemrod, 

2009). 

Tindakan pajak agresif merupakan hal yang sering dilakukan 

oleh perusahaan-perusahaan besar saat ini. Tindakan ini dilakukan 

perusahaan dengan tujuan meminimalisasi jumlah kena pajak yang 

didapat oleh perusahaan. Menurut Nugraha dan Meiranto (2015) pajak 

agresif adalah kegiatan perencanaan pajak (tax planning) semua 

perusahaan yang terlibat dalam usaha untuk mengurangi tingkat pajak 

yang efektif. Tax planning adalah proses pengendalian tindakan agar 

terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki 

(Kuriah dan Asyik, 2016). 

Secara umum transaksi pajak agresif yaitu penggunaan secara 

berlebihan atas utang perusahaan untuk meminimalisir penghasilan kena 

pajak dengan mengklaim secara berlebihan pengurangan atas pajak untuk 

beban bunga, dan penggunaan berlebihan atas kerugian pajak. Selain itu, 

transaksi yang sering dilakukan adalah secara efektif menambah 
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pengurangan pajak (melalui bunga dan kerugian pajak) yang digunakan 

perusahaan untuk mengimbangi penilaian pendapatan, sehingga 

mengurangi pajak penghasilan dan jumlah pajak terhutang perusahaan 

(Lanis dan Richardson, 2012). 

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu 

berusaha untuk memperbaharui peraturan-peraturan perpajakan untuk 

meningkatkan penerimaan pajak. Namun, di sisi lain perusahaan selalu 

berusaha untuk menghemat pembayaran pajak yang dapat dilakukan 

dengan cara yang legal, yaitu pajak agresif  (Siregar dan Widyawati, 

2016). Perusahaan menganggap pajak sebagai biaya karena dengan 

membayar pajak berarti mengurangi jumlah laba bersih yang akan 

diterima. Oleh karena itu, perusahaan diprediksi akan melakukan tindakan 

pajak secara agresif yang dapat mengurangi biaya pajak tersebut. 

Pajak agresif dapat diukur dengan menggunakan Net Profit 

Margin (NPM) dan Effective Tax Rate (ETR). Net Profit Margin (NPM) 

dihitung dengan cara membandingkan NPM perusahaan dengan NPM 

dari industri perusahaan tersebut. Sedangkan Effective Tax Rate (ETR) 

dihitung dengan cara  membagi total pajak yang dibayarkan dengan laba 

sebelum pajak (Adisamartha dan Noviari, 2015). 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Bernad (2011) dalam penelitiannya menemukan hubungan 

yang signifikan positif antara jumlah dewan komisaris dengan cash 

effective tax rate (CETR) dan hubungan signifikan negatif antara proporsi 
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dewan komisaris independen dan kompensasi dengan cash effective tax 

rate (CETR). 

Cahyono et al. (2016) meneliti pengaruh komite audit, 

kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan, leverage 

dan profitabilitas terhadap pajak agresif. Hasil penelitiannya menyatakan 

bahwa komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap 

pajak agresif. Sedangkan proporsi dewan komisaris independen, ukuran 

perusahaan, leverage dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pajak 

agresif . 

Siregar dan Widyawati (2016) melakukan penelitian tentang 

pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tindakan pajak agresif pada 

perusahaan manufaktur di BEI. Hasilnya menyatakan bahwa leverage dan 

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pajak agresif. 

Sedangkan profitabilitas, capital intensity dan inventory intensity tidak 

berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. 

Diantari dan Ulupi (2016) melakukan penelitian mengenai 

pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi 

kepemilikan institusional terhadap tindakan pajak agresif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa komite audit dan proporsi komisaris independen 

berpengaruh negatif terhadap pajak agresif. Proporsi kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap pajak agresif. Ukuran perusahaan 

sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap pajak agresif.  
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Damayanti dan Susanto (2015), meneliti tentang pengaruh 

komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan 

dan return on asset terhadap pajak agresif. Hasilnya risiko perusahaan dan 

return on assets berpengaruh terhadap pajak agresif. Sedangkan komite 

audit, kualitas audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

terhadap pajak agresif. 

Maharani dan Suardana (2014) meneliti tentang pengaruh 

corporate governance, profitabilitas dan karakteristik eksekutif pada pajak 

agresif perusahaan manufaktur. Hasilnya bahwa variabel yang 

berpengaruh negatif adalah proporsi dewan komisaris, kualitas audit, 

komite audit dan ROA, sedangkan risiko perusahaan berpengaruh positif 

terhadap pajak agresif.  

Kuriah dan Asyik (2016), meneliti tentang penelitian tentang 

pengaruh karakteristik perusahaan dan CSR terhadap pajak agresif. 

Hasilnya ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh signifikan terhadap 

agresivitas pajak. sedangkan capital intensity tidak berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak. variabel CSR berpengaruh signifikan dan negatif 

terhadap pajak agresif. 

Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan perusahaan, 

corporate governance, komite audit dan proporsi komisaris independen 

terhadap pajak agresif perusahaan telah dilakukan oleh peneliti terdahulu 

yang memberikan hasil berlainan. Beberapa penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No 

Nama 

Peneliti 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1.  

1. 

Bernad 

(2011) 

Dependen: 

Manajemen pajak  

 

Independen:  

Jumlah Dewan 

Komisaris, 

Komisaris 

Independen  dan 

Kompensasi 

Menemukan hubungan 

signifikan positif antara 

jumlah dewan komisaris 

dengan CETR dan 

hubungan signifikan 

negatif antara proporsi 

dewan komisaris 

independen dan 

kompensasi dengan 

CETR. 

2.  

2. 

 

Cahyono et 

al (2016) 

Dependen: 

Pajak agresif  

 

Independen: 

komite audit, 

kepemilikan 

institusional, 

dewan komisaris, 

ukuran perusahaan, 

leverage dan 

profitabilitas. 

Menemukan pengaruh 

positif antara komite audit 

dan kepemilikan 

institusional  terhadap 

pajak agresif. Sedangkan 

proporsi dewan komisaris 

independen, ukuran 

perusahaan, leverage dan 

profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap 

pajak agresif.  

3.  

3. 

Siregar dan 

Widyawati 

(2016) 

Dependen: 

Pajak agresif  

 

Independen: 

Leverage, ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

capital intensity 

dan inventory 

intensity. 

Menemukan pengaruh 

signifikan antara leverage 

dan ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap 

pajak agresif. Sedangkan 

profitabilitas, capital 

intensity dan inventory 

intensity tidak berpengaruh 

terhadap pajak agresif. 
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Tabel  2.2 

Penelitian Terdahulu 

 

No 

Nama Peneliti Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

 

4. 

Diantari dan 

Ulupui (2016) 

Dependen: 

Pajak agresif  

 

Independen: 

komite audit, proporsi 

komisaris independen, 

dan proporsi 

kepemilikan 

institusional  

 

Menunjukkan bahwa 

komite audit dan 

proporsi komisaris 

independen 

berpengaruh negatif 

terhadap pajak agresif. 

Proporsi kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh terhadap 

pajak agresif.  

1.  

5. 

Damayanti 

dan Susanto 

(2015) 

Dependen: 

Pajak agresif 

 

Independen: 

komite audit, kualitas 

audit, kepemilikan 

institusional, risiko 

perusahaan dan return 

on asset.  

 

Menunjukkan risiko 

perusahaan dan return 

on assets berpengaruh 

terhadap pajak agresif. 

Sedangkan komite 

audit, kualitas audit 

dan kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh terhadap 

pajak agresif. 

 

2.  

6. 

Maharani dan 

Suardana 

(2014) 

Dependen: 

Pajak agresif 

 

Independen: 

corporate governance, 

profitabilitas dan 

karakteristik eksekutif 

Menunjukkan hasil 

variabel yang 

berpengaruh negatif 

adalah proporsi dewan 

komisaris, kualitas 

audit, komite audit 

dan ROA, sedangkan 

risiko perusahaan 

berpengaruh positif 

terhadap pajak agresif. 

3.  

7. 

Kuriah dan 

Asyik 

(2016) 

Dependen: 

Pajak agresif 

 

Independen: 

karakteristik perusahaan 

dan CSR 

Hasilnya ukuran 

perusahaan dan 

leverage berpengaruh 

signifikan terhadap 

pajak agresif. 

sedangkan capital 

intensity tidak 
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memiliki pengaruh 

terhadap pajak agresif. 

variabel CSR 

berpengaruh 

signifikan dan negatif 

terhadap pajak agresif. 

 

 

2.3. Teori Agensi 

Untuk memahami konsep kepemilikan keluarga, komite audit, 

dewan komisaris independen, dan capital intensity maka digunakanlah 

dasar perspektif hubungan keagenan. Teori agensi menjelaskan adanya 

konflik yang akan timbul antar pemilik dan manajemen perusahaan 

(Jensen dan Meckling, 1976). Konflik ini disebut agency problem atau 

masalah agensi. Adanya pemisahan antara pemilik dengan manajemen 

perusahaan dapat menimbulkan masalah, antara lain yaitu adanya 

kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan 

keinginan pemangku kepentingan. 

Menurut Atmaja (2008), teori agensi merupakan problem 

keagenan antara pemegang saham ( pemilik perusahaan ) dengan manajer. 

Pemegang saham menginginkan manajer bekerja dengan tujuan 

memaksmimumkan kemakmuran pemegang saham. Sebaliknya, manajer 

perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk memaksimumkan kemakmuran 

pemegang saham, tetapi memaksimumkan kemakmuran mereka sendiri.  

Teori agensi mengungkapkan terdapat konflik kepentingan 

antara pemegang saham (principal) dan manajer (agent). Teori agensi 



19 
 

menyatakan adanya asimetri antara manajer (agent) dan pemegang saham 

(principal), dimana manajer lebih mengetahui informasi internal dan 

prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan 

pemegang saham dan stakeholder lainnya. Prinsipal mengorbankan 

sumberdaya yang dimilikinya dalam bentuk kompensasi yang diterima 

oleh agen, dengan kompensasi yang diberikan pada agen maka prinsipal 

berharap dapat mengurangi tindakan yang menyimpang dari kepentingan 

prinsipal. 

Menurut Kim dan Mohr (2010) pada umumnya terdapat 

pemisahan antara pemilik perusahaan dengan manajemen yang 

mempengaruhi pertumbuhan bisnis suatu perusahaan. Agar bisnis 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka para pemilik perusahaan 

atau pemegang saham mempekerjakan manajer yang menjadi bagian dari 

suatu manajemen untuk menjalankan bisnis tersebut. Adanya pemisahan 

kepemilikan antara pemilik perusahaan dengan manajemen yang 

menjalankan perusahaan ternyata menimbulkan konflik di dalam 

perusahaan. Konflik ini biasanya muncul karena kedua pihak akan 

berpikir untuk memenuhi kepentingan masing-masing.  

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 
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dengan tim manajemen yang membawa dampak buruk terhadap 

perusahaan. Konflik yang terjadi dalam perusahaan ini dikenal dengan 

nama agency problem (Kim dan Mohr, 2010). 

Masalah agensi tidak hanya terjadi antara prinsipal dan 

manajemen, tetapi juga dapat terjadi antara pemegang saham besar 

(mayoritas) dan pemegang saham kecil (minoritas). Jika ada kepemilikan 

saham minoritas dalam perusahaan, maka akan menimbulkan masalah 

agensi baru, yaitu adanya konflik antara pemilik saham mayoritas dengan 

pemilik saham minoritas (Arifin, 2003). 

Masalah agensi juga menyangkut hubungan kontraktual antara 

anggota-anggota di perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan 

bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (principal) 

mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan 

kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Principal 

merupakan pemegang saham atau investor, sedangkan agent merupakan 

manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari hubungan keagenan 

adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di investor dan 

pengendalian di pihak manajemen. 

Kepentingan ini terus menerus meningkat karena pihak 

principal tidak dapat memonitor aktivitas agent sehari-hari untuk 

memastikan bahwa agent bekerja sesuai dengan keinginan para 

pemegang saham. Sebaliknya, agent memiliki lebih banyak informasi 

penting mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara 
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keseluruhan. Hal tersebut memicu timbulnya ketidakseimbangan 

informasi antara principal dan agent. Kondisi ini dinamakan dengan 

asimetri informasi. Asimetri informasi dapat mendorong agen untuk 

menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh prinsipal 

untuk memaksimalkan keuntungan bagi agen. Agen dapat termotivasi 

untuk melaporkan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal, 

terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja 

agen (Ujiantho, 2007).  

Dalam hubungan agensi ini terdapat konflik dimana agen tidak 

lagi bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, melainkan agen 

bertindak sesuai dengan kepentingan mereka yang mengakibatkan 

perbedaan keputusan antara agen dan prinsipal. Teori agensi juga 

menjelaskan bahwa prinsipal akan mengorbankan sumber daya yang 

berupa kompensasi kepada agen agar mereka dapat meningkatkan 

kinerjanya dan efisiensi dalam pembayaran pajak perusahaan. 

Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan 

principal dan tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik 

karena manajer perusahaan cenderung untuk mengejar tujuan pribadi, hal 

ini dapat mengakibatkan kecenderungan manajer untuk memfokuskan 

pada proyek dan investasi perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi 

dalam jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang 

saham melalui investasi di proyek-proyek yang menguntungkan jangka 

panjang.  
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Terdapat beberapa cara langsung yang digunakan pemegang 

saham untuk memonitor manajemen perusahaan sehingga membantu 

memecahkan konflik keagenan. Pertama, pemegang saham mempunyai 

hak untuk mempengaruhi cara perusahaan yang dijalankan melalui voting 

dalam rapat umum pemegang saham, hak voting pemegang saham 

merupakan bagian penting dari asset keuangan mereka. Kedua, pemegang 

saham melakukan resolusi dimana suatu kelompok pemegang saham 

secara kolektif melakukan lobby terhadap manajer (mewakili perusahaan) 

berkenaan dengan isu-isu yang tidak memuaskan mereka. Pemegang 

saham juga mempunyai opsi divestasi (menjual saham mereka), divestasi 

merepresentasikan kegagalan dari perusahaan untuk mempertahankan 

investor, dimana divestasi diakibatkan oleh ketidakpuasan para pemegang 

saham atas aktivitas manajer (Warsono, 2009).  

Pajak agresif didasari oleh adanya agency theory yang 

menyatakan bahwa setiap individu cenderung untuk memaksimalkan 

utilitasnya. Konsep Agency Theory adalah hubungan atau kontrak antara 

principal dan agen. Principal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas 

dalam rangka memenuhi kepentingan principal. 

Penelitian (Chen et al., 2010) dan (Utami dan Setyawan, 2015) 

menyatakan bahwa perusahaan keluarga memiliki tingkat keagresifan 

pajak yang lebih kecil daripada perusahaan non keluarga. Hal ini diduga 

terjadi karena dibandingkan perusahaan non keluarga, perusahaan keluarga 

lebih rela membayar pajak lebih tinggi daripada harus membayar denda 
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pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat 

audit dari fiskus pajak. Masalah keagenan dalam perusahaan tidak selalu 

sama tingkatannya. Menurut (Sari dan Martani, 2010) perbandingan 

tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga dengan perusahaan non 

keluarga tergantung dari seberapa besar efek manfaat atau biaya yang 

timbul dari tindakan pajak agresif tersebut terhadap pemilik perusahaan 

yang berasal dari keluarga pendiri (family owners), atau efek yang diterima 

oleh manajer dalam perusahaan non keluarga. Perusahaan non keluarga 

memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih tinggi daripada perusahaan 

keluarga, diduga terjadi karena masalah keagenan lebih besar terjadi pada 

perusahaan non keluarga (Chen et al., 2010). Saat kepemilikan dan 

manajemen terpisah, terjadilah proses kontrak kerja dan pengawasan yang 

tidak sempurna. 

Konflik antara perusahaan dan manajemen juga dapat 

berdampak kepada permasalahan yang melibatkan pemerintah, salah 

satunya adalah penghindaran pajak ini. Manajemen yang cenderung ingin 

meningkatkan keuntungan perusahaan atau laba bersihnya akan 

menggunakan banyak cara, yang salah satunya adalah dengan pajak agresif 

dan hal ini terjadi karena pemisahan antara kepemilikan dan manajemen. 

Hal ini belum tentu disetujui perusahaan, karena pemilik cenderung tidak 

ingin perusahaan mendapat akibat fatal ketika melakukan tindakan pajak 

agresif (Hidayanti dan Laksito, 2013). 
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2.4. Kepemilikan Keluarga 

Kepemilikan keluarga adalah kepemilikan saham suatu 

perusahaan yang dimiliki oleh sebuah institusi yang umumnya bertindak 

sebagai pihak yang mengawasi perusahaan. Keberadaaan investor 

institusional dianggap mampu mengoptimalkan pengawasan. Perusahaan 

keluarga mempunyai peran yang penting untuk ekonomi baik lokal 

ataupun regional karena dapat memberikan kestabilan ekonomi yang 

permanen (Leino, 2009).   

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak definisi perusahaan 

keluarga disampaikan, kebanyakan dari usulan definisi itu berfokus pada 

beberapa faktor yang melingkupi perusahaan keluarga seperti 

kepemilikan, kendali, manajemen dan keinginan untuk melestarikan 

suksesi antar generasi. Menurut Utami dan Setyawan (2013), sebuah 

bisnis keluarga dikelompokkan sebagai bisnis keluarga jika orang-orang 

yang terlibat dalam bisnis tersebut sebagian besar masih terikat dalam 

garis keluarga. Dalam sebuah usaha keluarga, anggota keluarga secara 

ekonomis tergantung pada yang lain, dan bisnisnya secara strategis 

dihubungkan pada kualitas hubungan keluarga. Itu juga menggabungkan 

sebuah rentang situasi mulai dari perusahaan keluarga generasi tunggal, 

suami dan istri, anak dan keponakan. Suatu organisasi dinamakan 

perusahaan keluarga apabila paling sedikit ada keterlibatan dua generasi 

dalam keluarga itu dan mereka mempengaruhi kebijakan perusahaan. 

Menurut Hoover (2000), yang menjadi kekuatan utama dalam 



25 
 

suatu bisnis keluarga  adalah kekuatan hubungan kekerabatan dan 

didukung komunikasi yang baik untuk menjalankan bisnis keluarga. 

Suatu organisasi dinamakan perusahaan keluarga apabila paling sedikit 

ada keterlibatan dua generasi dalam keluarga itu dan mereka 

mempengaruhi kebijakan perusahaan. 

Prasetyo (2009), menemukan bahwa perusahaan  di Indonesia, 

yaitu 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 keluarga memiliki masalah agensi yang lebih sedikit karena 

terdapat konflik yang lebih sedikit antara prinsipal dan agen, tetapi 

terdapat masalah agensi lain yaitu antara pemegang saham mayoritas 

dengan pemegang saham minoritas.  

2.5. Komite Audit 

Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-

kurangnya tiga orang. Tugas dan fungsi komite audit adalah mengawasi 

tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan 

perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga 

komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Damayanti dan 

Susanto, 2015). Komite audit sesuai fungsinya membantu dewan 

komisaris dalam melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi 

kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang 
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telah berjalan sehingga dapat mencegah adanya asimetri informasi 

(Diantari dan Ulupui, 2016). 

Komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur 

corporate governance perusahaan publik. Bursa Efek Indonesia 

mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite 

audit yang diketuai oleh komisaris independen sesuai dengan surat edaran 

yang ada (Cahyono et al., 2016). Dewan komisaris perusahaan 

memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan 

pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya (relevant dan 

reliable) (Damayanti dan Susanto, 2015). 

Tanggung jawab lainnya adalah untuk memastikan bahwa 

perusahaan telah melaksanakan usahanya dengan beretika, dan 

melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan 

kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. 

Dengan demikian, komite audit dengan kewenangan yang dimiliki dapat 

mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan 

laporan keuangan perusahaan dan dapat juga untuk meminimalisir 

tindakan pajak agresif (Diantari dan Ulupui, 2016). 

2.6. Proporsi Dewan Komisaris Independen 

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak 

terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak 

memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta 

tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait 
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dengan perusahaan pemilik. Jumlah dewan komisaris independen 

proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham 

yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah 

komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari 

seluruh anggota komisaris (Cahyono et al. 2016). 

Proporsi dewan komisaris independen yang besar akan 

memberikan pengawasan yang lebih baik dan dapat membatasi peluang-

peluang kecurangan pihak manajemen. Selain itu, dewan komisaris 

independen juga memiliki tanggung jawab kepada kepentingan pemegang 

saham, sehingga dewan komisaris independen akan memperjuangkan 

ketaatan pajak perusahaan dan dapat  mencegah tindakan pajak agresif 

(Diantari dan Ulupui, 2016). 

2.7. Capital Intensity 

Capital intensity atau rasio intensitas modal adalah rasio yang 

menggambarkan berapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan 

pada bentuk aset tetap. Aset tetap mencakup bangunan, pabrik, 

peralatan, mesin, dan property (Andhari dan Sukartha, 2017). Menurut 

PSAK 16 (revisi 2015) aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki 

untuk digunakan dalam produksi atau penyedia barang atau jasa, untuk 

direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan 

diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.  

Capital intensity dapat didefinisikan dengan bagaimana 

perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan 
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pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan (Nugraha 

dan Wahyu, 2015). 

Rasio intensitas modal dapat menunjukkan efisiensi 

penggunaan aktiva untuk menghasilkan penjualan. Capital intensity juga 

mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk 

menghasilkan pendapatan. Capital intensity yang merupakan investasi 

perusahaan pada aset tetap merupakan salah satu aset yang digunakan 

oleh perusahaan untuk beproduksi dan mendapatkan laba. Investasi 

perusahaan pada aset tetap akan menyebabkan adanya beban depresiasi 

dari aset tetap yang diinvestasikan (Andhari dan Sukartha, 2017). 

Menurut Siregar dan Widyawati (2016) aset tetap perusahaan 

memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari 

beban depresiasi yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Hal ini 

karena beban depresiasi aset tetap secara langsung akan mengurangi 

laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan. 

 

2.8. Hipotesis 

2.8.1. Kepemilikan Keluarga terhadap Tindakan Pajak Agresif 

Untuk menentukan apakah tindakan pajak agresif pada 

perusahaan keluarga lebih rendah atau lebih tinggi daripada perusahaan 

non keluarga, tergantung dari seberapa besar keuntungan atau kerugian 

yang ditanggung pihak keluarga yang menjadi manajemen perusahaan 

(family owners) atau pihak manajer dalam perusahaan non keluarga.  
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Chen et al. (2010) menyatakan bahwa hasil dari tindakan pajak 

agresif akan lebih tinggi dirasakan oleh perusahaan keluarga. Konflik 

yang terjadi di dalam perusahaan keluarga lebih kecil dibanding 

perusahaan non keluarga. Pemilik saham minoritas biasanya tidak 

mempunyai hak untuk mengambil keputusan dan akan menerima 

keputusan yang diberikan oleh pemilik saham mayoritas. 

Putri dan Lautania (2016) berpendapat bahwa kepemilikan 

keluarga dengan kepemilikan saham yang besar, memiliki hak suara yang 

dapat memaksa manajer untuk fokus pada kinerja perusahaan dan 

menghindari peluang untuk mementingkan kepentingan pribadinya. 

Kepemilikan keluarga juga memiliki insentif untuk memastikan bahwa 

perusahaan mengambil keputusan-keputusan yang akan  memaksimalkan 

kekayaan pemegang saham. 

Semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh keluarga 

membuat pengawasan terhadap manajemen juga akan meningkat. Hal 

tersebut membuat pemegang saham akan berusaha sebisa mungkin 

mengarahkan perusahaan untuk tidak meminimalkan beban pajaknya. 

Penelitian Cahyono et al. (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan 

keluarga berpengaruh positif terhadap pajak agresif.  

Untuk menentukan apakah pajak agresif pada perusahaan 

keluarga lebih rendah atau lebih tinggi daripada perusahaan non keluarga, 

tergantung dari seberapa besar keuntungan atau kerugian yang ditanggung 

pihak keluarga yang menjadi manajemen perusahaan (family owners) 
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atau pihak manajer dalam perusahaan non keluarga. Penelitian Chen et al. 

(2010) dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan keluarga lebih 

agresif dalam tindakan pajaknya daripada perusahaan non keluarga, 

perusahaan keluarga memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih kecil 

daripada perusahaan non keluarga, family owners lebih rela membayar 

pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi 

kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.  

Oleh karena itu, dalam penelitian ini terbentuklah hipotesis sebagai 

berikut: 

H1: Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap pajak 

agresif. 

2.8.2.  Pengaruh Komite Audit Terhadap Pajak Agresif 

Komite audit sesuai fungsinya membantu dewan komisaris 

dalam melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada 

manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian. Semakin ketat 

pengawasan yang dilakukan maka akan menghasilkan suatu informasi 

yang berkualitas dan kinerja yang efektif. Komite audit merupakan salah 

satu bagian dari manajemen perusahaan yang berpengaruh secara 

signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan. Dengan kewenangan 

yang dimiliki komite audit dapat mencegah tindakan yang menyimpang 

terkait dengan laporan keuangan (Diantari dan Ulupui, 2016). 

Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan 

lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara yang dapat 
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menghindari risiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang 

berguna untuk tidak melakukan tindakan pajak agresif. Pada penelitian 

(Maharani dan Ketut, 2014) menunjukkan hasil bahwa komite audit 

berpengaruh negatif terhadap pajak agresif. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini terbentuklah hipotesis sebagai berikut: 

H2: Komite audit berpengaruh negatif terhadap pajak agresif. 

2.8.3.  Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Terhadap Pajak Agresif 

Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan bertujuan 

untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam 

rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-

pihak yang terkait. Semakin banyak komisaris independen maka 

pengawasan manajemen akan semakin ketat. Diharapkan semakin besar 

proporsi dewan komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan 

sehingga dapat mencegah pajak agresif perusahaan yang dilakukan oleh 

manajemen (Suyanto dan Supramono, 2012). 

Penelitian yang dilakukan Suyanto dan Supramono (2012) 

bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif 

terhadap pajak agresif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini terbentuklah 

hipotesis ketiga sebagai berikut: 

H3: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif 

terhadap pajak agresif. 
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2.8.4. Pengaruh Capital Intensity Terhadap Pajak Agresif 

Capital intensity berhubungan dengan investasi perusahaan dalam 

aset tetap karena menjadikan beban depresiasi aset tetap semakin 

meningkat. Hal ini akan berimplikasi terhadap laba perusahaan yang 

semakin menurun, sehingga pajak terutang perusahaan juga akan semakin 

menurun (Andhari dan Sukartha, 2017). 

Beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam 

membayar pajak. Salah satunya adalah karakteristik sebuah perusahaan. 

Salah satu karakteristik perusahaan yang berkaitan mempengaruhi tingkat 

efektif pajak secara langsung yaitu capital intensity ratio atau rasio 

intensitas modal. Aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan 

perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan 

setiap tahunnya. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan 

yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan 

perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat 

dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan.   

Menurut Mustika (2017) capital intensity merupakan seberapa 

besar proporsi aset tetap dari total asset tetap yang dipunyai oleh 

perusahaan. Dengan meningkatnya aset tetap perusahaan maka akan 

meningkat juga produktivitas perusahaan sehingga laba juga akan dapat 

meningkat. 

Penelitian Siregar dan Widyawati (2016) menunjukkan bahwa 

capital intensity berpengaruh negatif terhadap pajak agresif. Berdasarkan 
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uraian di atas, maka terbentuk hipotesis keempat, yaitu: 

H4: Capital intensity berpengaruh negatif terhadap pajak 

agresif. 

2.9. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah 

diuraikan, maka terbentuklah kerangka pemikiran dari penelitian ini. 

Dalam  kerangka penelitian dijelaskan atau digambarkan bagaimana 

hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Variabel 

independen pada penelitian ini adalah capital intensity dan corporate 

governance dengan proksi kepemilikan keluarga, komite audit dan proporsi 

dewan komisaris independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah 

pajak agresif. Berikut ini adalah kerangka penelitian yang digambarkan 

dalam penelitian ini: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


