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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Agensi 

Teori agensi terjadi ketika pemilik sumber daya ekonomis (principal) 

memberikan wewenang kepada manajer dalam mengurus dan 

mengendalikan sumber daya. Hubungan keduanya ini disebabkan adanya 

kontrak antara pemilik (principal) dan manajer (agent) (Jensen dan 

Meckling, 1976). Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu 

bertindak sesuai dengan kepentingan masing-masing untuk meningkatkan 

keuntungan miliknya. Pemilik hanya tertari pada hasil investasinya di 

perusahaan tersebut selain itu manajer menginginkan kepuasan 

pekerjaannya berupa kompensasi keuangan dan yang berhubungan dengan 

hal tersebut. 

Konflik agensi terjadi karena adanya pemisahan antara pricipal dan 

agent, maka timbulnya asimetris informasi. Asimetris informasi ini 

menyebabkan manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek 

perusahaan di masa depan dibanding dengan pemilik. Manajer akan 

mencari keuntungan sendirin dan memanfaatkan pos-pos akrual guna 

menyajikan laba sesuai dengan kepentingan manajemen yang mungkin 

tidak sesuai dengan kehendak pemilik yang sering disebut manajeman laba  

(Trisna, dkk. 2012). Manajemen laba berpengaruh pada besarnya pajak 

yang dibayarkan sehingga nerpengaruh pada tindakan tax avoidance. 
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Manajer melakukan manajemen laba untuk mempengaruhi besarnya pajak 

yang dibayar oleh perusahaan (Scott, 2009). 

Konflik antara investor dan manajer menimbulkan biaya agensi. Biaya 

agensi adalah biaya yang dikeluarka oleh pemilik (principal) yang 

ditujukan untuk memastika jika manajer bertindak sesuai dengan tujuan 

yang diinginka pemilik berpotensi menimbulkan jenis biaya monitoring 

cost, bonding cost, dan residual loss. Masalah agensi dapat 

diminimalisasikan dengan adanya corporate governance (Jensen dan 

Meckling, 1976). Corporate governance diharapkan dapat berfungsi untuk 

meyakinkan investor bahwa manajer memberikan keuntungan bagi mereka 

dan tidak bertindak sesuai dengan keinginan sendiri (Ujiyantho dan 

Pramuka, 2007). 

2. Aggresive Tax Avoidance  

Aggressive tax avoidance merupakan kegiataan perencanaan pajak 

semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak 

yang efektif. Tidak ada definisi ataupun ukuran agresivitas pajak yang 

dapat diterima secara universal (Balakrishnan, dkk, 2011). Berpendapat 

bahwa agresivitas pajak merupakan kegiatan yang lebih spesifik, yaitu 

mencakup transaksi yang tujuan utama nya yaitu untuk menurunkan 

kewajiban pajak perusahaan. Untuk mengkur perusahaan yang melakukan 

agresivitas pajak dengan cara menggunakan proksi Effective Tax Rate 

(ETR). 
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ETR  adalah proksi yang banyak digunakan pada peneliti terdahulu. 

Proksi ETR dinilai menjadi indikator tingkat agresivitas pajak jika nilainya 

mendekati nol. Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan maka 

semakin tinggi tingkat agresivitas pajak perusaan tersebut. 

3. Corporate Governance  

Merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaanguna 

menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. Konsep 

ini menekankan pada dua hal yakni, pertama, pentingnya hak pemegang 

saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada 

waktunya dan kedua kewajiban perusahaan untuk melakukan 

pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu,transparan terhadap 

semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. 

Terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep Good 

Corporate Governance yaitu fairness, transparency, accountability, dan 

responsibility. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan 

prinsip Good Corporate Governance secara konsisten terbukti dapat 

meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi 

penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan 

keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan 

(Kaihatu,2009). 

Struktur Corporate governance yang ada pada perusahaan 

mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, 

tetapi disisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika corporate 
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governance dalam perusahaan (Fries, dkk. 2006). Hal ini dikarenakan 

penghindaraan pajak (tax avoidance) merupakan suatu strategi pajak yang 

agresif dilakukan oleh perusahaan, dimana sekalipun legal, tax avoidance 

tetap dapat menimbulkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan 

buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Perusahaan akan tetap 

meminimalkan besar pajak yang mereka bayarkan, baik dengan cara yang 

masih ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan 

perpajakan. 

Kaitannya dengan Corporate Governance terdapat tiga mekanisme 

penelitian yang diproksikan, yakni sebagai berikut : 

1. Kepemilikan Institusional, adalah kepemilikan saham perusahaan 

yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional umunnya 

bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan (Jaya, dkk. 

2012). 

2. 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 aturan 

yang dikeluarkan oleh BEI (Annisa dan Kurniasih, 2012). 

3. Komite Audit, Komite ini berfungsi sebagai pengawas proses 

pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI 

mengharuskan emiten untuk membentuk dan memiliki komite 
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audit yang diketahui oleh komisaris independen. Pohan (2008) 

dalam penelitianya memaparkan bahwa dewan komisaris wajib 

membentuk komite audit yang beranggota sekurang kurangnya tiga 

orang anggota. 

4. Manajemen Laba 

Terdapat beberapa definisi mengenai manajemen laba: misalnya 

Davidson (1987). Menyatakan bahwa manajemen laba adalah intervensi 

dalam proses laporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi. Manajemen laba terjadi 

apabila manajer menggunakan penilaian dalam pelaporan keuangan dan 

dalam struktur transaksi untuk mengubah laporan keuangan guna 

menyesatkan pemegang saham mengenai prestasi ekonomi perusahaan 

atau mempengaruhi akibat-akibat perjanjian yang mempunyai kaitan 

dengan angka–angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan. 

Menurut Beneish (2001) terdapat tiga pendekatan yang biasanya 

digunakan untuk mendeteksi adanya praktek manajemen laba. 

1. Pendekatan yang mengkaji akrual agregat dan menggunakan model regresi 

untuk menghitung akrual yang diharapkan dan yang tidak diharapkan. 

2. Pendekatan yang menekankan pada akrual spesifik seperti cadangan 

hutang ragu-ragu, atau akrual pada sektor yang spesifik seperti tuntutan 

kerugian pada industri asuransi. 

3. Pendekatan yang mengkaji ketidaksinambungan dalam pendistribusian 

pendapatan. 

Pengaruh Corporate Governance... Muthika Satry Utami, FEB UMP, 2018



15 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengenai corporate governance yang diproksikan 

dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan 

manajemen laba.telah banyak diteliti di Indonesia dan Negara lain dengan 

berbagai modifikasi dan inovasi model penelitian yang dilakukan. Objek 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2015. Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu : 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti 

dan Tahun 

Judul Penelitian Hasil 

1. Maharan, 

I.G.A dan 

K.A Suardana 

      2014 

Pengaruh corporate 

governance , 

profitabilitas, dan 

karakter eksekutif 

terhadap tax 

avoidance 

proporsi dewan komisaris, kualitas 

audit, komite audit yang 

merupakan proksi dari corporate 

governance dan ROA yang 

merupakan proksi dariprofitabilitas 

berpengaruh negatif terhadap 

CETR sebagai proksi tax 

avoidance  

2. Krisnata Dwi 

Suyantodan 

Supramono 

      2012 

Likuiditas , leverage, 

komisaris 

independen, dan 

manajemen laba 

terhadap agresivitas 

pajak 

1. Komisaris independen pada 

perusahaan manufaktur 

berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadapa ETR sebagai proksi  

gresivitas 

  pajak perusahaan 

2. Manajemen 

laba pada perusahaan manufaktur 

berpengaruh 

       positif signifikan   

       terhadap ETR 

3. Rahmi 

Fadhilah 

2014 

 

 

 

 

Pengaruh corporate 

governance terhadap 

tax avoidance (Studi 

Empiris Pada 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI 

1. Proporsi kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh terhadap ETR 

sebagai proksi tax avoidance pada  

2.  Proporsi Dewan Komisaris 

Independen tidak berpengaruh 

terhadap ETR sebagai proksi  tax 

avoidance  
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2009-2011) 3.  Komite audit berpengaruh 

signifikan terhadap ETR sebagai 

proksi tax avoidance  

4. Lucy Tania 

Yolanda Putri 

2014 

Pengaruh likuiditas, 

manajemen, dan 

corporate governace 

terhadap agresivitas 

pajak 

1. manajemen laba yang berpengaruh 

positif namun tidak signifikan 

terhadap ETR sebagai proksi 

agresivitas pajak perusahaan. 

2. proporsi komisaris  

  independen berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap ETR sebagai 

proksi agresivitas pajak perusahaan  

5. Pajriansyah 

dan 

Firmansyah  

2015 

Pengaruh Leverage, 

kompensasi rugi 

fiskal dan manajemen 

laba terhadap 

penghindaran pajak 

1.  leverage berpengaruh positif 

signifikan terhadap  ETR proksi 

penghindaran pajak 

2. Kompensasi rugi fiskal tidak 

berpengaruh  

Terhadap ETR proksi 

penghindaran pajak 

3. manajemen laba berpengaruh 

positif signifikan terhadap ETR 

proksi penghindaran pajak 

6. Andri 

Yuwono  

2016 

Pengaruh manajemen 

laba terhadap tax 

avoidance 

hasil penelitian bahwa manajemen 

laba berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak pada model book-

taxdifference.karena memotivasi untuk 

menurunkan beban pajak tersebut. 

7. Kurniasih,T 

dan M.R. Sari 

2013 

Pengaruh Return On 

Assets, Leverage, 

Corporate 

Governance, Ukuran 

Perusahaan dan 

Kompensasi Rugi 

Fiskal Pada Tax 

Avoidance. 

Return on Assets (ROA),Leverage, 

Corporate 

 Governance, Ukuran perusahaan 

dan Kompensasi rugi fiscal 

berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap ETR sebagai proksi 

tax avoidance. 

8. Agusti, W. Y  

2013 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Leverage, dan 

Corporate 

Governance 

Terhadap Tax 

Avoidance 

Profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap ETR  Tax 

avoidance Sedangkan, leverage 

, dan Corporate Governance 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ETR sebagai proksi tax 

avoidance 

9. Ferry 

Aditama dan 

Anna 

Pengaruh 

perencanaan pajak 

pada manajemen laba  

perencanaan pajak ternyata tidak 

berpengaruh positif pada manajamen 

laba 
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Purwaningsih 

2014 

10. Nila Trisna 

Syanthi,Made 

Sudarma,dan 

Erwin 

Saraswati 

2012 

 

Dampak manajemen 

laba terhadap 

perencanaan pajak 

dan persistensi laba 

 

manajemen laba dan perencanaan 

pajak terkait satu sama lain dan 

samasama 

memiliki potensi dalam 

mempengaruhi 

laba akuntansi dan laba fiskal 

11. Ni Nyoman 

Kristiana 

Dewi  dan 

Ketut Jati 

2014 

Pengaruh karakter 

eksekutif, 

karakteristik 

perusahaan, dan 

dimensi tata kelola 

perusahaan yang baik 

pada tax avoidance 

kualitas audit, dan komite audit. 

Sedangkan sisanya yaitu ukuran 

perusahaan, multinational company, 

kepemilikan institusional, dan proporsi 

dewan komisaris tidak berpengaruh 

terhadap CETR proksi  tax avoidance  

12. Irvan Tiaras 

dan 

Henryanto 

Wijaya  

2015 

Pengaruh likuiditas, 

leverage, manajemen 

laba,komisaris 

independen dan 

ukuran perusahaan 

terhadap agresivitas 

pajak 

1. manajemen laba berpengaruh 

signifikan terhadap ETR  

agresivitas pajak 

2.  proporsi komisaris independen  

  tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap ETR sebagai proksi  tingkat 

agresivitas pajak 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, sehingga dapat 

ditentukan bahwa penelitian ini menggunakan variabel independen Corporate 

governance yang diproksikan dengan proporsi kepemilikan institusional, 

komisaris independen, komite audit, dan manajemen laba, sedangkan variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah aggressive tax avoidance yang 

diproksikan dengan Effective Tax Rate (ETR). Berikut kerangka pemikiran 

digambarkan sebagai berikut: 
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2.1 Gambar kerangka pemikiran 

Variable Independen                                           Variable Dependen 

 (H
1
)  

                                                           (H2
)  

                                                          (H
3
)  

        

                                                    (H4
)                                                       

D. Hipotesis 

1. Pengaruh Corporate governance diproksikan dengan proporsi 

Kepemilikan Institusional terhadap ETR sebagai proksi Aggressive 

Tax Avoidance 

Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam memantau, 

mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa 

seharusnya pemilik institusional yang berdasarkan besar dan hak suara 

yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk fokus pada kinerja ekonomi 

dan menghindari kesempatan untuk perilaku mementingkan diri sendiri. 

Adanya tanggung jawab perusahaan dengan fidusia,maka pemilik 

institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen 

perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan 

para pemegan saham (Shleifer dan Vishey 1986 dalam Annisa dan 

Kurniasih 2012, 1976). 

Kepemilikan Institusional (X1) 

Komisaris Independen (X2) 

Komite Audit                (X3) 

Manajemen Laba       (X4) 

 

ETR  
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Besar kecilnya kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi 

kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin meningkatnya 

konsentrasi short-term shareholder institusional dapat meningkatkan 

kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar besar konsentrasi 

kepemilikan long-term shareholder maka akan semakin mengurangi 

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

Kepemilikan institusional memiliki arah positif yang artinya 

mengurangi adanya tindakan penghindaran pajak dan semakin tinggi 

proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusional maka akan 

mempengaruhi tindakan pajak agresif oleh perusahaan.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahuela, dkk (2016) menunjukan 

hasil kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap 

ETR sebagai proksi tax avoidance. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan 

oleh Reinaldo (2017) menunjukan hasil kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap ETR. Kemudian, Penelitian yang dilakukan 

oleh Putra dan Putri (2017) menunjukan hasil positif signifikan terhadap 

CETR sebagai proksi tax avoidance . 

H1: Corporate governance yang diproksikan dengan proporsi 

Kepemilikan institusional  berpengaruh positif signfikan terhadap ETR 

sebagai proksi aggressive tax avoidance. 

2. Pengaruh Corporate governance yang diproksikan dengan proporsi 

komisaris independen terhadap ETR sebagai proksi Aggressive Tax 

Avoidance 
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Komisaris independen disimpulkan sebagai seseorang yang tidak 

terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak 

memiliki hubungan afiliasi dengan direksi ataupun dengan dewan 

komisaris selain itu tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan 

yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang 

dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan 

jumlah saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham yang tidak 

berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris 

independen yang sekurang-kurangnya sejumlah 30% dari seluruh anggota 

komisaris, selain itu komisaris independen memahami undang-undang dan 

peraturan pasar modalserta diususlkan oleh pemegang saham yang bukan 

termasuk pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham (Pohan, 2008). 

Komisaris independen ditunjukan untuk menyeimbangkan dalam 

mengambilan keputusan khususnya dalam rangka melindungi pemegang 

saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait, selain itu diharapkan 

dapat mendukung pengelola perusahaan yang baik dan menjadikan laporan 

keuangan lebih obyektif agar dapat mencegah timbulnya tax avoidance 

yang akan dilakukan manajemen (Handayani, dkk. 2015). Maka dapat 

disimpulkan semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen dengan 

demikian penghindaraan pajak akan mengalami penurunan (Prakoso, 

2014).  

Pengaruh Corporate Governance... Muthika Satry Utami, FEB UMP, 2018



21 

 

Hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putra dan 

Merkusiwati (2016) menunjukan hasil bahwa komisaris independen 

berpengaruh positif terhadap ETR sebagai proksi tax avoidance. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Hanum dan Zulaikha (2014) 

menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan 

terhadap ETR. Kemudia, penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, dkk 

(2016) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif 

terhadap CETR sebagai proksi tax avoidance. 

H2: Corporate governance yang diproksikan dengan proporsi Komisaris 

independen berpengaruh positif signifikan terhadap ETR sebagai proksi 

aggressive tax avoidance. 

3. Pengaruh Corporate governance yang diproksikan dengan proporsi 

Komite Audit terhadap ETR sebagai proksi Aggressive Tax Avoidance 

Komite audit adalah kelompok orang yang jumlah nya minimal tiga 

orang yang independen di dalam perusahaan yang dipilih dengan cara 

independen yang memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam bidang 

akuntansi dan keuangan, komite audit bertanggung jawab dengan dewan 

komisaris (Pohan, 2008). Sementara BEI mensyaratkan paling sedikit 

komite Audit harus tiga jika tidak maka tidak sesuai dengan peraturan 

BEI. Maka apa bila jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak 

sesuai denga peraturan BEI dengan demikian akan mengingkatkan 

tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk 

kepentingan penghindaran pajak atau tax avoidance.  
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Dari hasil peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih 

(2012) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap 

ETR sebagai proksi tax avoidance. Penelitian juga dilakukan oleh Hidayah 

(2017) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap 

ETR. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, dkk (2016) 

menyatakan bahwa  komite audit berpengaruh positif terhadap CETR 

sebagai proksi tax avoidance. 

H3: Corporate governance yang di proksikan dengan proporsi Komite 

Audit berpengaruh positif signifikan terhadap ETR sebagai proksi 

aggressive tax avoidance. 

4. Pengaruh Manajemen Laba terhadap ETR sebagai proksi Aggressive 

Tax Avoidance 

Manajemen laba yaitu campur tangan dalam proses penyusunan 

pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk medepatkan 

keuntungan eksternal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan- 

keuntungan pribadi (Schipper, 1989). Pemisahan antara pemilik dan 

manajer ini menimbulkan asimetris informasi yang dimana manajer lebih 

mengetahui informasi dan prospek perusahaan di masa yang akan datang 

sehingga melakukan tindakan untuk keuntungan sendiri salah satunya 

adalah aktivitas manajemen laba (Septiadi, dkk. 2017). 

Hubugan antara tax avoidance dan manajemen laba, hasilnya 

menjelaskan perusahaan akan me-manage laba akuntansi utuk 

mengecilkan besarnya laba kena pajak (Tiaras dan Wijaya, 2012). 
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Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuwono (2016) 

menunjukan hasil bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap 

BTD sebagai proksi penghindaran pajak. Selain itu, penelitian yang 

dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) menunjukan hasil bahwa 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur berpengaruh positif 

signifikan terhadap ETR sebagai proksi agresivitas pajak perusahaan. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiaras dan Wijaya (2015) 

menunjukan bahwa manajemen laba yang berpengaruh positif terhadap 

ETR sebagai proksi agresivitas pajak perusahaa. 

H4: Manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap ETR sebagai 

proksi aggressive tax avoidance. 
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