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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Agensi 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori agensi 

menjelaskan perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik. 

perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan 

rentan terhadap konflik keagenan. Model keagenan merancang sebuah 

sistem yang melibatkan kedua belah pihak, sehingga diperlukan 

kesepakatan atau kontrak kerja antara pemilik (principal) dengan manajer 

(agent). Dengan adanya kesepakatan tersebut diharapkan dapat 

memaksimumkan utilitas principal dan dapat menjamin agent untuk 

menerima imbalan (riwerd) dari hasil aktivitas pengelolaan perusahaan. 

Konflik antara pemilik perusahaan dengan manajer juga dapat 

berdampak pada pemerintah salah satunya melalui tindakan tax avoidance. 

Manajemen yang cenderung ingin meningkatkan keuntungan perusahaan 

atau laba bersihnya akan menggunakan bebagai macam cara, salah satunya 

tax avoidance hal ini terjadi karena pemisahan antara kepemilikan dan 

manajemen. Namun hal tersebut belum tentu disetujui oleh pemilik 

perusahaan dimana pemilik perusahaan juga cenderung tidak ingin 

perusahaan mendapat resiko yang lebih fatal ketika melakukan tax 

avoidance. 
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2. Teori Stakeholder 

Dengan berkembangnya dunia bisnis di era modern ini, 

perusahaan diharapkan mampu memperhatikan seluruh pemangku 

kepentingan, tidak hanya pada pemegang saham saja. Hal ini akan 

bermanfaat untuk mendatangkan manfaat ekonomis dan menjaga 

keberlangsungan bisnis perusahaan.  

Teori stakeholder menjelaskan bahwa semua pemangku 

kepentingan memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang kegiatan 

perusahaan, dimana kegiatan perusahaan harus mempertimbangkan 

kepentingan semua pihak dipengaruhi oleh tindakan perusahaan. Tujuan 

utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu perusahaan 

manajemen meningkatkan penciptaan nilai sebagai akibat dari kegiatan 

yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin timbul bagi 

para pemangku kepentingan. Perusahaan harus memberikan manfaat 

kepada para pemangku kepentingan (pemegang saham, kreditur, 

pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat, analisis, dan lain-lain tidak 

hanya peduli dengan kepentingan. Pengambilan keputusan juga harus 

mempertimbangkan kepada pihak-pihak yang terkena dampak keputusan 

bisnis, tidak hanya kepentingan pemegang saham saja (Kusumawati dan 

Hardiningsih, 2016). 
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3. Tax Avoidance  

Tax avoidance adalah salah satu cara untuk melakukan 

pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati 

mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah 

dalam ketentuan pajak (Jacob, 2014). Sehingga tindakan yang dilakukan 

oleh perusahaan guna mengurangi, menghindari, atau meminimumkan 

beban pajak tidak melanggar secara hukum jika dilakukan dengan cara 

yang dimungkinkan oleh undang-undang perpajakan. 

Perusahaan yang berperilaku tax avoidance dianggap tidak 

bertanggung jawab secara sosial. Dari sudut pandang masyarakat, jika 

suatu perusahaan tidak membayarkan pajaknya secara normal, masyarakat 

beranggapan perusahaan tersebut dianggap tidak membayar “nilai wajar” 

pajak perusahaannya kepada pemerintah untuk pembiayaan barang publik. 

Komite urusan fiskal dari Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) menyatakan tiga kriteria Tax 

Avoidance, yaitu : 

a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan terdapat di 

dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor 

pajak. 

b. Memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan 

ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan hal 

tersebut yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-

undang. 
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c. Kerahasiaan, dimana umumnya para konsultan menunjukan alat atau 

cara untuk melakukan tax avoidance dengan syarat wajib pajak 

menjaha serahasia mungkin (Council of executive secretaries of tax 

organization) (Fadhilah, 2014). 

 

4. Corporate Governance 

Corporate Governance juga diartikan sebagai rangkaian 

kebijakan yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan 

suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara 

pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat serta tujuan 

pengelolaan perusahaan. Menurut Rahmawati dkk, (2016) tata kelola 

perusahaan merupakan subjek yang memiliki banyak tatanan, salah satu 

aspek utama yang termasuk tata kelola suatu entitas atau perusahaan 

adalah menyangkut masalah akuntabilitas, tanggung jawab, khususnya 

penerapan yang berasal dari pedoman dan mekanisme untuk memberikan 

kepastian perilaku yang baik dan memberikan perlindungan bagi para 

pemegang saham.  

Kehadiran corporate governance yang baik bagi suatu 

perusahaan akan menunjang kegiatan operasional perusahaan, selain itu 

mekanisme pelaksanaan corporate governance harus menjadi perhatian 

utama perusahaan demi kelancaran kegiatan dalam perusahaan. Menurut 

Sandy dan Lukviarman (2015) mekanisme corporate governance yang 

baik memiliki keterkaitan dengan kemakmuran perusahaan dan para 
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pemegang saham, sehingga penerapannya diharapkan memberikan 

kontribusi positif bagi perusahaan secara keseluruhan. Pengukuran 

corporate governance dalam penelitian ini menggunakan variabel komite 

audit, kualitas audit dan komisaris independen yang digunakan sebagai 

variabel dalam corporate governance mengacu pada penelitian Sandy dan 

Lukviarman (2015) yang akan dipaparkan sebagai berikut :  

a. Komite Audit 

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan 

komite audit adalah suatu satu komite yang bekerja secara 

profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, 

dengan demikian tugas komite audit adalah membantu dan 

memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam 

menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, 

manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari 

corporate governance di perusahaan-perusahaan. Tugas utama 

komite audit termasuk pemeriksaan dan pengawasan tentang proses 

pelaporan keuangan dan kontrol internal (IKAI, 2017). 

Komite audit telah menjadi komponen umum dalam 

struktur corporate governance perusahaan publik. Pada umumnya, 

komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan 

keuangan   dan pengawasan internal, karena Bursa Efek Indonesia 

(BEI) mengharuskan semua perusahaan untuk membentuk dan 

memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen 
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sekurang-kurangnya komite audit dalam perusahaan terdiri dari tiga 

orang komite audit (Cahyono dkk, 2016). 

 

b. Kualitas Audit 

Dalam penerapan corporate governance, kualitas audit 

dengan pengungkapan yang akurat (transparansi) merupakan suatu 

elemen yang penting. Transparasi laporan keuangan yang dilaporkan 

perusahaan salah satunya adalah perusahaan melaporkan hal-hal 

terkait perpajakan kepada pasar modal dan pertemuan para 

pemegang saham, alasannya karena adanya asumsi bahwa implikasi 

dari perilaku pajak yang agresif. Pemegang saham tidak 

menginginkan perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam 

hal pajak (Sandy dan Lukviarman, 2015). 

Laporan keuangan memiliki peranan yang penting dan 

merupakan dasar pengambilan keputusan bagi investor. Oleh karena 

itu kualitas laporan keuangan perusahaan menurut Damayanti dan 

Susanto (2015)  dapat dilihat dari proksi ukuran Kantor Akuntan 

Publik (KAP), apakah KAP tersebut masuk dalam KAP The Big 

Four atau tidak. Menuurut Sandy dan Lukviarman (2015)  KAP The 

Big Four  diartikan sebagai oligopoli industry  akuntansi dan jasa 

profesional karena mereka menguasai sebagian besar pasar, yaitu 

perusahaan go public (terdaftar di pasar modal) di seluruh dunia. 

Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP The Big Four dipercaya 
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lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang 

sebenarnya, oleh karena itu perusahaan yang laporan keuangannya 

diaudit oleh KAP The Big Four  memiliki tingkat kecurangan yang 

lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh 

KAP non The Big Four. Sebab auditor yang memiliki kemampuan 

dan kualitas yang tinggi akan mempertahankan reputasinya dengan 

memberikan kualitas audit yang tinggi pula. 

 

c. Komisaris Independen 

Hidayati dan Fidiana (2017) mengartikan komisaris 

independen sebagai anggota dewan komisaris yang berasal dari luar 

perusahaan. Kedudukan komisaris independen pada dasarnya sama 

dengan anggota dewan komisaris lainnya, yakni sebagai badan 

pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi. Hal yang 

membedakan komisaris independen dengan dewan komisaris lainnya 

adalah bahwa komisaris independen berasal dari luar perusahaan, 

tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi atau 

anggota dewan komisaris lainnya. Menurut peraturan yang 

dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen harus 

proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan 

pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris 

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

seluruh anggota komisaris (Agusti, 2014). 
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5. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja 

suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan 

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode 

tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu (Dewinta 

dan Setiawan, 2016). Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah 

satunya adalah return on assets (ROA). ROA adalah suatu indikator yang 

mencerminkan performa kauangan perusahaan. ROA menunjukan bahwa 

besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset 

yang dimilikinya, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh 

perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat 

dikategorikan baik (Maharani dan Suardana, 2014).  

Menurut Dewinta dan Setiawan (2016) ROA merupakan 

pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar 

perusahaan menggunakan aset. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi 

keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu 

perusahaan. Sehingga Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga 

laba yang diperoleh perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, 

maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan 

peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan 

tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat. 
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6. Leverage 

Leverage merupakan rasio yang menunjukan besarnya 

komposisi tingkat hutang yang dilakukan perusahaan dalam melakukan 

suatu pembiayaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Dalam Penelitian ini 

leverage diukur dengan Debt to Total Asset Ratio (DAR) merupakan salah 

satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan 

dimana rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aset 

perusahaan dibiayai dengan total utang. DAR digunakan karena dapat 

mengukur seberapa besar jumlah aset perusahaan dibiayai dengan total 

utang (Dewinta dan Setiawan, 2016).  

Tingginya jumlah utang akan mempengaruhi perusahaan dalam 

melakukan tindakan tax avoidance hal ini dikarenakan jumlah utang yang 

tinggi akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar 

oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum 

kena pajak perusahaan, dengan berkurangnya laba perusahaan, beban 

pajak yang harus dibayar perusahaan juga akan menjadi berkurang (Putri 

dan Putra, 2017). 

 

7. Ukuran Perusahaan (Size) 

 Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana 

perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam kategori besar atau kecilnya 

berdasarkan total aset, log size, dan sebagainya. Semakin besar total aset 

mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan. Sedangkan aset 
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setiap tahunnya akan mengalami penyusutan hal ini dapat mengurangi laba 

bersih perusahaan, sehingga menurunkan beban pajak yang akan 

dibayarkan (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). 

Menurut Cahyono dkk, (2016) ukuran perusahaan dibagi 

menjadi tiga kategori yaitu large firm, medium firm, dan small firm. Tahap 

kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar 

total aktiva menunjukan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam 

jangka waktu yang relatif panjang. 

Jika aset yang dimiliki suatu perusahaan berhubungan dengan 

besar kecilnya perusahaan, maka perusahaan besar cenderung mempunyai 

aset yang besar. Sedangkan aset akan mengalami penyusutan setiap 

tahunnya yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan sehingga dapat 

menurunkan beban pajak yang dibayarkan. Siregar dan Widyawati (2016) 

menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka semakin besar 

tindakan penghindaran pajaknya. 

Rodriguez dan Arias (2014) menyebutkan bahwa semakin besar 

perusahaan maka semakin relatif rendah tarif pajak efektifnya. Jika tarif 

pajak efektifnya semakin rendah maka dapat dimungkinkan perusahaan 

tersebut melakukan tax avoidance. Menurut Siregar dan Widyawati, 

(2016) ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset yang dimiliki 

perusahaan hal ini karena total asset perusahaan relatif lebih stabil 

dibandingkan dengan jumlah penjualan dan nilai kapitalisasi pasar. 
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B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang meneliti mengenai tax avoidance sudah banyak 

dilakukan, namun hasil yang diperoleh belum konsisten. Termasuk penelitian 

yang meneliti variabel komite audit, kualitas audit, komisaris independen, dan 

ukuran perusahaan dengan tax avoidance, namun hasil dari penelitian tersebut 

masih menunjukan hasil yang berbeda-beda. Berikut adalah uraian mengenai 

penelitian terdahulu mengenai tax avoidance: 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul  

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Sandy dan 

Lukviarman 

(2015) 

Pengaruh Corporate 

Governance 

terhadap Tax 

Avoidance. 

Proporsi komisaris independen, 

kualitas audit, dan komite audit 

memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap ETR sebagai 

proksi dari penghindaran pajak. 

2.  Putri dan Putra 

(2017) 

Pengaruh Leverage, 

Profitability, Ukuran 

Perusahaan, dan 

Proporsi 

Kepemilikan 

Institusional 

Terhadap Tax 

Avoidance. 

Profitabilitas dan leverage 

berpengaruh negatif terhadap ETR 

sebagai proksi tax avoidance. 

Sedangkan variabel ukuran 

perusahaan dan Kepemilikan 

institusional berpengaruh negatif 

terhadap ETR sebagai proksi tax 

avoidance. 

3. Hidayah 

(2017) 

Pengaruh 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responbility dan 

Corporate 

Governance 

Terhadap Praktik 

Penghindaran Pajak. 

Komite audit berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap ETR 

sebagai proksi dari tax avoidance. 

Sedangkan CSR, kepemilikan 

manajerial, kepemilikan 

institusional, dan komisaris 

independen berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap ETR 

sebagai proksi dari tax avoidance. 

4. Annisa dan 

Kurniasih 

Pengaruh Corporate 

Governance 

Komite audit dan kualitas audit 

berpengaruh positif terhadap tax 
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(2012) Terhadap Tax 

Avoidance. 

avoidance. Sedangkan variabel 

kepemilikan institusional, 

proporsi dewan komisaris, dan 

dewan komisaris berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap 

tax avoidance. 

5. Dewi dan Jati 

(2014) 

Pengaruh Karakter 

Eksekutif, 

Karakteristik 

Perusahaan, dan Tata 

Kelola Perusahaan 

Yang Baik Terhadap 

Tax Avoidance. 

Kualitas audit berpengaruh positif 

terhadap ETR sebagai proksi dari 

Tax Avoidance, komite audit dan 

resiko perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap ETR. Sedangkan 

size, multinatonal company, 

kepemilikan istitusional, dan 

komisaris independen tidak 

berpengaruh. 

6. Dewi dan Sari 

(2015) 

Pengaruh Insentif 

Eksekutif, Corporate 

Risk, dan Corporate 

Governance 

Terhadap Tax 

Avoidance. 

Kualitas audit berpengaruh positif 

terhadap ETR sebagai proksi tax 

avoidance. Risiko perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap 

ETR, sedangkan Insentif 

eksekutif, kepemilikan 

institusional, komisaris 

independen, dan komite audit 

tidak berpengaruh. 

7. Subagiastra 

dkk, (2016) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Kepemilikan 

Keluarga, dan Good 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Penghindaran Pajak. 

Profitabilitas dan kepemilikan 

institusional berpengaruh negatif 

terhadap ETR sebagai proksi tax 

avoidance, komisaris independen 

berpengaruh positif terhadap 

ETR, sedangkan kepemilikan 

keluarga, komite audit dan 

kualitas audit tidak berpengaruh 

terhadap ETR. 

8. Rahmawati 

dkk, (2016) 

Pengaruh 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responbility dan 

Corporate 

Governance 

Terhadap Tax 

Avoidance. 

CSR dan dewan komisaris 

berpengaruh positif terhadap ETR 

sebagai proksi tax avoidance, 

kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif terhadap 

ETR, sedangkan Komite audit dan 

kualitas audit tidak berpengaruh 

terhadap ETR sebagai proksi tax 

avoidance. 

9. Dewinta dan 

Setiawan 

(2016) 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Umur 

Perusahaan, 

Ukuran perusahaan, umur 

perusahaan, profitabilitas, dan 

pertumbuhan penjualan 
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Provitabilitas, 

Leverage, dan 

Pertumbuhan 

Penjualan Terhadap 

Tax Avoidance. 

berpengaruh positif terhadap ETR 

sebagai proksi tax avoidance. 

Sedangkan leverage tidak 

berpengaruh terhadap ETR 

sebagai proksi tax avoidance. 

10. Mulyani  

(2016) 

 

Pengaruh Leverage, 

profitabilitas, 

intensitas aset tetap, 

intensitas persediaan 

terhadap Tax 

Avoidance 

Variabel leverage berpengaruh 

positif terhadap Tax Avoidance. 

Variabel profitabilitas 

berpengaruh negatif terhadap Tax 

Avoidance. 

Variabel intensitas  aset tetap 

berpengaruh negatif terhadap Tax 

avoidance. 

Variabel intensitas persediaan 

berpengaruh negatif terhadap tax 

avoidance. 

11. Dharma dan 

Ardiana (2016) 

Pengaruh Leverage, 

Intensitas Aset 

Tetap, Ukuran 

Peusahaan, dan 

Koneksi Politik 

Terhadap Tax 

Avoidance. 

Leverage dan insentitas aset tetap 

berpengaruh positif terhadap ETR 

sebagai proksi tax avoidance, 

ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap ETR sebagai 

proksi tax avoidance. Sedangkan 

koneksi politik tidak berpengaruh. 

12. Lestari dkk, 

(2015) 

Pengaruh Size, 

Leverage, 

Profitability, dan 

Capital Intensity 

Ratio Terhadap 

Effective Tax Rate. 

Size berpengaruh  negatif  

terhadap ETR, leverage 

berpengaruh negatif terhadap Etr, 

sedangkan ROA dan CIR tidak 

berpengaruh terhadap ETR. 

13. Kurniasih dan 

Sari (2013) 

Pengaruh ROA, 

Leverage, Corporate 

Governance, Ukuran 

Perusahan, dan 

Kompensasi Rugi 

Fiskal Terhadap Tax 

Avoidance. 

ROA, size, dan kompensasi rugi 

fiskal berpengaruh negatif 

terhadap ETR sebagai proksi tax 

avoidance. Sedangkan variabel 

leverage, komisaris independen 

dan komite audit tidak 

berpengaruh. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahahaan terjadi karena 

perusahaan menganggap pajak merupakan sebuah beban yang akan 

mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga hal tersebut tidak sejalan 

dengan tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba sebesar-besarnya. Selain 

itu, perusahaan dituntut untuk memberikan benefit kepada semua stakeholder 

yang berpengaruh terjadap kinerja organisasi, termasuk dalam tata kelola 

perusahaan. 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, dapat ditentukan variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu komite audit, kualitas 

audit, komisaris independen, profitabilitas, leverage  dan  ukuran perusahaan, 

sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah tax avoidance. 

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai 

berikut : 
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Gambar 2.1 

Model Penelitian 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan model penelitian di atas, maka dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut :  

1. Pengaruh Komite Audit Terhadap Effective Tax Rate (ETR) Sebagai 

Proksi Tax Avoidance 

Komite audit adalah komite yang bertujuan untuk melakukan 

kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk 

menghindari kecurangan pihak manajemen. Berdasarkan fungsinya 

komite audit berfungsi untuk membantu komisaris independen dalam 

melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada 

Variabel Independen Variabel Dependen 

H1 (+) 

H2 (+) 

H3 (+) 

H4 (-) 

Komite Audit (X1) 

Ukuran Perusahaan (X6) 

 Komisaris Independen  (X3) 

 Kualitas Audit (X2) 

ETR sebagai proksi 

Tax Avoidance  (Y) Profitabilitas (X4) 

Leverage (X5) 

H5 (-) 

H6 (-) 
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manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah 

berjalan sehingga dapat mencegah terjadinya asimetri informasi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh oleh Hidayah 

(2017) yang meneliti pengaruh komite audit terhadap tax avoidance  

dengan hasil yang menunjukan bahwa variabel komite audit berpengaruh 

positif terhadap Effective Tax Rate (ETR) sebagai proksi dari tax 

avoidance. Hal yang senada juga dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih 

(2012) dimana variabel komite audit berpengaruh positif terhadap 

Effective Tax Rate (ETR) sebagai proksi dari tax avoidance. Peran komite 

audit yang baik dapat mendorong ketaatan perusahaan sebagai wajib 

pajak dalam membayar kewajiban pajaknya secara layak. Jika perusahaan 

tersebut melakukan tindakan penghindaran pajak mencerminkan bahwa 

adanya ketidakefektifan peran komite audit pada perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis pertama dalam 

penelitian ini adalah : 

H1 : Komite audit berpengaruh Positif terhadap ETR sebagai proksi 

tax avoidance. 

 

2. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Terhadap Effective Tax Rate 

(ETR) Sebagai Proksi Tax Avoidance 

Menurut Suprimarini dan Suprasto (2017) audit yang berkualitas 

akan menekan perilaku pajak agresif perusahaan yang ditunjukan dengan 

nilai ETR perusahaan yang tinggi. Hal ini terjadi karena auditor telah 
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transparan dan mampu menjaga integritasnya dalam melakukan 

pengauditan. Proksi yang sering digunakan dalam mengukur kualitas 

audit adalah ukuran KAP, dimana KAP besar (Big Four Accounting 

Firm) diyakini dapat melakukan audit yang lebih berkualitas.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh oleh Dewi dan Jati 

(2014) variabel kualitas audit berpengaruh positif terhadap Effective Tax 

Rate (ETR) sebagai proksi dari tax avoidance. Hal ini menunjukan bahwa 

perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four akan semakin sulit 

melakukan praktik penghindaran pajak yang ditandai dengan tingginya 

nilai ETR. Hal senada juga dilakukan oleh Dewi dan Sari (2015) yang 

meneliti pengaruh kualitas audit terhadap tax avoidance dengan hasil 

bahwa variabel kualitas audit berpengaruh positif terhadap Effective Tax 

Rate (ETR) sebagai proksi dari tax avoidance. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis kedua dalam 

penelitian ini adalah : 

H2 : Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap ETR sebagai proksi 

tax avoidance 

 

3. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR) 

Sebagai Proksi Tax Avoidance 

Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang 

mengawasi perusahaan agar terhindar dari konflik keagenan. Pengawasan 

perusahaan dilakukan melalui pembentukan dewan komisaris yang terdiri 
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adanya komisaris independen. Dalam menjalankan perusahaan dengan 

baik dan taat terhadap ketentuan yang berlaku. 

Penelitian yang dilakukan oleh Subagiastra dkk, (2016) 

pengaruh variabel komisaris independen terhadap tax avoidance yang 

hasilnya bahwa variabel komisaris independen berpengaruh positif 

terhadap Effective Tax Rate (ETR) sebagai proksi dari tax avoidance. Hal 

tersebut menunjukan bahwa dengan adanya komisaris independen mampu 

mengurangi tindakan tax avoidance yang ditandai dengan nilai ETR yang 

tinggi. Hal yang serupa juga dilakukan oleh Rahmawati dkk, (2016) dalam 

penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Corporate Social 

Responbility dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance dengan 

hasil bahwa variabel komisaris independen berpengaruh positif terhadap 

Effective Tax Rate (ETR) sebagai proksi dari tax avoidance. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis ketiga dalam 

penelitian ini adalah : 

H3 : Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap ETR 

sebagai proksi tax avoidance. 

 

4. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Effective Tax Rate (ETR) Sebagai 

Proksi Tax Avoidance 

Profitabilitas perusahaan yang ditunjukan oleh Return On Asset 

(ROA) merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan 

perusahaan, semakin tinggi nilai ROA maka semakin besar juga laba yang 
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diperoleh perusahaan. Dalam teori agensi para agent menginginkan laba 

perusahaan meningkat. Ketika laba perusahaan mengalami peningkatan, 

maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan 

peningkatan laba perusahaan. Pihak manajemen (agent) akan berusaha 

mengelola beban pajak yang dibayar agar tidak terlalu besar. Karena beban 

pajak yang besar akan mengurangi jumlah laba perusahaan akan 

meningkat (Dewinta dan Setiawan, 2016). 

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri dan Putra 

(2017) berpengaruh negatif terhadap Effective Tax Rate (ETR) sebagai 

proksi dari tax avoidance. Hal yang sama juga dilakukan oleh Subagiastra 

dkk, (2016) yang menyatakan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh 

negatif terhadap Effective Tax Rate (ETR) sebagai proksi dari tax 

avoidance. Hal ini menunjukan jika profitabilitas perusahaan meningkat 

maka penghindaran pajak akan mengalami peningkatan, hal ini 

dikarenakan perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki beban pajak 

yang tinggi, sehingga perusahaan akan lebih agresif dalam melakukan tax 

avoidance yang ditandai dengan rendahnya nilai ETR.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis ketiga dalam 

penelitian ini adalah : 

H4 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai proksi 

tax avoidance. 
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5. Pengaruh Leverage Terhadap Effective Tax Rate (ETR) Sebagai 

Proksi Tax Avoidance 

Leverage merupakan rasio yang menunjukan besarnya 

komposisi tingkat hutang yang dilakukan perusahaan dalam melakukan 

suatu pembiayaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Manajer sebagai agen 

dituntut untuk membuat keputusan yang memperhitungkan kepentingan 

stakeholder nya. Salah satu tindakan yang harus diambil manajer adalah 

menentukan sumber pendanaan bagi perusahaan, termasuk pendanaan 

kepada pihak ketiga perusahaan.  

Lestari dkk, (2015) mendefinisikan Leverage sebagai 

penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya 

tambahan berupa bunga atau interest dan pengurangan beban pajak 

penghasilan wajib pajak badan, hal ini dikarenakan utang akan 

menimbulkan biaya bunga yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, 

sehingga beban pajak perusahaan juga mengalami penurunan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Putra (2017) 

dinyatakan berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai proksi dari tax 

avoidance.  Hal yang sama juga dilakukan oleh Mulyani (2016) yang 

menyatakan bahwa variabel leverage berpengaruh negatif terhadap ETR 

sebagai proksi tax avoidance. Hal ini dikarenakan semakin  tinggi leverage 

perusahaan  maka  semakin  tinggi  tindakan  penghindaran  pajaknya. 

Penghindaran pajak yang tinggi ditandai dengan nilai ETR yang rendah. 
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Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis ketiga dalam 

penelitian ini adalah : 

H5 : Leverage berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai proksi tax 

avoidance. 

 

6. Pengaruh Ukuran Perusahaan (Size) Terhadap Effective Tax Rate 

(ETR) Sebagai Proksi Tax Avoidance 

Ukuran perusahaan dapat diartikan suatu skala dimana dapat 

diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara, salah 

satunya adalah besarnya kecilnya asset yang dimiliki. Perusahaan besar 

cenderung memiliki ruang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik 

dengan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif untuk menurunkan 

Effective Tax Rate (ETR) perusahaan (Rodriguez dan Arias, 2014). Aset 

yang dimiliki suatu perusahaan berhubungan dengan besar kecilnya 

perusahaan, perusahaan yang besar cenderung mempunyai aset yang besar. 

Namun setiap tahunnya aset akan mengalami penyusutan yang dapat 

mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan sehingga besarnya 

beban pajak juga akan berkurang yang ditandai dengan rendahnya nilai 

ETR seiring dengan penyusutan tersebut (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). 

Hal tersebut didukung oleh Lestari dkk, (2015) variabel ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai proksi dari tax 

avoidance. Hal senada juga dilakukan oleh Kurniasih dan sari (2013) 
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variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai 

proksi dari tax avoidance. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis keempat dalam 

penelitian ini adalah : 

H6 : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai 

proksi tax avoidance. 
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