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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rujukan penelitian terdahulu. 

Terdapat persamaan dan perbedaan antara peneliti ini dengan penelitian terdahulu, 

diantaranya : 

2.1.1.  Melia Virgi A, dkk (2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan 

institusional dan kepemilikan manajerial dengan variabel kontrol ukuran 

perusahaan dan leverage terhadap penghindaran pajak. Data yang digunakan 

adalah data sekunder dengan perusahaan manufaktur subsektor otomotif  yang 

terdaftar pada bursa efek indonesia periode 2011-2015. Penelitian ini 

menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian secara silmultan bahwa 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial. Leverage dan DER 

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang diukur menggunakan 

CETR. 

Persamaan : 

1. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan yang ada di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

2. Periode yang digunakan penelitian ini selama lima tahun yaitu 2011-2015 

 

 

 

 

8 



9 
 

 
 

Perbedaan : 

1. Penelitian terdahulu menggunakan subsektor otomotif pada perusahaan 

manufaktur sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan seluruh 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 

2. Teknik analisis penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi 

berganda sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan PLS. 

2.1.2. Ayu Rahmawati, dkk (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan 

corporate social responsibility dan corporate governanace terhadap tax 

avoidance. Corporate governanace meliputi proposi komisaris independen, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas auditor eksternal dan 

komite audit. Penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 dengan 

menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menjelaskan 

bahwa proposi CSR dan komisaris independen berpengaruh positif signifikan tax 

avoidance, sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional memiliki 

efek negatif signifikan terhadap tax avoidance. 

Persamaan : 

1. Pada penelitian menggunakan laporan keuangan yang ada di bursa efek 

indoesia (BEI) 

2. Variabel penelitian sama dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan 

kepemilikan manajerial  
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Perbedaan : 

1. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang menggunakan periode 

penelitian yang berbeda yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan 

periode 2012-2014 sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan 

periode 2011-2015 

2. Teknik analisis penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi 

berganda sedangkan penelitian saat ini menggunakan PLS. 

2.1.3 Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini dan Kharis Andini (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jumlah komite audit, 

kepemilikan institusional, dewan komisaris independen (PDKI), ukuran 

perusahaan (Size), Leverage (DER), profitabilitas (ROA) dapat mempengaruhi 

penghindaran pajak diperusahaan perbankan go public di bursa efek. Data yang 

digunakan adalah data sekunder dengan sampel 23 perusahaan yang terdaftar di 

bursa efek pada periode 2011 – 2013. Penelitian ini diuji menggunakan analisis 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah komite audit berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak, proposi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak, leverage yang diukur menggunakan DER tidak berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak, profitabilitas yang diukur menggunakan ROA tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Persamaan : 

1. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan yang ada di BEI 
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2. Variabel penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu menggunakan 

kepemilikan institusional, retun on assets 

Perbedaan : 

1. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang menggunakan periode 

tahun yang berbeda yaitu penelitian terdahulu menggunakan periode 2011 

– 2013 sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan periode 2011 – 

2015 

2. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan perbankan 

sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan perusahaan manufaktur 

3. Penelitian terdahulu menggunakan metode analisis berganda, sedangkan 

penelitian saat ini menggunakan PLS (Partial Least Square). 

2.1.4. Rusli Reinaldo , Zirman dan Rusli (2017) 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh leverage ,ukuran 

perusahaan, kepemilikan institusional, kompensasi kerugian fiskal dan corporate 

social resposibility pada Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor 

Makanan Dan Minuman Terdaftar Di BEI 2013 – 2015. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur Subsektor Makanan Dan 

Minuman yang terdaftar dalam BEI periode 2013-2015. Variabel independen 

yang digunakan dalam peneltian ini adalah leverage ,ukuran perusahaan, 

kepemilikan institusional, kompensasi kerugian fiskal dan corporate social 

resposibility. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa 

leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional tidak bepengaruh 

signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan return on asset, kompensasi 
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kerugian fiskal, corporate social responsibility berpengaruh signifikan terhadap 

tax avoidance.  

Persamaan : 

1. Menggunakan perusahaan yang terdaftar dalam BEI 

2. Adanya penelitian mengenai penghindaran pajak 

Perbedaan : 

1. Periode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu 2012 – 

2014 sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan periode penelitian 

2011 – 2015.  

2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ayu dkk menggunakan penambahan 

sampel variabel independenya yaitu kepemilikan institusional, kualitas auditor 

eksternal, dan komite audit. 

3. Penelitian terdahulu menggunakan analisis berganda, sedangkan penelitian 

saat ini menggunakan PLS (Partial Least Square). 

2.1.5. I Gede Hendy Darmawangsa dan I Made Sukartha (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui corporate governance, leverage, 

retunt on assets (ROA) , dan ukuran perusahaan secara parsial pada penghindaran 

pajak. Pengambilan sampel yaitu perusahaan yang terdaftar dalam BEI. Variabel 

yang digunakan oleh peneliti yaitu variabel dependennya adalah penghindaran 

pajak dan variabel independennya corporate governance, laverage, ROA, ukuran 

perusahaan. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda untuk teknik 

analisis data. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh 
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sigifikan antara corporate governance, ROA dan ukuran perusahaan dengan 

penghindaran pajak 

Persamaan : 

Variabel penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu menggunakan corporate 

governanace, return on assets. 

Perbedaan: 

1. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan periode tahun 

yang berbeda yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan periode 2010-

2012 sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan periode 2011 – 

2015 

2. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang 

ada di BEI sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan sampel 

perusahaan manufaktur.  

3. Teknik analisis penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi 

berganda sedangkan penelitian saat ini menggunakan PLS (Partial Least 

Square). 

2.1.6. Kesit bambang Prakoso (2013) 

 Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, 

kepemilikan keluarga dan corporate governance terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance). Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar dalam BEI periode 2009-2012. Variabel independen 

yang digunakan adalah ROA, Kepemilikan keluarga serta corporate 

governanance. Regresi linier berganda adalah teknik analisis data yang digunakan 



14 
 

 
 

pada penelitian ini. Hasil penelitian dari Kesit Bambang Prakoso yaitu 

profitabilitas pada kepemilikan keluarga dan komisaren independen berpengaruh 

negative terhadap penghindaran pajak. 

Persamaan : 

1. Penelitian terdahulu dan sekarang membahas tentang corporate governace 

2. Penelitian terdahulu dan sekarang membahas mengenai pengaruh 

profitabilats sebagai variabel independennya 

Perbedaan : 

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan perioade 2009 – 2012 sedangkan 

pada penelitian sekarang menggunakan periode penelitian 2011 – 2015. 

2. Teknik analisis penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi 

berganda sedangkan penelitian saat ini menggunakan PLS (Partial Least 

Square). 

2.1.7. Khoirunnisa Alviyani, Raja Adri Satriawan Surya dan Rofika (2016) 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Corporate 

Governance, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap 

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Pertanian dan 

Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2014. Sampel yang digunakan 

pada penelitian ini adalah perusahaan Pertanian dan Pertambangan yang terdaftar 

dalam BEI periode 20011-2014. Variabel yang digunakan yaitu Corporate 

Governance, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage. Hasil 

penelitian menyimpulkan Kepemilikan institusional, Komisaris independen, 

Karakter eksekutif, Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 
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penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan pertanian dan pertambangan 

yang terdaftar pada BEI tahun 2011- 2014. Sedang Kualitas audit, Komite audit 

dan Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) 

pada perusahaan pertanian dan pertambangan yang terdaftar pada BEI tahun 

2011- 2014.  

 
Persamaan : 

Penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang menggunakan perusahaan yang 

terdaftar dalam BEI 

Perbedaan : 

1. Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adanya perbedaan yaitu 

peneliti lebih banyak meneliti mengenai audit 

2. Adanya sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan 

yang masuk dalam sektor industri.  

3. Teknik analisis penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi 

berganda sedangkan penelitian saat ini menggunakan PLS (Partial Least 

Square). 

2.1.8. Teguh Muji Waluyo, Yessi Mutia dan Rusli (2013) 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh return on 

assets, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan 

institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2013. Variabel 

independen yang digunakan ROA, leverage, rugi fiscal, kepemilikan instusi. ETR 

(effectif tax rate) adalah teknik analis data yang digunakan. Hasil penelitian ini 
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yaitu ROA, ukuran leverage dan perusahaan secara signifikan mempengaruhi 

penggelapan pajak parsial, tetapi kerugian pajak variabel carry dan kepemilikan 

instusional tidak berpengaruh pada penggelapan pajak parsial. 

Persamaan : 

1.  Pada penelitian terdahulu dan sekarang menggunakan ROA sebagai 

variabel independennya 

2. Menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI 

Perbedaan : 

1. Pada penelitian terdahulu banyak variabel yang digunkan yaitu ukuran 

leverage, kompensasi rugi fiskal, kepemilika istuisi 

2. Periode yang digunakan berbeda yaitu pada penelitian terdahulu 

menggunakan periode 2010-2013 sedangkan pada nelitian sekarang 

menggunkan periode 2011 – 2015.  

3. Teknik analisis penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi 

berganda sedangkan penelitian saat ini menggunakan PLS (Partial Least 

Square). 

2.1.9. Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari (2013) 

Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji pengaruh ROA, leverage, 

corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal terhadap 

peghindaran pajak. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur pada 

periode 2007 – 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA dan Corporate 

Governance berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Persamaan : 
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1. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan merupakan penelitian 

kuantitatif.  

2. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang ada di BEI 

Perbedaan : 

1. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur periode 2011 

– 2015, sedangkan pada sampel terdahulu menggunakan perusahaan 

manufaktur yang ada di BEI periode 2007 – 2010.  

2. Teknik analisis penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi 

berganda sedangkan penelitian saat ini menggunakan PLS (Partial Least 

Square). 

2.1.10. Ita Salsalina Lingga (2012) 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mencapai evaluasi kinerja dan 

penetapan optimal pajak. Sampel yang digunakan adalah studi literature. Variabel 

indepen yang digunakan adalah aspek pajak dalam transfer pricing dan 

problematika praktik transfer pricing. Diskriptif adalah teknik yang digunakan 

pada penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah untuk mengatur praktek transfer 

pricing dan penghindaran pajak derektorat jendral pajak telah membuat peraturan 

yang mengatur kewenangan untuk realocate harga pengalihan antar divisi yang 

terkait pihak. 

Persamaan :  

Variabel dependen pada penelitian terdahulu dan sekarang sama - sama 

menggunakan penghindaran pajak 

Perbedaan : 
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1. Pada penelitian terdahulu variabel independennya mengunakan 

permasalahan aspek pajak pada transfer pricing dan problematika praktik 

transfer pricing 

2. Pada penelitian sekarang menggunakan perusahaan yang terdaftar dalam 

BEI 

3. Teknik analisis penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi 

berganda sedangkan penelitian saat ini menggunakan PLS (Partial Least 

Square). 

2.2 Landasan Teori 

 Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa 

pengertian dan konsep dasar, anatara lain sebagai berikut : 

2.2.1. Teori Agen (Agency Theory) 

Michael C. Jensen dan William H (1976) menjelaskan tentang teori 

keagenan, dimana teori ini mendiskripsikan hubungan antara pemegang saham 

(shareholders) sebagai principal dan manajemen sebagai agen. Manajemen 

sebagai pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi 

kepentingan pemegang saham, karena mereka dipilih maka pihak manajemen 

harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham. 

Masalah keagenan potensial menurut Masdupi (2005) dapat terjadi apabila bagian 

kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari seratus persen. 

Hubungan teori agensi dengan penelitian ini adalah teori agensi akan 

memacu agent untuk meningkatkan laba perusahaan, ketika laba perusahaan 

meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat pula sesuai dengan 
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peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan akan memungkinkan 

melakukan pengindaran pajak untuk menghindari peningkatan beban pajak.  

2.2.2. Teori Sinyal (Signaling Theory) 

Professor Franco Modigliani dan Merton (1958) menyatakan bahwa teori 

sinyal adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen suatu perusahaan 

memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen menilai 

prospek perusahaan tersebut. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang 

dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik perusahaan. 

Sinyal ini dapat berupa informasi atau promosi yang menyatakan bahwa 

perusahaan tersebut lebih baik dari perusahaan lainnya, namun sebaliknya sinyal 

ini juga dapat berupa informasi yang merugikan apabila sinyal tersebut 

mengandung informasi yang negatif. 

Keterkaitan teori sinyal ini dalam penelitian ini yaitu teori sinyal ini akan 

digunakan untuk menilai informasi yang disediakan perusahaan. informasi yang 

disediakan tersebut nantinya akan dinilai terkait dengan tindakan penghindaran 

pajak yang dilakukan oleh perusahaan, dimana penghindaran pajak dapat dinilai 

sebagai sinyal positif maupun negatif. Praktik contoh dari teori ini yaitu ketika 

manajer beranggapan bahwa praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh 

perusahaan akan membuat laba perusahaan meningkat dan peningkatan laba ini 

dianggap sebagai sinyal positif oleh manajer, dengan sinyal positif ini akan 

berpengaruh terhadap peningkatan harga saham perusahaan dalam tiap tahunnya 

karena laba yang didapat mengalami peningkatan. Penghindaran pajak juga dapat 

dianggap sebagai sinyal negatif apabila perusahaan tidak patuh dalam kebijkan 
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perpajakan, jika penghindaran pajak tersebut diketahui akan menyebabkan 

penurunan nilai perusahaan. 

2.2.3. Penghindaran Pajak 

Penghindaran pajak adalah startegi dan teknik penghindaran pajak yang 

dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak betentangan 

dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan 

memanfaatkan kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang – undang dan 

peraturan perpajakan itu sendiri. Penghindaran pajak berkenaan dengan 

pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau 

menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat – 

akibat pajak yang ditimbulkan. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran 

atas perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam 

rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan, atau 

meringankan beban pajak dengan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang 

(Pohan Chairil Anwar 2013:14). 

Penghindaran pajak yaitu upaya menghindari pajak yang dilakukan secara 

legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan 

yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung 

memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan 

peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terhutang 

(Pohan, 2011). 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak 

merupakan cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan 
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kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga 

tidak dianggap sebagai ilegal. 

2.2.4. Good Corporate Governance 

Good corporate governance merupakan sebuah konsep yang diajukan 

demi peningkatan kinerja suatu perusahaan melalui monitoring kinerja 

manajemen serta menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan 

berdasarkan pada kerangka peraturan yang ada. FGCI (Forume for corporate 

governanace in Indonesia) mendefinisikan corporate governance merupakan 

hubungan antara pihak pengelola, pemerintah, kreditur, karyawan, dan para 

steakeholder lainnya yang diatur dalam seperangkat aturan. Corporate 

governanace memiliki suatu tujuan untuk memeberikan nilai tambah kepada 

seluruh pihak. (Tjager, Alijoyo, Djemat, dan soembodo, 2003:26) 

dalam (Agung, wilopo dan Yusri 2016). 

OECD (Orgaization For Economic Corporation And Development)  

menyatakan bahwa corporate governanace merupakan suatu perangkat hubungan 

antara manajemen perusahaan, pemegang saham, pemilik perusahaan, dan pihak – 

pihak yang berkepentingan. Corporate governance mencakup struktur tujuan 

perusahaan yang telah ditetapkan serta cara pencapaian dari tujuan tersebut. 

(OECD, 2004 :11) dalam (Agung, wilopo, dan yusri 2016). 

 

 

A. Manfaat Corporate Governance  
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Penerapan Good Corporate Governance memberikan manfaat dan 

keuntungan bagi perusahaan serta pihak yang mempunyai kepentingan langsung 

ataupun tidak langsung dengan perusahaan. IICG (The Indonesian Institute for 

corporate governance) (2013) menyebutkan berbagai manfaat yang diperoleh 

dengan menerapkan Corporate Governance sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kinerja perusahaan karena proses pengambilan keputusan 

menjadi lebih baik sehingga menghasilkan keputusan yang optimal, 

meninggkatkan efisiensi serta lebih meningkatkan pelayanan kepada 

stakeholder.  

2. Good Corporate Governance akan meminimalkan tindakan penyalah gunaan 

wewenang oleh pihak manajerial perusahaan. Hal ini akan menekan 

kemungkinan kerugian (agency cost) bagi perusahaan maupun pihak yang 

berkepentingan lainnya akibat tindakan tersebut.  

3. Memaksimalkan nilai perusahaan dan pemegang saham dengan 

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, reabilitas, tanggung jawab dan 

keadilan dalam rangka memperkuat posisi perusahaan. Peningkatan nilai 

saham akan meningkatkan kepercayaan investor untuk meningkatkan 

investasi mereka  

 Berdasarkan manfaat serta keuntungan yang diberikan penerapan Good 

Corporate Governance, penting bagi para pelaku usaha untuk menerapkan 

Corporate Governance agar dapat mencapai pertumbuhan yang berkualitas. 

 

B. Struktur Corporate Governance 
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Pengimplementasian Good Corporate Governance memerlukan bentuk 

mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Struktur Corporate Governance 

adalah aturan, prosedur, dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil 

keputusan dengan pihak yang mengawasi pengelolaan dalam pelaksanaan 

keputusan yang diambil.  Terdapat dua pengendalian dalam penerapan Corporate 

Governance, yaitu pengendali internal dan pengendali eksternal (Sutedi, 2012). 

Pengendali internal perusahaan terdiri dari dewan komisaris dan dan dewan 

direksi. Pengendali eksternal meliputi semua perangkat yang ada diluar 

perusahaan. Indikator-Indikator struktur Corporate Governance yang digunakan 

dalam penelitian ini mencakup kepemilikan manajerial dan dewan komisaris.  

1. Dewan Komisaris 

 Dewan komisaris merupakan salah satu fungsi kontrol yang terdapat pada 

suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan komisaris 

merupakan salah satu bentuk praktis dari teori agensi, dimana dalam suatu 

perusahaan, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk 

melaksanakan fungsi pengawasan dari principal dan mengontrol perilaku 

oportunis manajemen. Dewan komisaris menjebatani kepentingan principal dan 

manajer di dalam perusahaan. KNKG (2006) telah mendefinisikan dewan 

komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung 

jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan 

kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan good 

corporate governanace. 
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 Hasil penelitian Deddy Dyas, dkk (2016) menyatakan bahwa corporate 

governance yang diukur menggunakan dewan komisaris tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak, sedangkan hasil penelitian Ayu Rahmawati (2016) 

menyatakan bahwa corporate governance yang diukur menggunakan dewan 

komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian 

dari penelitian terdahulu yang masih terdapat perbedaan, maka peneliti 

memutuskan kembali melakukan uji atas pengaruh corporate governance yang 

diukur menggunakan dewan komisaris terhadap penghindaran pajak. 

2. Kepemilikan Manajerial  

Kepemilikan manajerial dalam perusahaan akan menentukan kebijakan 

serta strategi yang akan diambil dalam menentukan pencapaian tujuan perusahaan. 

Secara teoritis, jika kepemilikan manajemen rendah maka terjadinya perilaku 

oportunistik manajemen semakin besar (Jao dan Gagaring, 2011). Manajer akan 

berusaha untuk memperbaiki kinerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan 

nilai perusahaan. 

Hasil penelitian Ayu Rahmawati (2016) menyatakan bahwa corporate 

governance yang diukur menggunakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak, sedangkan hasil penelitian Mella Virgi A, dkk 

(2017) menyatakan bahwa corporate governance yang diukur menggunakan 

kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan 

hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang masih terdapat perbedaan, maka 

peneliti memutuskan kembali melakukan uji atas pengaruh corporate governance 

yang diukur menggunakan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.  
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C. Profitabilitas 

 Mamduh M. H dan Abdul Halim (2014) profitabilitas merupakan 

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan profit dalam suatu periode 

tertentu, profitabilitas dalam penelitian ini tercermin dari rasio profitabilitas. 

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang 

tertentu. Rasio profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan Return On 

Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE).  

1. Return On Assets 

Return on Assets mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

dengan dengan menggunakan total asset yang dimiliki perusahaan setelah 

disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai asset tersebut. Return On Assets 

bernilai positif menunjukkan total assets yang digunaka dalam operasi perusahaan 

yang mampu menghasilkan laba perusahaan. Jika semakin tinggi nilai return on 

assets maka laba perusahaan semakin tinggi yang berarti kinerja perusahaan akan 

semakin tinggi (Tommy dan Maria, 2013). Return On Assets berhubungan dengan 

penghindaran pajak perusahaan, karena jika semakin tinggi nilai return on assets 

berarti semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan. Laba tinggi yang didapat 

perusahaan akan mempengaruhi jumlah beban pajak penghasilan yang harus 

dibayarkan oleh perusahaan. 

Hasil penelitian Deddy Dyas, dkk (2016) menyatakan bahwa profitabilitas 

yang diukur menggunakan return on assets tidak berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak, sedangkan hasil penelitian Tommy Kurniasih dan Maria 
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MRS (2013) menyatakan bahwa profitabilitas yang diukur menggunakan return 

on assets berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian 

dari penelitian terdahulu yang masih terdapat perbedaan, maka peneliti 

memutuskan kembali melakukan uji atas pengaruh profitabilitas yang diukur 

menggunakan return on assets terhadap penghindaran pajak. 

2. Return on Equity 

Return On Equity yaitu hasil pengembalian ekuitas atau rentabilitas modal 

sendiri merupakan rasio untuk mengukur lalu bersih sesudah pajak dengan modal 

sendiri. Rasio ini menunjukkan efesiensi penggunaan modal sendiri. Semakin 

tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat. 

(Kasmir 2008 : 199) 

Return On Equity berhubungan dengan penghindaran pajak perusahaan 

karena pada rasio ini mencerminkan bagian laba yang bisa dialokasikan ke 

pemegang saham untuk periode tertentu, setelah semua hak-hak kreditur dan 

saham preferen dilunasi. Investor yang akan membeli saham akan tertarik dengan 

ukuran profitabilitas rasio ini atau bagian dari total profitabilitas yang bisa 

dialokasikan ke pemegang saham. Rasio ini menunjukkan perusahaan akan 

mengutamakan investor untuk memperoleh laba yang tinggi setelah adanya 

pengurangan hak-hak yang harus dibayar kepada kreditur dengan cara melakukan 

meminimalkan pembayaran pajak dengan melakukan penghindaran pajak. 

2.2.5. Pengaruh Corporate Governance Terhadap penghindaran pajak 

Corporate governance  merupakan hubungan antara berbagai partisipan 

perusahaan yang dijelaskan berupa sistem dalam hal menentukan arah kinerja 
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sebuah perusahaan. (Agung wibawa, dkk 2016). Hasil penelitian Kurniasih dan 

Sari (2013) menyatakan bahwa corporate governance, return on assets 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak berarti bahwa semakin baik tata kelola 

yang ada di dalam perusahaan maka semakin baik pula perusahaan tersebut dalam 

menghasilkan suatu laba pada perusahaan. Agung, dkk (2016) juga membuktikan 

bahwa corporate governanace berpengaruh dengan penghindaran pajak, tetapi 

secara simultan corporate governanace berpengaruh positif signifikan terhadap 

penghindaran pajak. 

Penelitian ini menguji pengaruh corporate governance terhadap 

penghindaran pajak, dimana untuk corporate governance tersebut diukur 

menggunakan dewan komisaris dan kepemilikan manajerial. Hal ini dikarenakan 

pada penelitian terdahulu yang meneliti terkait pengaruh corporate governance 

yang diukur menggunakan dewan komisaris dan kepemilikan manajerial masih 

terdapat hasil penelitian yang berbeda sehingga peneliti memutuskan untuk 

kembali meneliti topik terkait pengaruh corporate governance terhadap 

penghindaran pajak. 

2.2.6. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak 

Profitabilitas merupakan suatu ukuran dalam presentase yang digunakan 

untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat 

yang dapat diterima. Hasil penelitian Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan 

bahwa return on asset memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak semakin tinggi return on assets maka akan semakin bagus 

performa yang dimiliki oleh  perusahaan. Begitu pula dengan return on equity. 
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Penelitian ini menguji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran 

pajak, dimana untuk profitabilitas tersebut diukur menggunakan dewan komisaris 

dan kepemilikan manajerial. Hal ini dikarenakan pada penelitian terdahulu yang 

meneliti terkait pengaruh profitabilitas yang diukur menggunakan Return On 

Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) masih terdapat hasil penelitian yang 

berbeda sehingga peneliti memutuskan untuk kembali meneliti topik terkait 

pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan teori yang sudah dikemukakan diatas maka kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 
  

 

 

 

 

 
 
Sumber : diolah 

Gambar 2.1 
KERANGKA PEMIKIRAN 
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 Kerangka pemikiran yang digambarkan pada gambar 2.1 termasuk jenis 

penelitian refleksi, dimana setiap konstruk yang digunakan dalam penelitian ini 

masing-masing hanya di ukur oleh dua indikator. Kontruk corporate governance 

diukur dengan dewan komisaris dan kepemilikan karena dua indikator tersebut 

merupakan bagian dari corporate governance, sedangkan konstruk profitabilitas 

di ukur return on assers dan return on equity karena dua indikator tersebut 

merupakan bagian dari profitabilitas. 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan bahwa alur 

dari penelitian ini berawal dari kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh 

perusahaan. Penghindaran pajak timbul karena pengusaha ingin memaksimalkan 

kesejahteraan pemegang saham dengan mendapatkan laba maksimum. Corporate 

governance dalam penelitian ini meliputi dewan komisaris dan kepemilikan 

manajerial, dengan penerapan corporate governanace yang dilakukan oleh 

perusahaan dengan tepat akan mempengaruhi laba yang diperoleh perusahaan 

akan mengalami peningkatan. Peningkatan laba yang didapat oleh perusahaan ini 

perusahaan akan berupaya untuk meminimalkan pembayaran pajak agar para 

pemegang saham mendapatkan laba yang maksimum atas peningkatan laba yang 

didapat oleh perusahaan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana corporate 

governanace dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Dalam hal ini, akan 

dilihat mengenai bagaimana corporate governanace dan profitabilitas 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang ada pada perusahaan manufaktur. 
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2.4 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah dikemukakan diatas maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

H1 : Corporate Governance berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap pengindaran pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


