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BAB I1 

TINJAUAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang dilakukan memiliki keterkaitan 

beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang diteliti. 

1. Denny Wijaya, Akhmad Sarbani (2019) 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Denny Wijaya, Ahmad Sarbani bertujuan 

untuk melihat apakah terdapat pengaruh pengungkapan corporate social 

esponsibility, leverage dan kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak. 

Sampel yang digunakan perusahaan manufaktur sektor consumer goods industry yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Variabel dependen adalah 

agresivitas pajak, sedangkan variabel independen yaitu corporate social esponsibility, 

leverage dan kepemilikan manajerial. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

teknik purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis regresi 

linier berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengungkapan Corporate 

Social Responsibility berpengaruh signifikan negative terhadap agresivitas pajak, 

leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dan kepemilikan 

manajerial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. 

Persamaan: 
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Denny Wijaya, Akhmad Sarbani memiliki 

kesamaan dengan penelitian ini pada variabel independen yaitu agresivitas 

pajak 

2. Variabel dependen pada penelitian yang dilakukan oleh Denny Wijaya, 

Akhmad Sarbani memiliki kesamaan yaitu kepemilikan manajerial dan 

corporate social responsibility. 

Perbedaan:  

1. Terdapat leverage sebagai variabel independen pada penelitian terdahulu, 

sedangkan pada penelitian ini tidak terdapat variabel tersebut. 

2. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu merupakan perusahaan 

manufaktur sektor consumer goods industry yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia tahun 2015-2017 sedangkan penelitian ini menggunakan sampel 

perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia tahun 2017-2019 

2. Devandanny Rosidy, Rahadi Nugroho (2019) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen 

dan kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak. Sampel yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu seluruh perusahaan sektor jasa keuangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2014-2017. Variabel yang digunakan adalah variabel dependen 

yaitu agresivitas pajak. Variabel independen yaitu proporsi dewan komisaris 

independen dan kompensasi eksekutif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian 

ini menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan 
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analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian 

ini menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh negative yang berarti 

semakin besar kompensasi yang diterima oleh eksekutif, semakin kecil kemungkinan 

perusahaan melakukan agresivitas pajak, sedangkan proporsi komisaris independen 

berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. 

Persamaan:  

1. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu agresivitas 

pajak yang mana variabel tersebut memiliki kesamaan dengan variabel 

dependen pada penelitian ini. 

2. Variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu sama dengan 

variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu komisaris independen dan 

kompensasi eksekutif  

Perbedaan: 

1. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu berbeda dengan sampel 

yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian terdahulu menggunakan 

sampel seluruh perusahaan sektor jasa keuangan yang terdaftar pada Bursa 

efek Indonesia sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan 

infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan tahun yang relative lampau yaitu 2014-

2019, sedangkan penelitian ini menggunakan tahun 2017-2019. 
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3. Nirmal Devi Mohanadas, Abdullah Sallehhuddin Abdullah Sallim dan Lim 

Kwe Pheng (2019) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana kinerja tanggung jawab social 

perusahaan (CSR) dan agresivitas pajak perusahaan yang berhubungan dengan 

Malaysia. Sampel yang digunakan perusahaan yang terdaftar di pasar utama Bursa 

Malaysia tahun 2010-2012. Teknik analisis data menggunakan panel regression dan 

ordinary least square regression. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara CSR dengan agresivitas pajak perusahaan di 

Malaysia. 

Persamaan: 

1. Variabel dependen yang digunakan sama yaitu agresivitas pajak 

2. Variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu memiliki 

kesamaan dengan penelitian ini yaitu corporate social responsibility.  

Perbedaan: 

1. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu perusahaan yang 

terdaftar pada Bursa Malaysia tahun 2010-2012, berbeda dengan penelitian ini 

yang menggunakan perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

4. Noor Mitha Dewi (2019) 

Penelitian yang dilakukan oleh Noor Mitha Dewi bertujuan untuk memprediksi bukti 

empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen 

dan komite audit secara parsial maupun secara simultan terhadap tax avoidance. 

Sampel yang digunakan yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek 
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Indonesia tahun 2012-2016. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel dependen 

yaitu tax avoidance dan variabel independen yaitu kepemilikan institusional, dewan 

komisaris independen dan komite audit. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

metode cluster sampling yaitu salah satu bentuk purposive sampling. Teknik analisis 

data dilakukan dengan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan 

bahwa kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh 

positif signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan komite audit tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tax avoidance. 

Persamaan:  

1. Variabel dependen pada penelitian terdahulu yaitu tax avoidance yang masih 

berhubungan dengan variabel dependen pada penelitian ini yaitu agresivitas 

pajak 

2. Variabel indepeden pada penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan 

variabel independen pada penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, 

komisaris independen dan komite audit. 

Perbedaan:  

1. Penelitian terdahulu meneliti mengenai perusahaan perbankan, sedangkan 

penelitian ini meneliti mengenai perusahaan manufaktur. 

2. Sampel penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian ini Karena penelitian 

terdahulu menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia tahun 2012-2016 sedangkan penelitian ini menggunakan 
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perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia tahun 2017-2019. 

5. Setu Setyawan, Endang Dwi Wahyuni, Ahmad Juanda (2019) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan keuangan dan good 

corporate governance (GCG) terhadap agresivitas pajak. Sampel yang digunakan 

yaitu perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2016-2017. Variabel yang digunakan adalah variabel dependen yaitu 

agresivitas pajak. Variabel independen yaitu kebijakan keuangan diproyeksikan 

dengan leverage, inventory intensity, capital intensity. Sedangkan good corporate 

governance diproyeksikan dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris 

independen, komite audit dan kualitas audit. Teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan tekanik judgment 

sampling yaitu pengambilan sampel menggunakan kriteria tertentu. Teknik analisis 

data dilakukan dengan statistik deskriptif sedangkan pengujian hipotesis 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan 

bahwa leverage, inventory intensity, capital intensity berpengaruh negative terhadap 

agresivitas pajak. GCG pada proyeksi komisaris independen dan komite audit 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan proyeksi lainnya yaitu 

kepemilikan institusional dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak.   

Persamaan:  



23 
 

 
 

1. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah 

menggunakan variabel dependen yang sama yaitu agresivitas pajak 

2. Menggunakan variabel independen yang memiliki kesamaan yaitu komisaris 

independen, komite audit dan kepemilikan institusional. 

Perbedaan: 

1. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada 

penelitian terdahulu menggunakan variabel independen kebijakan keuangan 

yang diproyeksikan dengan leverage, capital intensity, inventory intensity. 

2. Sampel pada penelitian ini menggunakan perusahaan infrastruktur, utilitas dan 

transportasi Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 sedangkan penelitian 

terdahulu menggunakan sampel yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

tahun 2016-2017 

3. Jangka waktu pada penelitian ini relative lama yaitu 3 tahun. Pada penelitian 

terdahulu hanya menggunakan 1 tahun. 

6. Deni Darmawati, Cicely Delfina (2018) 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Deni Darmawati dan Cicely Delfina 

adalah untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh variabel independen yaitu 

komisaris independen, kompensasi eksekutif dan return on asset sebagai variabel 

control terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Sampel yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia tahun 2015-2017.  Variabel yang digunakan terdiri dari variabel 

dependen yaitu penghindaran pajak dan variabel independen yaitu komisaris 
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independen, kompensasi eksekutif, return on asset. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan 

regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kompensasi 

ekseskutif yang diberikan baik financial atau non financial berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen dan return on asset tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Persamaan:  

1. Variabel independen pada penelitian terdahulu memilik kesamaan dengan 

penelitian ini yaitu komisaris independen dan kompensasi eksekutif. 

2. Variabel dependen pada penelitian terdahulu yaitu penghindaran pajak, yang 

masih terdapat hubungan dengan agresivitas pajak. 

Perbedaan: 

1. Pada penelitian terdahulu terdapat return on asset sebagai variabel kontrol, 

sedangkan pada penelitian ini tidak terdapat variabel kontrol. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017, sedangkan penelitian ini 

menggunakan perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. 

7. Moh Zainul Abidin, Noor Shodiq Askandar dan Afifudin (2018) 

Penelitian yang dilakukan oleh Moh Zainul Abidin, Noor Shodiq Askandar dan 

Afifudin bertujuan untuk mengetahui pengaruh good corporate governance dan 

corporate social responsibility terhadap tindakan pajak agresif. Sampel yang 
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digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

tahun 2012-2015. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel dependen yaitu pajak 

agresif dan variabel independen yaitu CSR, komite audit, komisaris independen, 

kepemilikan institusional, kualitas audit dan dewan direksi. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan metode teknik purposive sampling. Teknik analisis data 

dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa CSR, kepemilikan institusional, kualitas audit, komisaris 

independen, komite audit, dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pajak agresif. 

Persamaan: 

1. Variabel dependen pada penelitian terdahulu menggunakan pajak agresif sama 

dengan variabel dependen pada penelitian ini yaitu agresivitas pajak 

2. Variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu memiki 

kesamaan dengan variabel independen yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu CSR, komite audit, komisaris independen dan kepemilikan institusional. 

Perbedaan:   

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang 

Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015 sedangkan penelitian ini 

menggunakan perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi pada Bursa 

Efek Indonesia tahun 2017-2019. 

8. Irwan Prasetyo, Bambang Agus Pramuka (2018) 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Irwan Prasetyo, Bambang Agus Pramuka 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan 
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manajerial dan proporsi komisaris independen terhadap tax avoidance. Sampel yang 

digunakan yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia khususnya 

perusahaan yang termasuk dalam kelompok Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2011-

2014. Variabel yang digunakan adalah variabel dependen yaitu tax avoidance. 

Variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

proporsi dewan komisaris independen. Teknik pengambilan sampel pada penelitian 

ini menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan 

analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian 

ini menyatakan bahwa secara simultan kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance. Secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh 

terhadap tax avoidance, tetapi kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris 

indepeden tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.  

Persamaan: 

1. Variabel dependen pada penelitian terdahulu mengenai tax avoidance yang 

masih berhubungan dengan penelitian ini yaitu agresivitas pajak 

2. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen memiliki 

kesamaan yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan 

komisaris independen. 

Perbedaan:  

1. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia khususnya perusahaan yang 
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termasuk dalam Jakarta Islamic Index tahun 2011-2014, sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi 

pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. 

9. RR. Maria Yulia Dwi Rengganis dan I.G.A.M. Asri Dwijaya Putri (2018) 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Silvia Ratih Puspita dan Puji Harto 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate governance dan pengungkapan CSR 

terhadap agresivitas pajak. Sampel yang digunakan semua perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Variabel dependen adalah 

agresivitas pajak, sedangkan variabel independen yaitu corporate social 

responsibility dan corporate governance yang diproyeksikan komite audit, komisaris 

independen dan ukuran dewan direksi. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

teknik purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis regresi 

linier berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa komisaris independen, 

dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

Sedangkan CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

Persamaan:  

1. Variabel dependen pada penelitian terdahulu yaitu agresivitas pajak memiliki 

kesamaan dengan variabel pada penelitian ini. 

2. Variabel independen yang terdapat pada penelitian terdahulu memiliki 

kesamaan dengan penelitian ini yaitu corporate social responsibility dan 

corporate governance yang diporyeksikan dengan komite audit, komisaris 

independen dan dewan direksi. 
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Perbedaan:  

1. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 2013-2015, sedangkan 

penelitian ini menggunakan sampel perusahaan infrastuktur, utilitas dan 

transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. 

10. Septiana, Diamonalisa Sofiaty dan Helliana (2018) 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Septiana, Diamonalisa Sofiaty dan Helliana 

bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat penghindaran pajak. Sampel yang 

digunakan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2016. Variabel dependen adalah penghindaran 

pajak, sedangkan variabel independen yaitu kepemilikan saham eksekutif dan 

kompensasi eksekutif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 

sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda. Hasil dari 

penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan saham eksekutif tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak dan kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. 

Persamaan: 

1. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu 

penghindaran pajak, masih berhubungan dengan variabel dependen yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu agresivitas pajak. 

2. Variabel independen pada penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan 

penelitian ini yaitu kompensasi eksekutif. 
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Perbedaan:  

1. Variabel independen pada penelitian terdahulu terdapat kepemilikan saham 

eksekutif, namun pada penelitian ini tidak terdapat variabel tersebut. 

2. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu merupakan perusahaan 

manufaktur sub sektor makanan dan minuman, berbeda dengan penelitian ini 

yang menggunakan perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi. 

11. Shelly Novitasari (2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh manajemen laba, 

corporate governance dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak. Sampel yang 

digunakan yaitu seluruh perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014. Variabel yang digunakan adalah variabel 

dependen yaitu agresivitas pajak. Variabel independen yaitu manajemen laba, good 

corporate governance yang diproyeksikan dengan kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, intensitas rapat komite audit 

dan intensitas modal. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling dengan mengambil sampel yang telah ditentukan 

sebelumnya berdasarkan tujuan penelitian dengan kriteria. Teknik analisis data 

dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian 

ini menyatakan manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak, intensitas 

modal dan intensitas rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, 

GCG pada proyeksi komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh 
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terhadap agresivitas pajak, sedangkan proyeksi lainnya yaitu kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

Persamaan: 

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan 

variabel dependen yang sama yaitu agresivitas pajak 

2. Menggunakan variabel independen yang sama yaitu kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, komisaris indepeden 

Perbedaan: 

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan manajemen laba dan intensitas modal 

sebagai variabel independen, sedangkan penelitian ini meneliti tentang good 

corporate governance dan corporate social responsibility. 

2. Pada penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan infrastruktur, utilitas dan 

tranportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019, 

sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan sektor property and real 

estate pada Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. 

12. Roman Lanis dan Grant Richardson (2012) 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara corporate social 

responsibility dan agresivitas pajak perusahaan. Sampel yang digunakan adalah 

perusahaan public di Australia yang terdapat pada Aspect-Huntley Financial database 

tahun 2008-2009. Variabel dependen adalah agresivitas pajak dan variabel 

independen yaitu corporate social responsibility. Terdapat variabel control yaitu 

corporate governance dan fraud. Teknik pengambilan sampel yang menggunakan 6 
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kategori. Teknik analisis data menggunakan regression analysis. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa pengungkapan CSR dan agresivitas memiliki hubungan yang 

signifikan. 

Persamaan: 

1. Variabel dependen yang digunakan sama yaitu agresivitas pajak 

2. Variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu memiliki 

kesamaan dengan penelitian ini yaitu corporate social responsibility.  

Perbedaan: 

1. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian 

ini.
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Tabel 2.1: Matriks Penelitian 

Keterangan:      B: Berpengaruh  TB: Tidak Berpengaruh 

X1: Komite Audit    X7: Inventory Intensity  X13: Kepemilikan Saham Eksekutif 

X2: Kepemilikan Instituional   X8: Capital Intensity   X14: Leverage  

X3: Kepemilikan Manajerial   X9: Kualitas Audit   X15: Dewan Direksi 

X4: Kompensasi Eksekutif   X10: Manajemen Laba   

X5: Komisaris Independen   X11: Intensitas Rapat Komite Audit  

X6: Corporate Social Responsibility  X12: Return On Asset

Nama Peneliti Terdahulu X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 

Denny W, Akhmad S (2019) - - B - - B - - - - - TB - - - 

Devandanny R, Rahadi N (2019) - - - TB B - - - - - - - - - - 

Nirmal Devi, dkk (2019) - - - - - TB - - - - - - - - - 

Noor Mitha Dewi (2019) TB B - - B - - - - - - - - - - 

Setu Setyawan dkk (2019) B TB -  B - B- B- - - - - - B- - 

Deni D, Cicely D (2018)   - B TB - - - - - - - - - - 

Moh Zainul Abidin, dkk (2018) TB TB - - TB TB - - TB - - - - - TB 

Irwan P, Bambang A.P  (2018) - B B  B - - - - - - -  - - 

RR. Maria dan I.G.A.M. (2018) TB - - - TB B - - - - - - - - TB 

Septiana, dkk  (2018) - -  B - - - - - - - - TB - - 

Shelly Novitasari (2017) - B TB - B - - TB - B TB - - - - 

R. Lanis dan G. Richardson 

(2012) 
- - - - - B 

- - - - - - - - - 
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2.2 Landasan Teori 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh komte audit, kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, kompensasi eksekutif, komisaris independen 

dan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak pada perusahaan 

infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

membutuhkan kajian teori sebagai berikut: 

2.2.1 Teori Keagenan (Agency Teori) 

Teori keagenan (agency theory) merupakan teori yang menjelaskan tentang 

hubungan dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu selaku principle dan 

agent. Teori keagenan mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai. Teori 

keagenan akan muncul ketika terjadi sebuah perjanjian hubungan kerja antara 

principle yang memiliki wewenang dengan agent atau pihak yang diberi wewenang 

untuk menjalankan perusahaan (Nugraha & Meiranto, 2015). Manajemen yang 

bertugas untuk mengelola perusahaan harus melaporkan kinerja perusahan ke 

pemegang saham. Tujuan dari teori agensi ini adalah pertama, digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan individu baik principle atau agent dalam mengevaluasi 

keputusan yang diambil. Kedua, untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang 

diambil guna mempermudah pengalokasian hasil sesuai dengan kontrak kerja. 

Perusahaan yang semakin besar maka sering terjadi konflik perbedaan kepentingan 

antara principle dan agent. Perbedaan kepentingan ini menimbulkan agency problem. 
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Teori agency juga menjelaskan mengenai hubungan antara pemerintah dan 

manajemen. Dimana pemerintah yang menganggap pajak sebagai pendapatan negara, 

sedangkan perusahaan beranggapan pajak sebagai beban. Perbedaan kepentingan 

antara pemerintah dengan manajemen dapat menimbulkan ketidaksimetrisan 

informasi yang mendorong manajer untuk melakukan penghindaran pajak. 

Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki 

oleh pemegang saham dan manajemen. Asimetri informasi dapat memicu konflik 

kepentingan yang terjadi antara pemegang saham dan manajemen dalam menyajikan 

informasi yang tidak sebenarnya kepada pemegang saham, terutama tentang kinerja 

manajemen dalam perusahaan. Asimetri informasi ini dapat mendorong manajemen 

untuk melakukan perencanaan pajak dalam rangka memanipulasi kinerja perusahaan. 

Sedangkan bagi pemegang saham, sulit untuk mengkontrol secara efektif mengenai 

tindakan yang dilakukan manajemen karena sedikitnya informasi yang diterima. 

Adanya masalah keagenan yang dapat menimbulkan ketidaksimertrian informasi, 

maka perusahaan harus menanggung besarnya agency cost. Menurut Jensen & 

Meckling, (1976) menjelaskan bahwa agency cost dibagi menjadi 3 jenis yaitu: 

1. Monitoring cost, merupakan biaya yang dikeluarkan dengan tujuan sebagai 

pegawasan jalannya aktivitas-aktivitas perusahaan yang dilaksanakan oleh 

agent agar sesuai dengan kebutuhan pemilik atau pemegang saham.  

2. Bonding Cost, merupakan biaya yang menjamin bahwa agent tidak 

melakukan tindakan yang dapat merugikan principle. 
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3. Residual loss, merupakan biaya yang ditanggung oleh perusahaan yang 

muncul karena perbedaan keputusan antara agent dan principle.  

Praktik agresivitas pajak dalam teori keagenan dipengaruhi oleh adanya 

konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen yang timbul ketika 

setiap individu berusaha untuk mempertahankan sesuatu yang dikehendaki. 

Perbedaan kepentingan antara principle dan agent dapat mempengaruhi berbagai hal 

mengenai kinerja perusahaan terutama mengenai kebijakan pajak. System pajak self 

assessment yang diterapkan di Indonesia memberikan kesempatan bagi agent untuk 

menghitung beban pajak serendah mungkin sehingga beban pajak yang ditanggung 

perusahaan menjadi turun. Hal ini dilakukan agent karena adanya asimetri informasi 

dengan pihak principle. Dengan melakukan manajemen pajak maka pihak agent 

mendapatkan keuntungan yang tidak bisa didapatkan dari pihak principle. Terdapat 

beberapa upaya untuk memantau tindakan manjemen terkait dengan praktik 

agresivitas pajak yang dilakukan, salah satunya dengan adanya pihak yang memantau 

dan memerika terhadap aktivitas yang dilakukan oleh manajemen seperti memeriksa 

laporan keuangan dan mengevaluasi hasil laporan keuangan keuangan. 

2.2.2 Pajak 

Menurut UU RI Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentutan umum dan tatacara 

perpajakan mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
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keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak yang bersifat memaksa 

dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung sehingga pemungutan pajak harus 

terlebih dulu mendapat persetujuan masyarakat melalui DPR. Hal ini sesuai dengan 

UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yaitu “segala pajak untuk kegunaan kas negara 

berdasarkan pajak”. Menurut Soemitro, (1992) mendefinisikan pajak sebagai gejala 

masyarakat, yang artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Pungutan pajak yang 

dapat mengurangi kekayaan atau penghasilan setiap individu, namun hal tersebut 

dikembalikan lagi ke masyarakat. Pengembalian itu dapat berupa melalui pengeluaran 

pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang 

memanfaatkan. Menurut Muriani, (2019) pajak merupakan salah satu sumber 

penerimaan negara digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak yang dipungut 

dari masyarakat yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung digunakan untuk pengeluaran demi kemakmuran rakyat. Pelaksanaan 

pemungutan pajak harus berdasakan dengan ketentuan dan fungsi dari pajak itu 

sendiri. Menurut Suandy, (2017) menyebutkan bahwa fungsi pajak terbagi menjadi 

dua yaitu 

1. Fungsi Financial (budgeter), adalah memamasukan uang sebanyak mungkin 

ke dalam kas negara. Hal itu dibuktikan dengan tingginya sumbangan 

penerimaan pajak kepada anggaran pendapatan belanja negara (APBN).  
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2. Fungsi Mengatur (regulerend), adalah pajak yang digunakan sebagai alat 

untuk mengatur masyarakat, baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik 

dengan tujuan tertentu. 

2.2.3 Agresivitas Pajak 

Sumber utama pendapatan negara berasal dari pajak. Bagi perusahaan pajak 

merupakan pengurang laba. Pada dasarnya perusahaan menekan laba agar pajak yang 

dibayarkan tidak terlalu besar. Sebagian besar perusahaan melakukan perencanaan 

pajak agar pajak yang dibayar rendah. Kegiatan perencanaan pajak itu sendiri 

memberikan manfaat terhadap pendapatan dan arus kas perusahaan, tetapi juga 

mungkin dapat menimbulkan biaya terkait yang mungkin lebih besar daripada 

manfaat yang didapat jika kegiatan penghindaran pajak terlalu agresif atau jika 

mereka muncul sebagai akibat dari manajerial insentif dan eksploitasi asimetri 

informasi yang merugikan pemegang saham (Ying et al., 2017). Agresivitas pajak 

adalah suatu tindakan yang bertujuan mengurangi beban pajak yang dibayarkan oleh 

perusahaan dengan meminimalisir laba. Menurut Frank et al., (2009) agresivitas pajak 

merupakan bentuk manipulasi pajak penghasilan melalui perencanaan pajak baik 

secara legal (tax avoidance) maupun illegal (tax evasion). Manfaat yang paling jelas 

didapat perusahaan ketika melakukan agresivitas pajak adalah penghematan pajak 

yang lebih besar. Agresivitas pajak dilakukan dengan berbagai hal baik secara legal 

maupun illegal yang berdampak mempengaruhi penurunan penerimaan negara. 

System pemungutan pajak self assessment yang memberi wewenang, kepercayaan, 
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tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar 

dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, maka seharusnya wajib 

pajak memperhitungkan dan membayarkan dengan benar. Hal ini tidak dilakukan 

oleh beberapa perusahaan, perusahaan justru memanfaatkan hal tersebut sebagai 

celah untuk melakukan perencanaan pajak. Menurut Putri, (2014) tindakan pajak 

yang agresif akan berdampak buruk bagi perusahaan karena mengharuskan 

perusahaan untuk melaporkan laba lebih rendah. Hal ini tentu berdampak pada 

reputasi perusahaan yang dipandang memiliki kinerja yang buruk. Stakeholder selaku 

pemegang saham, kreditur dan investor tentu selalu menginginkan perusahaan untuk 

selalu mendapatkan laba yang tinggi. Menurut (Wahab et al., 2017) agresivitas pajak 

perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan karena kepentingan pemegang 

saham dan manajer tidak sejalan mengenai risiko pajak. Namun dalam kenyataan 

masih banyak perusahaan yang melaporkan laba tinggi kepada stakeholder tetapi 

melaporkan laba rendah kepada otoritas pajak.  

Pengukuran agresivitas pajak dapat dilakukan dengan dua pengukuran sesuai dengan 

penelitian terdahulu yaitu: 

1. Pengukuran agresivitas pajak:  

Menggunakan effective tax rate (ETR) dengan membandingkan beban pajak 

penghasilan dengan pendapatan sebelum pajak. (Rengganis & Putri, 2018) 

𝑬𝑻𝑹 =
𝑩𝒆𝒃𝒂𝒏 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌 𝑷𝒆𝒏𝒈𝒉𝒂𝒔𝒊𝒍𝒂𝒏

𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐛𝐞𝐥𝐮𝐦 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤
 

2. Pengukuran agresivitas pajak: 
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Menggunakan cash effective tax rate (CETR) dengan membandingkan jumlah 

kas pajak yang dibayarkan dengan pendapatan sebelum pajak. 

𝑪𝑬𝑻𝑹𝒊𝒕 =
𝑪𝒂𝒔𝒉 𝑻𝒂𝒙 𝑷𝒂𝒊𝒅

𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧  𝐒𝐞𝐛𝐞𝐥𝐮𝐦 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤
 

3. Pengukuran agresivitas pajak: 

Menggunakan book tax rate (BTD) dengan membandingkan perbedaan laba 

berdasarkan tahun buku dikurangi laba berdasarkan pajak perusahaan i pada 

tahun t dengan total aset perusahaan i. 

𝑩𝑻𝑫 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒊𝒇𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒃𝒐𝒐𝒌 − 𝑻𝒂𝒙 𝒊, 𝒕

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭 𝐢, 𝐭
 

 

2.2.4 Corporate Governance 

Corporate governance merupakan suatu bentuk strategi perusahaan dalam 

menciptakan organisasi atau perusahaan untuk memberikan nilai tambah dalam 

jangka panjang. Menurut (Jamei, 2017) corporate governance merupakan konsep 

multidimensi dimana akuntabilitas transparansi, tanggung jawab dan pertimbangan 

keadilan dan hak para pemangku keadilan merupakan sebuah konsep mendasar. 

Organization for Economic Corporation and Development (OECD) menyatakan 

bahwa corporate governance merupakan satu elemen kunci dalam meningkatkan 

efisiensi dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kepercayaan investor 

Corporate givernance berhubungan langsung dengan manajemen perusahaan, dewan 

direksi pemegang saham dan pemangku kepenting lainnya. Berdasarkan definisi-
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definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa corporate governance merupakan bentuk 

dalam mengawasi, mengelola dan mengatur hubungan yang baik dengan pihak yang 

berhubungan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Good Corporate 

Governance memiliki kerangka kerja untuk menetapkan tujuan perusahaan serta 

memantau kinerja perusahaan.  

Menurut Organization for Economic Corporation and Development (OECD) 

terdapat enam prinsip penerapan good corporate governance yaitu: 

1. Ensuring the Basis for an Effective Corporate Governance Framework. 

Corporate governance harus mempromosikan transparansi dan konsisten 

terhadap hukum serta menginformasikan secara terbuka kepada seluruh pihak 

yang berkepentingan. 

2. The Right of Shareholders and Key Ownership Function. 

Corporate governance harus melindungi dan menfasilitasi pelaksanaan hak 

pemegang saham. 

3. The Equitable Treatment of Shareholders. 

Corporate governance harus memastikan perlakuan yang adil dari semua 

pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Semua 

pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi 

yang efektif atas pelanggaran hak mereka. 

4. The Role of Stakeholders in Corporate Governance 
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Corporate governance framework harus mengakui hak-hak pemangku 

kepentingan yang ditetapkan melalui kesepatan bersama dan mendorong 

kerjasama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam 

menciptakan kekayaan, pekerjaan dan keberlanjutan perusahaan yang sehat 

ecara financial. 

5. Disclosure and Transparency 

Corporate governance harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat 

waktu dan akurat dilakukan pada semua hal yang berkaitan dengan 

perusahaan, termasuk keuangan, kinjera, kepemilikan dan tata kelola 

perusahaan. 

6. The Responsibilities of the board 

Corporate governance harus memastikan pemantauan manajemen yang 

efektif oleh dewan dan akuntabilitas dewan kepada perusahaan dan pemegang 

saham. 

2.2.5 Komite Audit 

Komite audit merupakan bagian dari komisaris independen yang bertujuan 

untuk mengawasi jalannya kinerja suatu organisasi atau perusahaan. Tan, (2006) 

menyatakan bahwa komite audit merupakan sub komite dari dewan direksi yang 

memiliki tanggung jawab pengawasan dalam proses pelaporan keuangan. Komite 

audit mempunyai peran sangat penting dalam menjaga terwujudnya system 

pengawasan dalam melaksanakan good corporate governance. Menurut Otoritas Jasa 
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Keuangan melalui Peraturan Nomor IX.I.5 tentang pembentukan dan pedoman 

pelaksanaan kerja komite audit menjelaskan bahwa komite audit dalam suatu 

perusahaan minimal terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris 

independen dan pihak dari luar perusahaan public atau emiten. Dengan adanya 

komite audit maka pengendalian terhadap perusahaan agar berjalan dengan baik, 

sehingga mengurangi terjadinya konflik keagenan. Dalam hal ini komite audit juga 

dapat menjadi penengah antara manajemen dan auditor. Tugas komite audit yaitu 

menelaah dan memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan 

dengan kebijakan keuangan dan pengendalian internal perusahaan yang sesuai dengan 

peraturan. Komite audit juga bertugas dalam memeriksa terhadap laporan keuangan 

perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya komite audit harus independen. Menurut 

penelitian Deslandes et al., (2020) menyatakan bahwa independensi komite audit 

meningkatkan pemantauan informasi keuangan dan diperlukan untuk meminimalisir 

risiko pajak dan mengingat bahwa anggota komite audit non independen mungkin 

ingin meminimalkan pajak untuk meningkatkan laba bersih dan harga saham. 

Perhitungan komite audit dapat dihitung menggunakan jumlah audit yang ada dalam 

perusahaan seperti yang dirumuskan berikut ini (Dewi, 2019): 

𝐊𝐨𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐭 = ∑ 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐚𝐮𝐝𝐢𝐭 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐩𝐞𝐫𝐮𝐬𝐚𝐡𝐚𝐚𝐧 

2.2.6 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh pihak diluar perusahaan yaitu institusi keuangan, pemerintah, institusi 
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luar negeri, dan badan institusi lainnya yang dapat membantu pihak principle dalam 

mengawasi perilaku agen di perusahaan sehingga dapat mengurangi tindakan-

tindakan yang bertentangan dengan aturan perusahaan. Kepemilikan institusional 

dalam suatu perusahaan akan mendorong dalam pengawasan kinerja manajemen yang 

lebih optimal, karena kepemilikan saham merupakan sumber kekuatan yang dapat 

digunakan untuk mendukung manajemen atau sebaliknya (Arianti, 2020). 

Kepemilikan institusional dapat sebagai acuan dimana semakin tinggi presentase 

kepemilikan institusional perusahaan, maka dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan mengakibatkan adanya 

pengawasan oleh lembaga yang memiliki saham diperusahaan tersebut dengan 

mengawasi kinerja manajemen termasuk praktik agresivitas pajak. Institusi – institusi 

tersebut sebagai pemilik saham dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan 

yang terjadi. Kepemilikan institusional dinilai mampu mengurangi konflik keagenan 

yang muncul karena tidak adanya keselarasan antara principle dan agent di dalam 

perusahaan. Dalam mengukur variabel kepemilikan institusional dapat ditentukan 

menggunakan perhitungan berikut (Abidin et al., 2018): 

𝑲𝒆𝒑𝒆𝒎𝒊𝒍𝒊𝒌𝒂𝒏 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 =
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐁𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚𝐫
 𝒙 𝟏𝟎𝟎%  

2.2.7 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan besarnya proporsi kepemilikan saham biasa 

yang dimiliki oleh pihak manajemen yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan 
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(Fadhila et al., 2017). Kepemilikan manajerial merupakan mekanisme dari good 

corporate governance. Dengan adanya kepemilikan oleh anggota dewan perusahaan 

dapat menciptakan insentif untuk melindungi kepentingan financial mereka di 

perusahaan (Boussaidi & Hamed, 2015). Dengan adanya kepemilikan saham, manajer 

akan secara langsung menerima manfaat dari keputusan yang telah diambil, begitu 

juga dengan kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan 

yang salah (Zahira, 2017). Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa manajer selaku 

pemilik saham lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Proporsi kepemilikan 

yang sedikit dalam perusahaan membuat manajer cenderung bertindak sesuai 

kepentingan pribadi dan tidak dapat memaksimalkan kinerja diperusahaan sehingga 

dapat menimbulkan agency cost. Menurut teori keagenan, konflik yang terjadi antara 

principle dan agent dapat dikurangi dengan menyelarasakan kepentingan antara 

principle dan agent. Keberadaan kepemilikan saham oleh manajerial dapat mengungi 

timbulnya agency cost karena dengan memiliki saham perusahaan dapat merasakan 

secara langsung manfaat dan dampaknya dalam setiap pengambilan keputusan 

(Wirawan & Wirakusuma, 2018). Menurut Wijaya & Saebani, (2019) semakin besar 

proporsi saham manajerial dalam suatu perusahaan, maka pihak manajemen lebih 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan cenderung meminimalisir risiko 

perusahaan. Sehingga perusahaan akan cenderung tidak melakukan tindakan 

agresivitas pajak. Perhitungan kepemilikan manajerial dapat diukur menggunakan 

rumus berikut (Irwan Prasetyo & Pramuka, 2018): 
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𝑲𝒆𝒑𝒆𝒎𝒊𝒍𝒊𝒌𝒂𝒏 𝑴𝒂𝒏𝒂𝒋𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 =
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐣𝐞𝐦𝐞𝐧

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐁𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚𝐫
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

2.2.8 Kompensasi Eksekutif 

Kompensasi eksekutif merupakan suatu insentif baik financial atau non 

financial yang diberikan perusahaan kepada jajaran eksekutif. Kompensasi ini 

diberikan sebagai balas jasa dan penghargaan untuk para eksekutif atas kinerja yang 

telah diberikan kepada perusahaan. Kompensasi ini juga diberikan agar eksekutif 

yang salah satunya manajer dapat meningkatkan kinerja mereka. Kompensasi dapat 

berupa gaji pokok, tunjangan, bonus atau manfaat pribadi lainnya. Eksekutif yang 

menerima kompensasi tentunya menginginkan agar perusahaan mendapatkan 

pendapatan yang tinggi. Individu akan melaksanakan sesuatu jika ia juga 

mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut (Hanafi & Harto, 2014). Dari hal 

tersebut, eksekutif selaku pemimpin perusahaan membuat kebijakan pajak yang 

tentunya mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Maka dari itu kompensasi 

tinggi yang diberikan kepada eksekutif merupakan upaya sebagai pelaksanaan 

efisiensi pajak. Yuwono & Fuad, (2019) menjelaskan bahwa semakin besar 

kompensasi eksekutif perusahaan secara signifikan berpengaruh terhadap agreivitas 

pajak yang semakin kecil. Hal ini karena eksekutif membantu terciptanya hubungan 

yang searah antara agent dengan principle. Perusahaan tidak akan memberikan 

imbalan kepada para eksekutif jika biaya agresivitas pajak lebih besar dari 

keuntungan yang dihasilkan (Yuwono & Fuad, 2019). Perhitungan variabel 



46 
 

 
 

kompensasi eksekutif dapat diukur menggunakan total kompensasi eksekutif seperti 

berikut ini (Darmawati & Delfina, 2018): 

𝐊𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐄𝐤𝐬𝐞𝐤𝐮𝐭𝐢𝐟 = 𝐋𝐧 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐊𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐄𝐤𝐬𝐞𝐤𝐮𝐭𝐢𝐟 

2.2.9 Komisaris Independen 

Komisaris independen adalah pihak netral yang keberadaannya diharapkan 

dapat meminimalisir tindakan agresivitas pajak pada perusahaan. Keberadaan 

komisaris independen di sebuah perusahaan sangat mempengaruhi dalam 

pengambilan keputusan untuk melakukan agrisivitas pajak atau tidak. Dalam 

perusahaan komisaris independen memiliki fungsi untuk mengawasi dan mengkontrol 

semua kebijakan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah komisaris 

independen dalam suatu perusahaan sangat mempengaruhi keputusan. Semakin 

banyak komisaris independen dalam perusahaan maka pengawasan terhadap aktivitas 

agresivitas pajak semakin ketat. Komisaris independen merupakan peranan penting 

dalam mewujudkan good corporate governance. Tata kelola perusahaan dapat 

mempengaruhi keputusan perpajakan. Good corporate governance menjadikan 

kinerja perusahaan menjadi lebih termonitoring. Selain itu, dengan adanya good 

corporate governance dapat mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk 

mendapatkan value added bagi pemegang saham. Menurut Irvan & Henryanto, 

(2015) dengan adanya pengawasan yang ketat dari komisaris independen maka akan 

mengurangi kesempatan manajer untuk melakukan pajak yang agresif. Komisaris 

independen menjadi penengah antara pemegang saham dan manajemen dalam 
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mengambil kebijakan terkait dengan pajak. Pengukuran variabel komisaris 

independen dapat diukur menggunakan rumus berikut (Abidin et al., 2018): 

𝑲𝒐𝒎𝒊𝒔𝒂𝒓𝒊𝒔 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏 =
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐃𝐞𝐰𝐚𝐧 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐚𝐫𝐢𝐬
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

2.2.10 Corporate Social Responisibility 

Corporate social responsibility sebagai suatu komitmen yang dilakukan dalam 

dunia bisnis mengenai tanggung jawabnya secara sosial, ekonomi dan lingkungan. 

Komitmen perusahaan dalam pengungkapan CSR dapat memberikan informasi 

kepada stakeholder dan sebagai akuntabilitas perusahaan. Peraturan mengenai CSR 

bagi badan usaha diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2007 pasal 66 C yang 

menyatakan bahwa laporan tahunan yang telah disampaikan kepada RUPS sekurang-

kurangnya harus memuat laporan pelaksanaan tanggung jawaban sosial dan 

lingkungan. Kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan kualitas 

perusahaan, mengurangi risiko bisnis perusahaan, mendapatkan izin beroperasi secara 

social serta memungkin perusahaan dalam mendapatkan penghargaan. Perusahaan 

yang melakukan CSR mendapat kepercayaan dan citra positif yang diberikan 

masyarakat serta investor. Kaitan teori dengan penelitian ini adalah jika perusahaan 

melakukan CSR, maka perusahaan tersebut telah bertanggung jawab secara sosial, 

ekonomi dan lingkungan. Selain itu perusahaan yang mengungkapkan CSR 

cenderung lebih berfokus pada reputasi perusahaan dan tidak melakukan tindakan 

yang dapat merugikan reputasi perusahaan. Maka dari itu kecil kemungkinan 

perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Menurut Nurcahyono & 
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Kristiana, (2019) semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR pada perusahaan, maka 

diharapkan perusahaan tersebut tidak melakukan tindakan agresivitas pajak. Karena 

apabila perusahaan yang menerapkan CSR melakukan agresivitas pajak maka 

perusahan tersebut dapat menurunkan nilai dan dampak positif dari pengungkapan 

CSR yang telah dilakukan perusahaan. Pengukuran corporate social responsibility 

dapat dilakukan sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu: 

1Dengan menggunakan indikator GRI versi 4.0 yang berjumlah 91 item. Pengukuran 

dilakukan dengan memberikan skor 1 untuk item yang diungkapkan dan skor 0 

diberikan terhadap item yang tidak diungkapkan sehingga dapat dilihat hasil skor 

pengungkapan per indikator untuk tiap perusahaan. Rumus perhitungan CSR sebagai 

berikut (Rengganis & Putri, 2018): 

𝑪𝑺𝑹𝑰𝒊 =
∑ 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐢𝐭𝐞𝐦 𝐩𝐞𝐧𝐠𝐮𝐧𝐠𝐤𝐚𝐩𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐮𝐬𝐚𝐡𝐚𝐚𝐧

𝟗𝟏
 

4. Dengan menggunakan variabel dummy, dimana skor = 1 untuk perusahaan 

yang melaporkan CSR dan skor = 0 untuk perusahaan yang tidak 

melaporkan CSR 

2.3 Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak 

Komite audit merupakan upaya dalam mewujudkan good corporate 

governance. Komite audit yang mempunyai tugas dalam mengawasi jalannya 

perusahaan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Teori keagenan menjelaskan 
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mengenai hubungan antara principle dan agent. Dengan adanya komite audit 

diprediksi dapat menyelesaikan perbedaan kepentingan antara pihak principle dan 

agent. Karena komite audit merupakan bagian komisaris independen yang diharapkan 

dapat menjadi penengah antara principle dan agent. Dengan adanya komite audit 

dalam suatu perusahaan diharapkan dapat meminimalisir tindakan penghindaran 

pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Asri & Suardana, (2016) membuktikan bahwa 

komite audit mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Meningkatnya 

kualitas good corporate governance dengan keberadaan komite audit yang besar 

dapat meminimalkan peluang perusahaan dalam upaya mengurangi beban pajak yang 

dibayarkan. Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka peneliti mengasumsikan bahwa 

komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal itu 

didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyawan et al., (2019) yang 

menyatakan bahwa komite audit berpengaruh siginifikan tehadap agresivitas pajak. 

namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, (2019) dan Abidin 

et al., (2018) yang menyatakan bahwa komite audit tidak mempunyai pengaruh 

terhadap agresivitas pajak. 

2.3.2 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak 

Kepemilikan institusional merupakan upaya dalam mewujudkan good 

corporate governance. Dengan adanya kepemilikan institusional pada perusahaan 

diharapkan dapat menjadi peranan penting dalam mengawasi dan memberi masukan 

kepada manajer. Kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dapat dikaitkan 
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dengan tingkat agresivitas pajak. Hal ini menunjukan bahwa tingkat kepemilikan 

institusional yang besar maka semakin meningkat pengawasan yang dilakukan oleh 

pihak eksternal terhadap manajemen perusahaan. Teori keagenan muncul karena 

terjadi sebuah perjanjian bisnis antara principle dan agent. Seorang manajer tentu 

lebih mengetahui keadaan perusahaan dibandingkan dengan pihak principle. Oleh 

karena itu manajer berkewajiban untuk melaporkan informasi kepada principle. 

Namun, seringkali informasi yang disampaikan oleh manajer tidak sesuai dengan 

keadaan yang terjadi di perusahaan. Sehingga konflik kepentingan yang terjadi antara 

pihak principle dan agent dapat menimbulkan agency cost. Dengan tingginya tingkat 

kepemilikan institusional, maka akan semakin tinggi tingkat pengawasan kepada 

manajerial (Fadli, 2016). Dari hal tersebut dapat mengurai konflik yang terjadi karena 

kepentingan manajemen dan mengurangi peluang terjadinya agresivitas pajak. Dari 

ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki 

pengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak. Hasil penelitian Novitasari, (2017) dan 

Irwan Prasetyo & Pramuka, (2018) mendukung pernyataan diatas bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal itu bertentangan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Setyawan et al., (2019) yang menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

2.3.3 Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak 

Dalam mengambil keputusan pihak manajemen cenderung lebih berhati-hati 

karena dampak yang terjadi dapat langsung dirasakan oleh dirinya selaku pemilik 
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saham. Besarnya kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan berdampak pada 

kelangsungan perusahaan. Berdasarkan teori agency yang menyatakan bahwa 

perbedaan kepentingan antara principle dan agent dapat menimbulkan agency 

problem. Dengan adanya kepemilikan manajerial maka manajer yang mempunyai 

saham pada perusahaan berusaha menyelaraskan kepentingan dengan principle 

sehingga dapat mengurangi terjadinya agency problem. Dengan banyaknya 

kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan diharapkan dapat mengurangi 

kecenderungan perusahaan dalam mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Dari 

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai 

pengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak pada suatu perusahaan. Penjelasan 

diatas juga diperkuat dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wijaya 

& Saebani, (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 

terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Irwan 

Prasetyo & Pramuka, (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Penelitian Novitasari, 

(2017) juga menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh 

terhadap agresivitas pajak. 

2.3.4 Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak 

Kompensasi eksekutif merupakan imbalan yang diterima para eksekutif 

perusahaan atas loyalitas dan kinerja yang diberikan kepada perusahaan. Imbalan ini 

juga diberikan agar para eksekutif dapat lebih meningkatkan kinerja mereka. Menurut 
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teori keagenan salah satu upaya untuk meminimalisir terjadi agency problem adalah 

dengan memberi aturan kepada agent agar bertindak sesuai dengan kepentingan 

principle dengan memberikan kompensasi. Kompensasi yang diberikan dapat berupa 

gaji, bonus dan saham. Kompensasi eksekutif berhubungan dengan agresivitas pajak 

dimana jika kompensasi yang diberikan tinggi, maka tindakan perusahaan dalam 

mengurangi beban pajak yang dibayarkan rendah. Karena para eksekutif bekerja 

sesuai dengan keinginan para pemegang saham. Dalam teori agensi yang 

menimbulkan perbedaan pandangan antara principle dan agent mengenai keputusan 

yang diambil. Kompensasi ini muncul sebagai monitoring cost yang dikeluarkan oleh 

principle untuk membatasi perbedaan kepentingan antara principle dan agent. Dalam 

teori agensi kompensasi yang diberikan principle kepada eksekutif agar mereka dapat 

meningkatkan laba perusahaan. Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap agresivitas 

pajak telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penjelasan diatas juga 

diperkuat dengan hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuwono & 

Fuad, (2019), Darmawati & Delfina, (2018) menyatakan bahwa kompesasi eksekutif 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian Rosidy & 

Nugroho, (2019), Septiana et al., (2018) yang menyatakan bahwa besarnya 

kompensasi yang diterima eksekutif tidak berpengaruh terhadap tindakan agresivitas 

pajak yang dilakukan oleh perusahaan. 
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2.3.5 Pengaruh Komisaris Independen terhadap agresivitas pajak 

Komisaris independen merupakan pihak luar yang tidak memiliki keterkaitan 

hubungan bisnis maupun keluarga dengan direksi, pemegang saham dan pihak dewan 

komisaris lainnya. Komisaris independen sangat diperlukan dalam suatu perusahaan. 

Dengan adanya komisaris independen dalam perusahaan diharapakan untuk 

mengawasi dan mengkontrol kinerja direksi. Tata kelola perusahaan dapat 

mempengaruhi keputusan perpajakan. Komisaris independen sangat berhubungan 

dengan teori agensi karena dengan adanya komisaris independen dapat mengurangi 

asimetri informasi antara pemegang saham dengan manajemen. Komisaris 

independen memiliki hubungan dengan agresivitas pajak karena dengan adanya 

komisaris independen dapat mengawasi kinerja manajemen perusahaan serta dapat 

meminimalisir upaya memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang ada dengan 

mengurangi beban pajak yang dibayarkan. 

Menurut penelitian Novitasari, (2017) yang menyatakan bahwa komisaris 

independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Menurut Dewi, (2019) 

komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap effective tax rate. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Setyawan et al., (2019) menyatakan komisaris 

independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rengganis & Putri, (2018) dan Abidin et al., (2018) 

menyatakan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap agresivitas pajak. 
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2.3.6 Pengaruh corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak 

Corporate social responsibility merupakan bentuk kepedulian perusahaan 

terhadap pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat terhadap keadaan 

sosial, ekonomi dan lingkungan. Perusahaan memiliki tanggung jawab dalam 

menyeimbangkan kinerja sosial, kinerja ekonomi dan kinerja lingkungan. Kinerja 

sosial dengan peduli terhadap masyarakat dan pekerja, kinerja ekonomi dengan 

mengoptimalkan laba yang diperoleh, sedangkan kinerja lingkungan dengan 

memperdulikan lingkungan sekitar. Perusahaan yang melakukan pengungkapan 

tanggung jawab sosial memiliki tujuan untuk memberikan reputasi yang baik. Hal itu 

sejalan dengan teori agensi dimana principle selaku pemegang saham menginginkan 

agar perusahaan memiliki laporan yang baik dengan meningkatkan reputasi 

perusahaan dimasyarakat. Manajer sebagai agent mewujudkan tanggungjawab untuk 

memenuhi seluruh keinginan principle dengan melakukan pengungkapan CSR. Dari 

hal tersebut dapat menyelaraskan kepentingan antara principle dan agent sehingga 

dapat mengurangi agency problem. Pengungkapan corporate social responsibility 

berhubungan dengan agresivitas pajak karena CSR merupakan bentuk kepedulian 

perusahaan terhadap lingkungan sosial. Perusahaan yang mengungkapkan kewajiban 

CSR, dianggap bertanggung jawab secara sosial serta memiliki citra baik dimata 

masyarakat. Selain kewajiban CSR, perusahaan memiliki kewajiban membayar pajak 

yang dilakukan secara sukarela sesuai nominal yang ditetapkan dan tidak berupaya 

untuk melakukan agresivitas pajak agar dapat menjalin hubungan baik dengan 

pemerintah. Perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif maka dapat disebut 
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perusahaan tersebut tidak bertanggung jawab secara sosial. Meskipun tindakan 

agresivitas pajak tidak melanggar hukum tetapi dapat merugikan lingkungan sekitar 

perusahaan. Menurut Lanis & Richardson, (2013) semakin tinggi tingkat 

pengungkapan CSR suatu perusahaan, maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak 

perusahan. Hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rengganis & Putri, 

(2018) yang menyatakan bahwa CSR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Abidin et al., (2018) 

menyatakan bahwa corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap 

tindakan agresivitas pajak. 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini menguji pengaruh good 

corporate governance yang diproyeksikan dengan komite audit, kepemilikan 

instutisional, kepemilikan manajerial, kompensasi eksekutif, komisaris independen 

dan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak. Keterkaitan antar 

variabel dinyatakan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:  
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Variabel Independen      Variabel Dependen 

 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang, tujuan penelitian, rumusan 

masalah serta pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, maka 

peneliti mencoba memberikan hipotesis sementara, adapun hipotesis yang diuji dalam 

penelitian ini adalah: 

KOMITE AUDIT 

(X1) 

KEPEMILIKAN 

INSTITUSIONAL 

(X2) 

KEPEMILIKAN 

MANAJERIAL (X3) 

KOMPENSASI 

EKSEKUTIF (X4) 

AGRESIVITAS 

PAJAK (Y) 

KOMISARIS 

INDEPENDEN (X5) 

Corporate social 

responsibility (X6) 
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H1: Komite Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. 

H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. 

H3: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. 

H4: Kompensasi Eksekutif berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. 

H5: Komisaris Independen berparuh terhadap Agresivitas pajak 

H6: Corporate social responsibility berparuh terhadap Agresivitas pajak 

 


