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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Banyak definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli, tetapi

definisi yang dikemukakan tersebut memiliki makna yang sama. Mardiasmo

(2016:3) menjelaskan definisi pajak menurut Sumitro (1990) adalah iuran rakyat

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan

tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat

ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum.

Resmi (2013:1) menjelaskan definisi pajak yang dikemukakan oleh

Djajadiningrat (1965) adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari

kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan

yang memberi kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa

timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Resmi (2013:2) juga menjelaskan definisi pajak menurut Feldmann (1949)

adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa

(menurut norma-norma yang ditetapkanya secara umum), tanpa adanya

kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-

pengeluaran umum.
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Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan definisi pajak adalah:

“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
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemamakmuran rakyat”.

Dari beberapa definisi pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak

memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta

aturan pelaksanaannya.

2. Iuran dari rakyat kepada negara. Dalam hal ini yang berhak memungut

pajak adalah negara baik pusat maupun daerah.

3. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan

perpajakan akan berakibat adanya sanksi.

4. Pajak dipergunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masayrakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat penting bagi berlangsungnya

pembangunan suatu negara. Resmi (2013:3) menjelaskan fungsi pajak terdiri dari:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk

membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
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2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-

tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Agar tujuan pemungutan pajak dapat tercapai, dalam memilih alternatif

pemungutan pajak harus dipegang teguh asas-asas pemungutan pajak. Beberapa

ahli mengemukakan tentang asas pemungutan pajak (Suandy, 2005:27) terdiri

dari:

a) Asas Equality

Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan

kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya

dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality ini tidak

diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama

Wajib Pajak.

b) Asas Certainty

Pajak yang di bayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal

kompromi (not arbitrary) dalam asas ini kepastian hukum yang

diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan

ketentuan mengengai pembayarannya.
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c) Asas Convenience of Payment

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak,

yaitu saat sedekat-dekatnya dengan diterimanya penghasilan/keuntungan

yang dikenakan pajak.

d) Asas Economic of Collection

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin,

jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak

itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang

dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

2.1.3 Jenis Pajak

Resmi (2013:7) menjelaskan berbagai jenis pajak yang dapat

dikelompokan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongan

a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung

sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan

kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
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2. Menurut Sifat

a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan

keadaan pribadi Wajib Pajak atau keadaan subjeknya. Contoh: Pajak

Penghasilan (PPh).

b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan

objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa

memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun

tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN),Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN).

b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik

daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak

kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air

Permukaan, Pajak Parkir, dan lain lain.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:9) menjelaskan sistem pemungutan pajak dibagi tiga,

yaitu sebagai berikut:
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a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenag kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

 Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

fiskus.

 Wajib pajak bersifat pasif.

 Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketatapan pajak oleh

fiskus.

b. Self Assessment system

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

 Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

Wajib Pajak sendiri.

 Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan

melaporkan sendiri pajak yang terutang.

 Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan)

untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
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Ciri-cirinya: wewenang pemotong atau pemungut pajak yang terutang ada

pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.5 Hambatan Pemungutan Pajak

Salah satu sifat pajak yaitu memaksa, karena hal tersebut ada Wajib Pajak

yang melakukan perlawanan dalam pemungutan pajak. Mardiasmo (2016:10)

menjelaskan hambatan dalam pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1) Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara

lain:

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan

baik.

2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh

Wajib Pajak dengan tujuan menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

a. Tax Avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak

melanggar undang-undang.

b. Tax Evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara

melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.2 Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan (agency

relationship) muncul ketika satu atau lebih individu yang lebih berlaku sebagai
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pemilik (principal) yang menggaji individu lain (agent) yang dikenal dengan

manajer yang bertindak atas namanya, mendelegasikan kekuasaan untuk membuat

keputusan kepada agent atau manajernya. Manajer diberi kekuasaan oleh pemilik

perusahaan yaitu pemegang saham untuk mengelola perusahaan dan membuat

keputusan. Oleh karena itu, manajer akan lebih mengetahui kondisi internal

perusahaannya dibandingkan dengan pemilik sehingga manajer berkewajiban

untuk memberikan informasi kepada pemilik perusahaan. Namun informasi yang

diterima terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Kondisi ini dikenal dengan istilah asimetri informasi (information asymmetric)

(Atmaja, 2008:12).

Untuk meyakinkan bahwa manajer bekerja sungguh-sungguh untuk

kepentingan pemegang saham, pemegang saham harus mengeluarkan biaya yang

disebut dengan agency cost yang meliputi:

 Pengeluaran untuk memonitor kegiatan manajer. Contoh biaya ini dapat

berupa biaya audit untuk mengaudit kinerja manajemen dan mendeteksi

apakah terdapat tindakan yang menyimpang dari manjemen, biaya untuk

menetapkan rencana kompensasi manjer, pembatasan anggaran, dan

aturan-aturan operasi

 Pengeluaran untuk membuat suatu struktur organisasi yang meminimalkan

tindakan-tindakan manajer yang tidak dinginkan.

 Opportunity cost yang timbul akibat kondisi dimana manajer tidak dapat

segera mengambil keputusan tanpa persetujuan pemgang saham. Contoh
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biaya ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh manajer untuk menyediakan

laporan keuangan kepada pemegang saham.

Teori agensi merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami

konsep corporate governance. Corporate governance (tata kelola perusahaan)

merujuk pada sistem yang mengharuskan perusahaan dikelola dan dikendalikan.

Sistem tersebut melintasi berbagai hubungan antara pemegang saham perusahaan,

dewam direksi, serta pihak manajemen senior (Horned dan Wachowicz, 2005:10).

Oleh karena itu, corporate governance diperlukan untuk mengurangi

permasalahan keagenan antara pemilik dengan manajer, dan untuk menyamakan

kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan.

Teori agensi tidak hanya terjadi pada internal perusahaan, tetapi juga dapat

terlihat dari adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah.

Pemerintah mengharapkan penerimaan pajak yang besar dimana perusahaan

sebagai salah satu wajib pajak yang berkontribusi dalam pencapaian target

tersebut. Sedangkan perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat

menurunkan kewajiban pajaknya.

2.3 Agresivitas Pajak

2.3.1 Pengertian Agresivitas Pajak

Suandy (2011:6) menjelaskan upaya dalam melakukan penghematan pajak

secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Lumbantoruan (1996)

menjelaskan manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban

perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah

mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy,



19

2011:6). Perencanaan pajak adalah langkah awal dari manajemen pajak. Zain

(2008:43) menjelaskan secara garis besar pengertian perencanaan pajak adalah:

“perencanaan pajak (tax planning) adalah proses mengorganisasi usaha
wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang
pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada
dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini mungkin baik oleh
kekuatan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara
komersial”.

Dari pengertian tersebut bahwa penghindaran pajak yang dilakukan

melalui perencanaan pajak (tax planning) dengan meminimumkan beban pajak

yang masih memenuhi ketentuan perpajakan. Jika tujuan perencanaan pajak

adalah merekayasa agar beban pajak (tax burden) dapat ditekan serendah mungkin

dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan  tujuan pembuat

undang-undang, maka perencanaan pajak ini sama dengan tax avoidance (Suandy,

2011:7).

Karena pajak merupakan unsur pengurang laba, banyak perusahaan yang

mengganggap pajak sebagai beban, karena dengan membayar pajak akan

mengurangi laba bersih yang akan diterima (Permana dan Zulaikha, 2015).

Karena hal tersebut perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang

ditanggungnya dengan cara melakukan tax planning atau dengan agresivitas pajak

(Nugraha dan Meiranto, 2015)

Frank et al (2009) menjelaskan agresivitas pajak merupakan suatu

tindakan yang dirancang atau dimanipulasi untuk menurunkan penghasilan kena

pajak dengan perencanaan pajak yang mungkin dianggap atau tidak dianggap

sebagai penghindaran pajak yang curang (tax evasions).  Hal ini sama dengan
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yang dijelaskan oleh Hlaing (2012) agresivitas pajak sebagai kegiatan

perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi

tingkat pajak yang efektif. Dengan demikian agresivitas pajak yang dilakukan

oleh perusahaan bertujuan untuk meminimalkan beban pajak sehingga keuntungan

yang diperoleh perusahaan semakin besar.

2.3.2 Keuntungan dan Kerugian dari Agresivitas Pajak

Chen et al (2010) menjelaskan untuk menentukan level agresivitas pajak,

perusahaan  memperhitungkan marginal benefit maupun marginal cost dari

pengelolaan pajak. Marginal benefit yang mungkin diperoleh adalah:

1. Adanya penghematan pajak (tax saving) yang besar bagi perusahaan

sehingga bagian yang dinikmati oleh pemilik lebih besar.

2. Memberikan kesempatan kepada manajer untuk mendapatkan keuntungan

pribadi dengan melakukan rent extraction. Rent extraction adalah suatu

tindakan manajer yang tidak memaksimalkan kepentingan pemilik,

tindakan ini dapat berupa penyusunan laporan keuangan yang agresif,

mengambil sumber daya atau aset perusahaan untuk kepentingan pribadi,

ataupun melakukan transaksi dengan pihak istimewa.

Sedangkan marginal cost yang mungkin terjadi adalah perusahaan

mendapat penalti atau sanksi administrasi dari petugas pajak yang merupakan

akibat dari kemungkinan ditemukannya kecurangan-kecurangan pajak pada

perusahaan. Jika kecurangan-kecurangan tersebut ditemukan saat dilakukan
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pemeriksaan, maka akan berpotensi memunculkan biaya-biaya non-pajak lainnya

yang tentu saja akan merugikan perusahaan dan merusak reputasi perusahaan.

2.3.3 Effective Tax Rate (ETR)

Agresivitas pajak dapat diukur dengan beberapa proksi. Agresivitas pajak

pada penelitian ini diukur dengan menggunakan proksi Effective Tax Rates (ETR)

seperti yang dilakukan oleh Dyreng et al (2008), Timothy (2010), Lanis dan

Richardson (2007, 2011, 2012), Khoula dan Ali (2012),  Zemzem dan Ftouhi

(2013), Boussaidi dan Hamed (2015), dll.

Effective tax rate (ETR) pada dasarnya adalah sebuah presentasi besaran

tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. ETR merupakan perbandingan dari

total beban pajak yang dibayarkan perusahaan dengan total pendapatan sebelum

pajak (Permana dan Zulaikha, 2015). ETR dihitung atau dinilai dari informasi

keuangan berdasarkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Proksi

ini digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas

beban pajak perusahaan.

Keberadaan ETR sering digunakan untuk pengambilan keputusan dan

digunakan oleh pihak berkepentingan dalam mengkaji sistem perpajakan

perusahaan dikarenakan adanya pengaruh kumulatif dari berbagai macam

keberadaan insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan. Pengukuran ETR

dihitung dengan membagi beberapa estimasi utang pajak dengan ukuran laba

sebelum pajak atau arus kas (Hanlon dan Heitzman, 2010). Pengukuran ini

menggambarkan tingkat rata-rata pajak per satuan mata uang dari pendapatan atau
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arus kas. Sangat penting untuk memahami pembilang yang tepat dalam

pengukuran ETR.

Penelitian ini mengunakan tiga variasi dari proksi ETR untuk mengukur

agresivitas pajak seperti yang dipaparkan oleh Hanlon dan Heitzman (2010).

Berikut ini merupakan variasi pembilang dalam pengukuran ETR perusahaan

yang umum digunakan, yaitu:

1. GAAP ETR

GAAP ETR didefinisikan sebagai total beban pajak penghasilan dibagi

dengan laba akuntansi sebelum pajak. Strategi perusahaan untuk menunda

pembayaran pajak seperti mempercepat depresiasi untuk tujuan perpajakan

tidak akan mengubah GAAP ETR. Tetapi, beberapa strategi yang bukan

untuk perencanaan pajak seperti perubahan dalam penilaian penyisihan

dapat mempengaruhi GAAP ETR. GAAP ETR merupakan rate yang

mempengaruhi laba akuntansi. Strategi pajak yang tidak dapat

menangguhkan pajak, tidak dapat mengubah GAAP ETR. (Hanlon dan

Heitzman, 2010)

	 = 	 	 		 − 	 	
2. Cash ETR

Cash ETR merefleksikan kemampuan perusahaan untuk mengeluarkan

sejumlah kecil nilai kas untuk membayar pajak dari laba sebelum pajak

(Dyreng et al, 2008). Cash ETR dihitung dengan jumlah pajak yang

dibayar secara tunai sebagai pembilang. Cash ETR dipengaruhi oleh

strategi penangguhan pajak tetapi tidak terpengaruh oleh perubahan akrual



23

akuntansi pajak. Cash ETR tahunan juga menunjukkan ketidakcocokan

antara pembilang dan penyebut jika kas tersebut digunakan untuk

membayar pajak termasuk pajak yang dibayarkan atas penghasilan dalam

periode yang berbeda. (Hanlon dan Heitzman, 2010).

ℎ	 = ℎ	 		 − 	 	
3. Current ETR

GAAP ETR dapat dikonversi kedalam Current ETR dengan memasukkan

pajak kini sebagai pembilang. Current ETR adalah mengukur total beban

pajak setelah dikurangi pajak tangguhan. Pengukuran ini berguna untuk

melihat nilai ETR perusahaan atas beban pajak saat ini. Current ETR

dapat mengendalikan efek dari strategi pajak tangguhan namun

terpengaruh oleh perubahan akrual akuntansi pajak. (Lee et al, 2015).

	 = 	 	 		 − 	 	
2.4 Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)

2.4.1 Pengertian Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)

Booklet FORUM FOR CORPORATE GOVERNANCE IN INDONESIA

(FCGI) (2001) menjelaskan corporate governance yang mempergunakan definisi

dari Cadburry Committee yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan

antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur,

pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern

lainnya yang berkitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata

lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Disamping itu
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FCGI juga menjelaskan bahwa tujuan dari corporate governance adalah untuk

menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate

Governance pada Badan Usaha Milik Negara, maka ditetapkan bahwa:

“Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan
oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan
akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam
jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders
lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”.

Organ yang dimaksud dalam pengertian diatas adalah Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi untuk Perusahaan Perseroan

(PERSERO), dan Pemilik Modal, Dewan Pengawas dan Direksi untuk Perusahaan

Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN). Sedangkan yang dimaksud

dengan stakeholders adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan

BUMN, baik langsung maupun tidak langsung yaitu Pemegang Saham/Pemilik

Modal, Komisari/Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan serta Pemerintah,

Kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya. Dari definisi diatas dapat

disimpulkan bahwa corporate governance adalah suatu suatu proses dan struktur

yang mengatur hubungan antara Dewan Komisaris, Direksi dan stakeholders

lainnya yang bertujuan untuk mengendalikan perusahaan agar meningkatkan

keberhasilan dan akuntabilitas perusahaan.

2.4.2 Prinsip Corporate Governance

Dalam Komite Nasional Kebijakan Governance (2006:5) dijelaskan bahwa

corporate governance memiliki lima asas atau prinsip:
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1. Transparansi (Transparency)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang

mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan

harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah

yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang

penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan

pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara

transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar,

terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku

kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan

untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (Responsibility)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang

dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

4. Independensi (Independency)
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Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola

secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan

lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.4.3 Karakteristik Corporate Governance

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) menjelaskan agar

pelaksanaa GCG berjalan secara efektif organ perusahaan harus menjalankan

fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-

masing organ mempunyai independensi dalam melakasankan tugas, fungsi dan

tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Organ

perusahaan yang dijelaskan oleh KNKG (2006) terdiri dari Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam penelitian ini

karakteristik yang digunakan adalah ukuran dewan komisaris.

2.4.3.1 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki peranan penting dalam menjalankan

perusahaan, Egon Zehnder (booklet FCGI, 2001) menjelaskan Dewan Komisaris

merupakan inti dari Corporate Governance yang ditugaskan untuk menjamin

pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola

perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, Dewan

Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk
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memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat

manajemen yang bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing

perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi

manajemen, maka Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan

perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pasal 20

ditetapkan:

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari dua orang anggota Dewan

Komisaris. Hal ini sejalan dengan pasal 2 ayat 1 dimana Direksi Emiten

atau Perusahaan Publik juga paling kurang terdiri dari dua orang anggota

Direksi.

2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari dua orang anggota Dewan

Komisaris, satu di antaranya adalah Komisaris Independen.

3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari dua orang anggota Dewan

Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga

puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

4. Satu di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris

utama atau presiden komisaris.

Booklet FCGI (2001) menjelaskan bahwa Dewan Komisaris memiliki

tugas-tugas utama yaitu:

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana

kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha,
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menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja

perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan

penjualan aset.

2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan

penggajian anggota Dewan Direksi, serta menjamin suatu proses

pencalonan anggota Dewan Direksi yang transparan dan adil.

3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat

manajemen, anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris,

termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi

perusahaan.

4. Memonitor pelaksanaan Governance, dan mengadakan perubahan dimana

perlu.

5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam

perusahaan.

2.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik penting yang harus

dipertimbangkan dalam pengelolaan beban pajak (Nugraha dan Meiranto, 2015).

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan ke dalam

beberapa kategori, diantaranya perusahaan besar, perusahaan menengah, dan

perusahaan kecil. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat

diklasifikasikan dengan total aset perusahaan, total penjualan, jumlah karyawan,

nilai pasar saham, dan lain-lain. Perusahaan dengan total aset yang besar dapat

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek jangka panjang yang
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cenderung mampu menghasilkan laba yang lebih tinggi. Semakin besar aset yang

dimiliki perusahaan diharapkan semakin meningkatkan produktivitas yang

tentunya akan mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan.

Richardson dan Lanis (2007) menjelaskan ada dua pandangan terkait

hubungan ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak, yaitu teori biaya politik

(political cost theory) dan teori kekuasaan politik (political power theory). Teori

biaya politik menjelaskan bahwa perusahaan besar cenderung tidak agresif dalam

mengurangi beban pajaknya karena menjadi sorotan publik. Perusahaan besar

akan menjaga image dengan mengungkapkan informasi yang akurat dan relevan,

melakukan tanggung jawab sosial perusahaan, dan mejalankan kewajiban

membayar pajaknya dengan benar untuk menarik perhatian masyarakat sehingga

mendapatkan kesan yang baik. Sedangkan teori kekuasaan politik menjelaskan

arti yang berlawanan. Perusahaan besar akan lebih agresif untuk mengelola

pajaknya agar mencapai penghematan beban pajak yang optimal. Perusahaan

berskala besar memiliki sumber daya yang lebih banyak dibandingkan dengan

perusahaan kecil. Semakin banyak sumber daya maupun tenaga ahli yang dimiliki

maka semakin besar pula biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan.

2.6 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan mengelola kekayaan

untuk memperoleh laba atau keuntungan  dalam satu periode tertentu. Gitman dan

Zutter (2015:655) menjelaskan profitabilitas adalah hubungan antara pendapatan

dan biaya yang dihasilkan dengan menggunakan aset perusahaan dalam aktivitas

produktif. Rodriguez dan Arias (2012) menjelaskan profitabilitas merupakan
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faktor penentu beban pajak, karena jika perusahaan dengan laba yang besar maka

akan membayar pajak besar juga, sebaliknya jika perusahaan dengan laba kecil

maka akan membayar pajak yang kecil atau bahkan tidak membayar pajak sama

sekali (Nugraha dan Meiranto, 2015).

Ada beberapa perhitungan profitabilitas menurut Gitman dan Zutter

(2015:128) yaitu:

 Gros Profit Margin.

 Operating Profit Margin.

 Net Proft Margin.

 Earning Per Share.

 Return On Assets (ROA).

 Return On Equity (ROE).

Dalam penelitian ini, proksi yang digunakan untuk mengukur profitabilitas

adalah Return On Assets (ROA).

	 	 	 = 	 	 	 ℎ	
Berikut adalah pengertian ROA menurut beberapa ahli :

Horne dan Wachowiz (2005:235):

“ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva

yang tersedia; daya untuk menghasilkan laba dari modal diinvestasikan”.

Mamduh M. Hanafi (2012:42):

“ROA adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba

bersih pada tingkat aset yang tertentu”.
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Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ROA menggambarkan

sautu perusahaan memannfaatkan asetnya dalam menghasilkan laba. ROA dinilai

melalui besarnya laba bersih setelah pajak dibandingkan dengan total aset, karena

laba bersih setelah pajak dapat merefleksikan kinerja perusahaan secara

keseluruhan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kinerja perusahaan dalam

menggunakan asetnya untuk memperoleh laba bersih.

Munawir (2002 : 85) menjelaskan ROA memiliki beberapa manfaat yang

antara lain:

1. Sebagai salah satu kegunaannya yang prinsipil ialah sifatnya yang
menyeluruh. Jika perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi
dengan baik maka dengan analisis ROA dapat diukur efisiensi
penggunaan modal yang menyeluruh dan sensitive terhadap setiap hal
yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan.

2. Dapat diperbandingkan dengan rasio industri sehingga dapat diektahui
posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu
langkah dalam perencanaan strategi.

3. Selain berguna untuk kepentingan kontrol, analisis ROA jusa berguna
untuk kepentingan perencanaan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang

digunakan sebagai sumber referensi, bahan perbandingan, dan kajian dalam

mengembangkan penelitian ini. Berikut ini disajikan tabel review penelitian

terdahulu yang berkaitan dengan bahasan dalam penelitian ini:
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Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No. Judul Penelitian Peneliti Kesimpulan

1 The Effects of Board

of Directors’

Characteristic on Tax

Aggressiveness

Ahmed Zemzem

dan Khaoula

Ftouhi

(2013)

Ukuran dewan komisaris

berpengaruh positif signifikan

terhadap agresivitas pajak.

2 The Board of

Directors and The

Corporate Tax

Planning: Empirical

Evidence from Tunisia

Aliani Khoula

dan Zarai

Mohamed Ali

(2012)

Jumlah anggota dewan komisaris

tidak berpengaruh signifikan

terhadap perencanaan pajak di

perusahaan Tunisia.

3 The Impact of

Governance

Mechanisms on Tax

Aggressiveness:

Empirical Evidence

from Tunisian Context

Ahmed Boussaidi

dan Mounira

Sidhom Hamed

(2015)

Ukuran dewan komisaris tidak

berpengaruh signifikan terhadap

agresivitas pajak, ukuran

perusahaan sebagai variabel

kontrol memiliki pengaruh

signifikan terhadap agresivitas

pajak, dan return on asset (ROA)

yang juga merupakan variabel

kontrol tidak berpengaruh

signigfikan terhadap agresivitas
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pajak.

4 Do Business

Characteristics

Determine an Effective

Tax Rate?

Rodrigues dan

Arias

(2012)

Menemukan pengaruh signifikan

ukuran perusahaan dan

profitabilitas terhadap ETR.

5 Effective Tax Rates

and The “Industrial

Policy” Hypothesis:

Evidence from

Malaysia.

Check Derashid

dan Hao Zhang

(2003)

Ukuran perusahaan berpengaruh

negatif signifikan terhadap ETR

yang ditunjukkan dalam 3 dari 5

pengukuran ETR. ROA sebagai

variabel kontrol juga

menunjukkan pengaruh negatif

secara signifikan dalam 4 dari 5

pengukuran ETR.

6 Pengaruh Corporate

Social Responsibility,

Ukuran Perusahaan,

Profitabilitas,

Leverage, dan Capital

Intensity Terhadap

Agresivitas Pajak

Novia Bani

Nugraha dan

Wahyu Meiranto

(2015)

Ukuran perusahaan memiliki

pengaruh negatif namun tidak

signifikan terhadap agresivitas

pajak perusahaan. Profitabilitas

memiliki pengaruh positif namun

tidak signifikan terhadap

agresivitas perusahaan.

7 Corporate

Governance, CEO

Khamoussi

Halioui, Souhir

Ukuran dewan komisaris

memiliki pengaruh negatif
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Compensasion and

Tax Aggressiveness:

Evidence from

American firms listed

on the NASDAQ 100

Neifar dan Fouad

Ben Abdelaziz

(2016)

terhadap agresivitas pajak

Dari hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa terdapat

inkonsistensi hasil yang menyimpulkan pengaruh ukuran dewan komisaris,

ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu

penulis menguji kembali terhadap variabel tersebut dengan harapan adanya hasil

yang konsisten.

Berdasarkan literatur-literatur yang menjadi panduan, ada beberapa hal

yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu

penelitian tingkat agresivitas pajak ini menggunakan sampel perusahaan publik di

Indonesia (khususnya industri manufaktur) dan menggunakan data dari tahun

2014 sampai dengan 2016. Selain itu, pada penelitian terdahulu pada umumnya

menggunakan salah satu proksi perhitungan Effective Tax Rate (ETR) yang

bertujuan untuk mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan.

Tetapi, pada penelitian ini penulis menggunakan tiga proksi Effective Tax Rate

(ETR) yaitu GAAP ETR, Cash ETR, dan Current ETR yang merupakan variasi

pengukuran ETR melalui total beban pajak, pajak kini, dan kas yang digunakan

untuk membayar pajak. Dengan adanya perbedaan perhitungan proksi ini, maka

hasilnya akan dapat dibandingkan secara langsung.
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2.8 Kerangka Pemikiran

2.8.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Agresivitas Pajak

Perusahaan

Dewan komisaris adalah bagian penting dari perusahaan karena bertugas

dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan

memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan

melaksanakan GCG. Namun Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam

mengambil keputusan operasional. Dewan komisaris harus bertindak professional,

yaitu berintegrasi dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan

fungsinya dengan baik termasuk memastika bahwa direksi telah memperhatikan

kepentingan semua pemangku kepentingan (KNKG, 2006:13). Karena dewan

komisaris merupakan bagian penting dari perusahaan sehingga ikut menentukan

bagaimana tindakan pajak berjalan. Ukuran dewan dapat mempengaruhi kebijakan

manajemen perusahaan (Boussaidi dan Hamed, 2015).

Hasil penelitian Zemzem dan Ftouhi (2013) menunjukkan hubungan

positif signifikan antara ukuran dewan dengan agresivitas pajak. Berbeda halnya

dengan penelitian yang dilakukan oleh Khaoula dan Ali (2012), variabel ukuran

dewan tidak signifikan, menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan tidak

berpengaruh pada perencanaan pajak di perusahaan Tunisia. Penelitian yang

serupa juga dilakukan oleh Boussaidi dan Hamed (2015) yang tidak menemukan

pengaruh signifikan antara variable tersebut.
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2.8.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak

Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan

berdasarkan besar kecilnya perusahaan yang dapat menggambarkan aktivitas dan

pendapatan suatu perusahaan (Nugraha dan Meiranto, 2015). Richardson dan

Lanis (2007) menjelaskan ada dua pandangan terkait hubungan ukuran perusahaan

dengan agresivitas pajak, yaitu teori biaya politik (political cost theory) dan teori

kekuasaan politik (political power theory). Teori biaya politik menjelaskan bahwa

perusahaan besar cenderung tidak agresif dalam mengurangi beban pajaknya

karena menjadi sorotan publik. Sedangkan teori kekuasaan politik menjelaskan

arti yang berlawanan. Perusahaan besar akan lebih agresif untuk mengelola

pajaknya agar mencapai penghematan beban pajak yang optimal.

Penelitian terkait ukuran perusahaan dan agresivitas pajak telah banyak

dilakukan dan menunjukkan hasil yang beragam. Zemzem dan Ftouhi (2013) serta

Boussaidi dan Hamed (2015) menjadikan ukuran perusahaan sebagai variabel

kontrol dan menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap agresivitas pajak di

konteks negara Tunisia. Serta penelitian yang dilakukan oleh Rodriguez dan Arias

(2012) menemukan hubungan signifikan antara ukuran perusahaan dengan

agresivitas pajak.

2.8.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan mengelola kekayaan

untuk memperoleh laba atau keuntungan  dalam satu periode tertentu. Gitman dan
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Zutter (2015:655) menjelaskan profitabilitas adalah hubungan antara pendapatan

dan biaya yang dihasilkan dengan menggunakan aset perusahaan dalam aktivitas

produktif. Rodriguez dan Arias (2012) menjelaskan profitabilitas merupakan

faktor penentu beban pajak, karena jika perusahaan dengan laba yang besar maka

akan membayar pajak besar juga, sebaliknya jika perusahaan dengan laba kecil

maka akan membayar pajak yang kecil atau bahkan tidak membayar pajak sama

sekali (Nugraha dan Meiranto, 2015). Dalam hal ini manajer sebagai agen akan

selalu berusaha mengelola beban pajak agar tidak mengurangi kompensasi kinerja

akibat berkurangnya laba oleh beban pajak.

Rodriguez dan Arias (2012) menemukan hubungan positif signifikan

antara profitabilitas perusahaan dengan agresivitas pajak. Khoula dan Ali (2012)

serta Zemzem dan Ftouhi (2013) menjadikan profitabilitas perusahaan yang

diukur dengan ROA sebagai variabel kontrol dan menunjukkan hubungan yang

signifikan terhadap agresivitas pajak di konteks negara Tunisia. Namun, hasil

penelitian Boussaidi dan Hamed (2015) yang juga menjadikan ROA sebagai

variable kontrol tidak menemukan hubungan signifikan antar variable tersebut.

2.8.4 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan dan

Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan

Agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dikaitkan dengan

beberapa faktor yaitu dewan komisaris, ukuran perusahaan dan profitabilitas.

Dewan Komisaris memiliki peranan penting dalam menjalankan perusahaan,

Egon Zehnder (booklet FCGI, 2001) menjelaskan Dewan Komisaris merupakan

inti dari Corporate Governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan
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strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta

mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya dewan komisaris memiliki

wewenang dalam mengatur pengelolaan pajak perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan

berdasarkan besar kecilnya perusahaan yang dapat menggambarkan aktivitas dan

pendapatan suatu perusahaan (Nugraha dan Meiranto, 2015). Semakin besar aset

yang dimiliki perusahaan diharapkan semakin meningkatkan produktivitas

perusahaan yang akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar oleh

perusahaan.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan mengelola kekayaan

untuk memperoleh laba atau keuntungan  dalam satu periode tertentu. Gitman dan

Zutter (2015:655) menjelaskan profitabilitas adalah hubungan antara pendapatan

dan biaya yang dihasilkan dengan menggunakan aset perusahaan dalam aktivitas

produktif. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka pajak yang

dibayarkan akan semakin besar.
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Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dijelaskan melalui gambar

berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

X1

Ukuran Dewan Komisaris

(Jumlah dewan komisaris)

(Khoula dan Ali, 2012)

(Zemzem dan Ftouhi, 2013)

(Boussaidi dan Hamed, 2015)

X2

Ukuran Perusahaan

(Log natural total aset)

(Rodriguez dan Arias, 2012)

(Zemzem dan Ftouhi, 2013)

(Boussaidi dan Hamed, 2015)

X3

Profitabilitas

(ROA)

(Rodriguez dan Ariaz, 2012)

(Zemzem dan Ftouhi, 2013)

Y

Agresivitas Pajak

1. GAAP ETR
2. Cash ETR
3. Current ETR

(Hanlon dan Heitzman, 2010)

(Zemzem dan Ftouhi, 2013)

(Lee, Dobiyanski dan Minton,
2015)

(Boussaidian Hamed, 2015)
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2.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan

teori belum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengumpulan dan

pengolahan data. Hipotesis penelitian ini berdasarkan kerangka pemikiran di atas

adalah:

H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap agresivitas pajak

perusahaan.

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

H3: Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

H4: Ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap

agresivitas pajak perusahaan.


