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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pembahasan Teori Hasil Penelitian yang Relevan 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Pengertian pajak menurut beberapa ahli dalam Rahmat Hidayat L (2018:1) 

adalah sebagai berikut : 

Djajadiningrat 

“Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan 

Negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan 

kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi 

menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 

dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara 

langsung.” 

Feldmann. 

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada 

penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa 

adanya kontrasepsi, dan semata-mata digunakan untuk menutup 

pengeluaran-pengeluaran umum.” 

Sedangkan pengertian pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2018) 

adalah: 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari 

sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang 

(dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal, yang langsung 

dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”. 



10 
 

Pengertian pajak menurut Adriani dalam Untung Sukardji  (2015:1) 

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 

mendapat perstasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggaraka pemerintahan.” 

Mardiasmo (2018:1) merumuskan dari definisi diatas, dapat disimpulkan 

bahwa pajak memiliki unsur yaitu: 

1. Iuran dari rakyat kepada negara. 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa 

uang (bukan barang). 

2. Berdasarkan undang-undang. 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang 

serta aturan pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal atau kontrapersepsi dari negara yang secara 

langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 

ditunjukan adanya kontrapersepsi individual oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

2.1.1.1 Fungsi Pajak 

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak 

dari berbagai pengertian, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Rahmat 

Hidayat (2018: 2) yaitu sebagai berikut: 

1. Fingsi Penerimaan (Budgeter) 

2. Fungsi Mengatur (Regular) 

Menurut Rahmat Hidayat (2018:3) fungsi pajak yang pertama yaitu 

sebagai Fungsi Penerimaan (Budgeter). Yang dimaksud dengan Fungsi 

Penerimaan (Budgeter). Adalah sebagai berikut: 
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“Artinya, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah 

untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai 

sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang 

sebanyak-banyaknya untuk kas negara.” 

Sedangkan fungsi pajak yang kedua menurut Rahmat Hidayat (2018:3) 

yaitu sebagai Fungsi Mengatur (Regular). Yang dimaksud dengan Fungsi 

Mengatur (Regular) adalah sebagai berikut: 

“Artinya, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan 

tertentu di luar bidang keuangan. Contohnya: Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, tarif pajak 

ekspor sebesar 0%, Pajak Penghasilan dikenakan atas penyerahan barang 

hasil inustri tertentu, pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan 

usaha, pemberlakuan tax holiday”. 

2.1.1.2 Jenis Pajak 

Mardiasmo (3018:7) di Indonesia, pajak dapat dikelompokkan ke dalam 

golongan sebagai berikut: 

1. Menurut Golongannya : 

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

2. Menurut Sifatnya : 

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 
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b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah. 

3. Menurut Lembaga Pemungutnya : 

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan, 

Pajak Pembelian Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea 

Materai. 

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan 

Bermotor. 

2.1.1.3 Subjek Pajak 

Menurut Sumyar (2004: 47), subjek pajak dapat didefinisikan sebagai berikut: 

“Subjek pajak adalah badan, orang atau kesatuan lainnya yang memenuhi 

syarat-syarat subjektif, yaitu bertempat tinggal atau berkedudukan di 

Indonesia. Subjek pajak baru menjadi wajib pajak jika memenuhi syarat-

syarat objektif. Subjek pajak tidak identik dengan subjek hukum, oleh 

karena itu untuk menjadi subjek pajak tidak perlu menjadi subjek hukum”. 

Menurut Diana Sari (2013: 100) Subjek pajak dibedakan menjadi dua (2), 

ada subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. 

1. Subjek pajak penghasilan dalam negeri terdiri atas: 

a. Orang pribadi, orang pribadi yang dimaksud: 

a) Yang bertempat tinggal di Indonesia 

b) Yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 

bulan 
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c) Yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat 

untuk bertempat tinggal di Indonesia. 

b. Badan, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, 

kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: 

a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggran Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah 

d) Dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional 

Negara. 

c. Warisan yang belum terbagi 

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak, adanya subjek pajak yang meninggal maka warisan yang belum 

dibagikan menjadi subjek pajak. 

2. Subjek pajak penghasilan luar negeri terdiri dari: 

a. Orang pribadi, orang pribadi yang dimaksud adalah: 

a) Tidak bertempat tinggal di Indonesia 

b) Berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 

bulan 

c) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam Bentuk Usaha 

Tetap bukan dalam Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. 

b. Badan, badan yang dimaksud adalah: 

a) Tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia 

b) Yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau memperoleh 

penghasilan di Indonesia. 

2.1.1.4 Perlawanan Terhadap Pajak 

Menurut Diana Sari (2014:50) Perlawanan terhadap pajak dapat 

dikelompokan menjadi dua yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. 
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1.       Perlawanan Pasif 

Perlawanan pasif berupa hambatan-hambatan yang mempersulit 

pemungutan pajak yang mempunyai hubungan erat dengan struktur 

ekonomi suatu Negara, perkembangan intelektuan dan moral penduduk, 

serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri. 

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

antara lain: 

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat 

b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat 

c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik 

 

2.   Perlawanan Aktif 

Pelawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung 

ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. 

Bentuknya antara lain: 

a. Menahan Diri 

Yang dimaksud dengan menahan diri yaitu wajib pajak tidak 

melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contohnya: tidak merokok 

agar terhindar dari cukai tembakau, tidak menggunkan ikat pinggang 

dari kulit ular atau buaya agar terhindar dari pajak atas pemakaian 

barang tersebut. 

b. Pindah Lokasi 

Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif 

pajaknya tinggi ke lokasi yang tariff pajaknya rendah. 

c. Penghindaran pajak secara yuridis 

Perbuatan dengan sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang 

dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan 

memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Hal 

inilah yang memberikan dasar potensial penghindaran pajak secara 

yuridis. 
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2.1.2 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

2.1.2.1 Pengertian Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

 Pengertian penghindaran pajak (Tax Avoidance) menurut Erly Suandy 

(2014:21) sebagai berikut: 

“Penghindaran Pajak (tax avoidance) adalah suatu usaha pengurangan 

secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-

ketentuan dibidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan 

pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal 

yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam peraturan 

perpajakan yang berlaku”. 

Menurut Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013:4) penghindaran pajak 

(Tax Avoidance) adalah sebagai berikut: 

“Penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilan secara legal 

yang masih sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan 

perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”. 

Sedangkan pengertian Tax Avoidance menurut Diana Sari (2017:52), 

adalah sebagai berikut: 

“Penghindaran Pajak (Tax avoidance) adalah upaya penghindaran pajak 

yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak 

bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik 

yang digunakna cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey 

area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu 

sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang”. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Tax Avoidance merupakan 

upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dan tidak 

melanggar ketentuanperaturan perundang-undang perpajakan dengan 

memanfaatkan grey area untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. 
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2.1.2.2 Faktor Penghindaran Pajak 

Menurut Graeme S Cooper (1997) dalam John Hutagoal (2007), 

menyatakan faktor-faktor penghindaran pajak sebagai berikut : 

“Salah satu faktor pendorong Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak 

adalah belum sempurnanya kebijakan dan administrasi perpajakan disuatu 

negara”. 

Faktor-faktor lain Wajib Pajak melakukan Penghindaran pajak menurut 

John Hutagoal (2007: 53) adalah sebagai berikut : 

1. Tidak ada imbalan prestasi langsung dari pembayaran pajak 

2. Penerapan ketentuan perpajakan yang tidak sama terhadap semua 

Wajib Pajak maupun objek pajak mengakibatkan ketidakadilan 

(inequality) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan 

3. Belum sempurnanya administrasi perpajakan suatu Negara 

4. Pelaksanaan penegakan hukum (low enforcement) yang tidak sama 

terhadap wajib pajak 

2.1.2.3 Keuntungan dan kerugian dari Tindakan Tax avoidance 

Menurut Annuar et al (2014), keuntungan dari tax avoidance adalah 

adanya penghematan kas drai pajak yang dihindari. Penghematan kas tersebut 

mengakibatkan peningkatan arus kas untuk perusahaan. Kekayaan pemegang 

saham juga ditingkatkan dalam hal dividen lebih dan penigkatan nilai saham. 

Selain itu, para manajerjuga akan mendapatkan keuntungan berupa kompensasi 

yang diberikan atas manajemen pajak yang efektif. 

Menurut Chen et al (2010), kegiatan tax avoidance atau penghindaran 

pajak juga dapat menimbulkan kerugian berupa hukuman atau denda yang dapat 

dikenakan oleh otoritas pajak. Hal tersebut akan timbul setelah kegiatan 

penghindaran pajak terdeteksi melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh 

otoritas pajak. Risiko reputasi dari tax avoidance atau penghindraan pajak akan 
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menimbulkan efek denda pada keberadaan perusahaan (Desai & Dharmapala, 

2004). Yaitu sebagai berikjut : 

1. Legitimasi organisasi drai perusahaan dipertanyakan oleh masyarakat 

umum. 

2. Pemegang saham lainnya akan bereaksi dengan mendiskontokan harga 

saham perusahaan ketika mereka mengetahui para manajer menggunakan 

penghindaran pajak untuk menutupi rent extraction 

 

2.1.2.4 Cara Penghindaran Pajak 

Menurut Diana Sari (3013:51), penghindaran pajak terjadi sebelum SPK 

keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar 

undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-

undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. 

Penghindaran pajak dilakukan dengan tiga cara, yaitu: 

a. Menahan Diri 

Yang dimaksud dengan menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan 

sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contoh: 

a) Tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau 

b) Tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar terhindar 

dari pajak atas pemakaian barang tersebut. Sebagai gantinya menggunakan 

ikat pinggang dari plastic. 

b. Pindah Lokasi 

Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tariff pajaknya 

tinggi kelokasi yang tariff pajaknya rendah. Contoh: 

a) Di Indonesia, diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan 

modalnya di Indonesia Timur. Namun, pindah lokasi tidak semudah itu 

dilakukan oleh wajib pajak. Mereka harus memikirka tentang transportasi, 
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akomodasi, SDM, SDA, serta fasilitas-fasilitas yang menunjang usaha 

mereka. Hal ini harus sesuai dengan keuntungan yang akan mereka 

dapatkan dan keringanan pajak yang mereka peroleh.  

c. Penghindaran Pajak secara Yuridis 

Perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang 

dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan 

kekosongan atau ketidak jelasan undang-undang. Hal inilah yang memberikan 

dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis. Contoh: 

a) Penetapan pajak khusus untuk tempat dansa umum di Belanda. Pemerintah 

Negeri Belanda menetapkan pajak khusus untuk tempat dansa umum. 

Karena pengenaan pajak ini, keuntungan pengusaha jadi berkurang. Untuk 

menghindari hal ini, mereka merubah status tempat dansa umum tersebut 

menjadi tempat dansa khusus anggota yang keanggotaannya terbuka untuk 

umum. Dengan demikian, mereka terbebas dari pengenaan pajak untuk 

tempat dansa umum. 

b) Di Belanda dan di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda, pemilik 

bioskop 

menyediakan sederet kursi gratis di barisan terdepan khusus untuk 

wartawan. Dengan asumsi, setelah menonton watawan tersebut akan 

menulis review tentang film tersebut dan memuat di koran atau majalah 

mereka. Oleh pemerintah, ini dianggap iklan gratis. Maka dari itu, 

diterapkanlah untuk kursi gratis tersebut. Pemilik bioskop menghindari 

pengenaan pajak ini dengan cara mengenakan tariff masuk yang sangat 

murah khusus untuk wartawan. 

c) Di Indonesia, untuk pegawai diberi tunjangan beras (in natura). Menurut 

undang-undang yang berlaku, hal ini tidak boleh dibebankan sebagai 

biaya. Penghindarannya dengan cara : perusahaan bekerjasama dengan 

yayasan dalam penyaluran tunjangan ini. Perusahaan memberi uang 
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kepada yayasan, dan yayasan menyalurkannya ke pegawai dalam bentuk 

beras. Jadi pegawai tetap dapat beras dan hal itu dibebankan sebagai biaya 

sehingga pajaknya berkurang. 

Celah undang-undang merupakan dasar potensial penghindaran pajak 

secara yuridis. Suatu undang-undang dirumuskan tidak jelas karena : 

1. Kesenjangan pembuat undang-undang 

Hal ini terjadi karena latar belakang pembuat undang-undang 

tersebutadalah pemerintah dan parlemen, di mana parlemen mewakili 

berbagai kepentingan yang berbeda dan bisa saling bertolak belakang 

antara satu dan yang lainnya.dua kepentingan yang paling dominan di 

parlemen adalah anggota parlemen yang mewakili kelompok buruh dan 

pemilik modal. 

2. Ketidaksenjangan pembuat undang-undang 

Contoh : pada akhir tahun 1980-an, undang-undang anti-trust atau undang-

undang anti monopoli di Amerika Serikat yang ditujukan untuk pemilik 

modal yang berbunyi “Apabila ada yang menghambat atau menghalangi 

perdagangan antar negara bagian, bisa dijatuhi hukuman berdasarkan 

undang-undang ini”. 

Menurut Dyreng et al. (2010), menjelaskan penghindraan pajak sebagai 

berikut : 

“Perhitungan Penghindaran Pajak dihitung dengan Cash Effective Tax 

Rate (CETR) karena CETR tidak terpengaruh oleh perubahan estimasi”. 

Metode ini juga diterima dalam literature akuntansi (Hanlon & Heitzman 

2010). Semakin tinggi nilai CETR maka penghindaran pajak yang dilakukan 

perusahaan semakin rendah.  

Perhitungan dijabarkan sebagai berikut : 

 

𝐂𝐚𝐬𝐡 𝐄𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐓𝐚𝐱 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐨 =
𝐏𝐞𝐦𝐛𝐚𝐲𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐒𝐞𝐛𝐞𝐥𝐮𝐦 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤
𝐱 𝟏𝟎𝟎% 
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2.1.3 Good Corporate Governance (GCG) 

2.1.3.1 Pengertian Good Corporate Governance (GCG) 

Menurut Ismawati Umar (2019) Good Corporate Governance (GCG) 

merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat 

dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan, 

maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu 

sendiri. Sedangkan menurut OECD Good Corporate Governance sebagai 

sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board dan pemegang 

saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Pihak-

pihak dalam struktur Good Corporate Governance dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kepemilikan institusional  

Adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau 

lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan 

kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008 dalam Wien Ika 2010). Kepemilikan 

institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena 

adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih 

optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil 

oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya tingkat kepemilikan 

institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat 

mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah 

keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya 

penghindaran pajak. 

2. Dewan Komisaris  

Didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal 

dalam pemegang saham pengendali. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan 

direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu 

perusahaan yang terkait. Pada Bursa Efek Indonesia terdapat aturan yaitu 

bahwa sebuah perusahaan minimal harus memiliki 30% dewan komisaris 
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independen, dengan demikian pengawasan dapat dilakukan sedemikian rupa 

(Pohan, 2008, dalam Annisa, 2012). 

3. Kualitas Audit  

Merupakan elemen penting dalam corporate governance yang erat 

kaitannya dengan salah satu prinsip corporate governance yaitu transparansi. 

Perusahaan public semakin menuntut adanya transparansi pada laporan 

keuangan. Pengukuran kualitas audit dapat menggunakan proksi yaitu ukuran 

Kantor Akuntan Publik (KAP). Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP The 

Big Four (Price Water Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & 

Young) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah disbanding dengan 

perusahaan yang diaudit oleh KAP non The Big Four (Annisa, 2012). 

4. Komite Audit  

Adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang 

anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas 

untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu 

terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. 

 

Disebutkan (FCGI, 2002) dalam Muhammad Tamrin & Bachtiar (2019:8), 

mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai berikut : 

“Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur 

hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan pihak 

kreditur, pemerintah, karyawan, maupun para pemegang kepentingan 

internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan 

kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan”. 

 

Sedangkan menurut Noensi seorang pakar GCG dari Indo Consult 

(2012:1), mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai berikut: 
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“Good Corporate Governance adalah menjalankan dan mengembangkan 

perusahaan dengan bersih, patuh kepada hokum yang berlaku dan peduli 

terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi”. 

 

Berdasarkan pengertian diatas, dengan Good Governance seharusnya 

perusahaan mampu mengendalikan kebijakan agresif melalui tindakan tax 

avoidance yang berdampak pada nilai perusahaan. Artinya, Good Governance 

yang baik dalam perusahaan harusnya berjalan efektif sebagai sistem pengawasan 

dan pencegahan tindakan yang dapat mengurangi kepercayaan stakeholders 

sehingga mempengaruhi keputusan investasi. Di sisi yang lain, perusahaan dengan 

tata kelola yang baik sewajarnya dapat memaksimalkan program corporate social 

responsibility sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban 

perusahaan dengan menciptakan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan 

manajemen dan stakeholders yang berdampak pada peningkatan nilai perusahaan 

yang diharapkan meningkatkan nilai perusahaan (Retno M. & Priantinah, 2012). 

 

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Good Corporate Governance (GCG) 

Menurut Sutojo dan Aldridge (2005) dalam Muhammad Tamrin & 

Bachtiar (2019:65), good corporate governance mempunyai beberapa tujuan dan 

manfaat sebagai berikut : 

a. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham dan para anggota non 

pemegang saham yang bersangkutan. 

b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dewan pengurus atau board of 

director dan manajemen perusahaan. 

c. Meningkatkan mutu hubungan board of director dengan manajemen senior 

perusahaan. 

d. Mengurangi agency cost, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham 

sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. 

e. Meningkatkan nilai saham perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra 

perusahaan kepada publik lebih luas dalam jangka panjang. 
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f. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di suatu 

perusahaan. 

 

2.1.3.3 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) 

Konflik karena kesempatan melakukan tindakan opurtunis inilah yang 

akan diantisipasi melalui mekanisme good governance karena good governace 

yang mengandung prinsip-prinsip transparency, accountability, responsibility, 

independency, dan fairness dianggap dapat menciptakan nilai perusahaan 

sehingga dapat memenuhi harapan pemegang saham. Dalam konsep 

pembangunan berkelanjutan, perusahaan tidak semata-mata mengambil keputusan 

berdasarkan pertimbangan keuntungan, namun juga brdasarkan konsekuensi sosial 

dan lingkungan untuk jangka panjang. Demi mencapai tujuan tersebut (Said, 

Joseph, & Sidek, 2017) menekankan pentingya perusahaan mengimplementasikan 

pelaksanaan good governance, karena prinsip-prinsip dalam good governance, 

bersinergi dengan konsep corporate social responsibility. 

Prinsip-Prinsip Tata Kelola menurut OECD terdapat enam prinsip 

Corporate Governance dalam prinsip-prinsip OECD, yaitu: 

1. Dasar  kerangka tata kelola yang efektif 

2. Hak dan perlakuan yang adil untuk pemegang saham dan fungsi kunci 

kepemilikan 

3. Investor institusi, pasar modal dan perantara lainnya 

4. Peran pemangku kepentingan dalam tata kelola 

5. Transparansi dan Keterbukaan informasi 

6. Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris 

Sedangkan menurut KNKG (2006) dalam Muhammad Tamrin & Bachtiar 

(2019:10) terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam Good 

Corporate Governance (GCG) adalah sebagai berikut: 
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1. Transparansi (Transparency) 

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara ynag mudah 

diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus 

mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang 

disyaratkan oleh peratura perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting 

untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreidtur, dan 

pemnagku kepentingan lainnya. 

a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, 

memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah 

diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. 

b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran usaha 

dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi 

pengurus, pemegang sham pengendali, kepemilikan saham oleh 

anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota 

keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem 

manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, 

sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, serta 

kejadian penting yang dapat memengaruhi kondisi perusahaan. 

c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi 

kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak 

pribadi. 

d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional 

dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. 

 

2. Dapat dipertanggungjawabkan (Accountability) 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secraa 

transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dkelola secara benar, 
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terukur, dan sesuia dengan kepentingan perusahaan dengan tetap 

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk 

mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pedoman pook pelaksanaannya 

adalah sebagai berikut. 

a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tangung jawab 

masing-masing pihak perusahaan yang bersangkutan dan semua 

karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai 

perusahaan (corporate values), serta strategi perusahaan. 

b. Perusahaan harus menyakini bhawa semua pihak perusahaan yang 

berkepentingan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai 

dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan 

GCG. 

c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal 

yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. 

d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran 

perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan serta 

memiliki sistem penghargaan dan sanksi. 

e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setipa pihak 

perusahaan yang brsangkutan dan semua karyawan harus berpegang 

pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati. 

 

3. Responsibilitas  (Responsibility) 

Perusahaan harus memenuhi peraturan perundang-undagan serta 

melaksanaan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga 

dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat 

pengakuan sebagai good corporate citizen. Pedoman pokok pelaksanaanya 

adalah. 
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a. Pihak-pihak perusahaan yang berkepentingan harus berpegang pada 

prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan (by-

laws). 

b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain 

dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan 

terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan 

pelaksanan yang memadai. 

 

4. Independensi (Independency) 

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 

memerhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman pokok 

pelaksanaannya adalah sebagai berikut. 

a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku 

kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan 

pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses 

terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam 

lingkungan kedudukan masing-masing. 

b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar 

kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi 

yang diberikan kepada perusahaan. 

c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam 

peneriman karyawan, berkarier, dan melaksanakan tugasnya secara 



27 
 

profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, 

dan kondisi fisik. 

2.1.3.4 Konsep-konsep Good Corporate Governance (GCG) 

Unsur-unsur Good Corporate Governance (GCG) menurut Agus Widjaja 

Tunggal (2013:184) terdiri dari : 

1. Pemegang saham 

Pemegang saham adalah individu atau institusi yang memiliki vital stake 

dalam perusahaan. 

2. Komisaris dan Direksi 

Komisaris dan Direksi bertanggungjawab atas penetapan sasaran atau 

tujuan dari korporat, mengembnagkan kebijakan serta memilih tim 

manajemen puncak untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah 

ditetapkan. 

3. Komite Audit 

Tugas dari komite audit adalah memberikan pendapat atau rekomendasi 

profesional kepada dewan komisaris tentang situasi tata kelola perusahaan 

yang dijalankan oleh manajemen perusahaan. 

4. Sekretaris Perusahaan 

Sekretaris adalah pihak penghubung yang menjembatani antara 

kepentingan perusahaan dengan pihak eksternal dalam jangka menjaga 

persepsi publik atas citra perusahaan dan pemenuhan tanggung jawab 

perusahaan. 
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5. Manajer 

Peran manajer di dalam operasional sangatlah penting bagi perusahaan. 

Oleh sebab itu, seorang manajer harus memiliki pengetahuan yang luas 

tentang hal teknis yang terkait dengan perusahaan. 

6. Auditor Eksternal 

Tanggung jawab auditor eksternal adalah memberikan opini atas laporan 

keungan perusahaan. 

7. Auditor Internal 

Tugas dari auditor internal adalah memberikan rekomendasi atau 

konsultasi kepada pihak-pihak berwenang dalam perusahaan tentang 

situasi yang terjadi didalam perusahaan. 

Sedangkan unsur-unsur Good Corporate Governance (GCG) menurut 

(Sutedi, 2012:4) adalah sebagai berikut : 

1.   Unsur-unsur Corporate Governance 

a. Corporate Governance- Internal Perusahaan 

Unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu 

diperlukan di dalam perusahaan, dinamakan Corporate Governance- 

Internal perusahaan. Unsure-unsur yang berasal dari dalam perusahaan 

adalah : 

1) Pemegang Saham 

2) Direksi 

3) Dewan Komisaris 

4) Manajer 

5) Karyawan / Serikat pekerja 

6) Sistem remunerasi berdasarkan kinerja 

7) Komite audit 
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Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain 

meliputi:  

1) Keterbukaan dan kerahasiaan 

2) Transparansi 

3) Accountability 

4) Fairness 

5) Aturan dari code of conduct 

 

b. Corporate Governance-Eksternal Perusahaan 

Unsur yang berasal dari luar perusahaan dan unsur yang selalu 

dibutuhkan diluar perusahaan, dinmakan Corporate Governance-Eksternal 

Perusahaan 

Unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah: 

1) Kecukupan undang-undang dan perangkat hokum 

2) Investor 

3) Institusi penyedia informasi 

4) Akuntan public 

5) Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan 

6) Pemberi pinjaman 

7) Lembaga yang mengesahkan legalitas 

 

2. Model Corporate Governance 

a. Principal-Agen Model 

Principal agent model atau dikenal sebagai agency theory, dimana 

korporasi dikelola untuk memberikan win-win solution bagi pemegang saham 

sebagai pemilik di satu pihak dan manajer sebagai agent dilain pihak. Dalam 

model ini, diasumsikan bahwa kondisi corporate governance suatu 

perusahaan akan direfleksikan secara baik dalam bentuk sentiment pasar (i.e 

pasar modal, pasar produk dan pasar input). 
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b. Stakeholder Model 

Model ini memberikan perhatian kepada kepentingan pihak-pihak yang 

terkait dengan korporasi secara luas. Artinya, dalam mencapai tingkat 

pengembalian yang menguntungkan bagi pemegang saham, manajer harus 

memperhatikan adanya batasan-batasan yang timbul dalam lingkungan 

dimana mereka beroperasi, diantaranya masalah etika dan moral, hokum, 

kebijakan pemerintah, lingkungan hidup, sosial, budaya, politik dan ekonomi. 

2.1.3.5  Cakupan atau Lingkup Good Corporate Governance (GCG) 

Organization for Economic Co-Opertaion and Development (OECD) 

memberikan pdoman mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan agar terciptanya 

Good Corporate Governance dalam suatu perusahaan, yaitu sebagai berikut : 

a. Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham 

Kerangka kerja corporate governance harus mendorong dan melindungi 

pemegang saham, dengan memberikan metode : 

1. Metode yang sama dalam pendaftaran kepemilikian, melakukan transfer 

efek, mendapat informasi perusahaan, partisipasi dalam RUPS, memilih 

board of directors, dan mendapat dividen. 

2. Hak untuk berpartisipasi dan diberitahu mengenai keputusan perubahan 

perusahaan yang bersifat fundamental misalnya peubahan anggaran dasar, 

penambahan modal, merger, dan penjualan asset perusahaan dalam jumlah 

besar. Disamping itu, harus pula dimungkinkan adanya control pasar 

terhadap perusahaan untuk menciptakan perusahaan yang wajar dan 

transparan melalui: 

a) Peraturan, persyaratan dan tata cara mengenai pemilihan direktur, 

pengendalian yang terjadi dipasar modal, transaksi materil seperti 

marger dan penjualan asset perusahaan, harus secara jelas diungkapkan 

kepada public dan proses transaksi tersebut harus didasarkan pada 

harga yang transparan yang melindungi pemegang saham. 
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b) Struktur permodalan yang memungkinkan pemeganag saham tertentu 

mengendalikan perusahaan harus diungkapkan. 

c) Hak untuk melakukan take over hanya digunakan semata-mata untuk 

kepentingan perusahaan dan pemegang saham. 

 

b. Hak dan Tanggung Jawab Stakeholder 

Kerangka kerja corporate governance harus memberi kepastian bahwa hak 

stakeholder dan public di lindungi oleh undang-undang dan mendorong kerja 

sama yang aktif antar perusahaan dan stakeholder untuk meningkatkan 

kesejehteraan, kemakmuran, lapangan kerja serta kemampuan keuangan 

perusahaan yang memadai. Oleh karena itu, dalam corporate governance hak 

stakeholder dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan kepentingannya 

juga dihormati. Dalam hal kepentingan stakeholder yang dilindungi tersebut 

dilanggar oleh pihak lain, maka stakeholder harus mempunyai kesempatan 

penyelesaian yang adil. 

c. Perlakuan yang Wajar terhadap Pemegang Saham 

Kerangka kerja corporate governance harus memastikan perlakuan yang 

wajar terhadap semua pemegang saham yang termasuk pemegang saham 

minoritas dan asing. Pemegang saham yang mempunyai klasifikasi yang sama 

mendapatkan perlakuan yang sama. Pemegang saham harus dilindungi dari 

penipuan. Self dealing dan insider tranding yang dilakukan oleh board of 

directors, manajer, dan pemegang saham utama, atau pihak lain yang mempunyai 

akses informasi perusahaan. Selain itu, perusahaan harus pula secara transparan 

mengungkapkan keterbukaan dalam hal adanya transaksi yang mempunyai 

benturan kepentingan. 

d. Keterbukaan dan Transparansi 

Kerangka kerja corporate governance harus memastikan diungkapkannya 

informasi materil perusahaan yang akurat dan tepat waktu, antara lain meliputi 

situasi keuangan, kinerja perusahaan, pemegang saham, dan manajemen 
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perusahaan serta faktor-faktor risiko yang mungkin timbul. Informasi material 

yang perlu diungkapkan meliputi antara lain hasil keuangan dan usaha 

perusahaan, pemegang saham utama, anggota board of directors dan eksekutif, 

risiko yang mungkin dihadapi, struktur dan kebijakan perusahaan serta target yang 

ingin dicapai. 

e. Wewenang dan Tanggung Jawab Board of Directors 

Board of Directors harus melakukan pengawasan terhadap perusahaan secara 

efektif dan memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Anggota 

Board of Directors harus bertindak secara transparan, itikad baik dan telah 

melakukan due diligent serta dalam cara yang menurut pandangannya adalah hal 

yang terbaik bagi perusahaan. Board of Directors bertanggung jawab untuk 

mengutamakan kepentingan saham pendiri dan memastikan perusahaan 

melakukan kegiatannya.  

2.1.3.6 Penilaian Good Corporate Governance (GCG) 

Annisa dan kurniasih (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh 

Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance menyatakan pengukuran 

corporate governance dapat dilakukan dengan berbagai proksi seperti kepemilikan 

institusional, struktur dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit. 

1. Kepemilikan institusional  

Adalah kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi 

atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, asset 

management, dan kepemilikan institusi lain), (Sri, Anita, Endang: 2018). 

Penelitian ini kepemilikan institusional diukur menggunakan prosentase (Sheldila 

dan Niki 2015). Kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan 

rasio sebagai berikut : 

 

 

𝐊𝐞𝐩𝐞𝐦𝐢𝐥𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 =
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐬𝐢

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐛𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚𝐫 𝐝𝐢𝐩𝐚𝐬𝐚𝐫
× 𝟏𝟎𝟎% 
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2. Dewan Komisaris  

Didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam 

pemegang saham pengendali. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi 

atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu 

perusahaan yang terkait. Pada Bursa Efek Indonesia terdapat aturan yaitu bahwa 

sebuah perusahaan minimal harus memiliki 30% dewan komisaris independen, 

dengan demikian pengawasan dapat dilakukan sedemikian rupa (Pohan, 2008, 

dalam Annisa, 2012). 

Pengukuran Poporsi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut (Siallagan & 

Mahfoedz 2006, dalam Sarafina, Salsabila 2017) : 

 

 

2. Kualitas Audit  

merupakan elemen penting dalam corporate governance yang erat kaitannya 

dengan salah satu prinsip corporate governance yaitu transparansi. Perusahaan 

public semakin menuntut adanya transparansi pada laporan keuangan. Pengukuran 

kualitas audit dapat menggunakan proksi yaitu ukuran Kantor Akuntan Publik 

(KAP). Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP The Big Four (Price Water 

Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young) memiliki tingkat 

kecurangan yang lebih rendah disbanding dengan perusahaan yang diaudit oleh 

KAP non The Big Four (Annisa, 2012). 

Wibawa (2016) mengungkap bahwa pengukuran kualitas audit adalah sebagai 

berikut : 

 

 

Reputasi KAP : Nilai = 1, untuk KAP Big four dan Nilai = 0 untuk KAP non 

Big Four 

𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧 =
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐒𝐞𝐥𝐮𝐫𝐮𝐡 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐚𝐫𝐢𝐬 
× 𝟏𝟎𝟎% 
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3. Komite Audit  

Komite Audit adalah sebuah komite yang bertanggung jawab mengawasi audit 

eksternal perusahaan dan merupakan kontak utama antar auditor dengan 

perusahaan (Sri, Anita, Endang: 2018). 

Tugas dari Komite Audit adalah membantu dewan komisaris dalam 

melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Dengan kata lain komite 

audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal 

auditor. Dengan adanya hal tersebut maka, komite audit dapat mengurangi 

pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga akan 

mengurangi juga tindakan kecurangan oleh manajemen dan tindakan melanggar 

hokum lainnya (Siallagan dan Machfoez, 2006: dalam Annisa, 2012) 

 

 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Penelitian tentang Good Corporate Governance (GCG) terhadap 

Penghindaran Pajak (Tax avoidance) telah banyak diteliti namun memiliki hasil 

yang berlainan dan bervariasi. Berikut tabel dibawah ini merupakan beberapa 

hasil penelitian terdahulu : 

 

 

 

 

 

 

𝐊𝐨𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐭 =
𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧  𝐊𝐨𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐭

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐭
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Tabel 2.1 

Penelitian yang Relevan 

 

Judul 

Penelitian 
Peneliti Variabel Hasil Penelitian Perbedaan 

Persamaa

n 

Pengaruh 

Good 

Corporate 

Governan

ce dan 

Koneksi 

Politik 

terhadap 

Penghinda

ran Pajak 

(Studi  

empiris 

pada 

Perusahaa

n BUMN 

yang 

terdaftar d 

Bursa 

Efek 

Indonesia 

periode 

2013-

2017) 

1. Ismaw

ati 

Umar 

2. Herma

n 

Darwi

s 

3. Resmi

yati 

Ansar 

(2019) 

Variabel 

dependen: 

Penghindara

n Pajak. 

Variabel 

Independen

: 

Good 

Corporate 

Governance 

dan Koneksi 

Politik 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Good Corporate 

Governance yang 

diproksikan dengan 

indikator yaitu 

kepemilikan 

institusional 

berpengaruh positif 

terhadap penghindaran 

pajak dan koneksi 

politik berpengaruh 

negatif terhadap 

penghindaran pajak 

BUMN 

1. Variabel 

Indepen

den 

2. Sampel 

Peneliti

an 

1. Variab

el 

Depen

den 

Pengaruh 

Good 

Corporate 

Governan

ce 

terhadap 

Tax 

Avoidance 

1. Sri 

Mulya

ni 

2. Anita 

Wijay

anti 

3. Endan

g 

Masito

h 

(2018) 

Variabel 

Dependen: 

Tax 

Avoidance 

Variabel 

Independen

: 

Good 

Corporate 

Governance 

Hasil studi ini 

menunjukkan bahwa 

variabel kepemilikan 

institusional, komite 

audit, dan kualitas audit 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak, 

sementara variabel 

komisaris independen 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak. 

1. Tahun 

Peneliti

an 

 

1. Variab

el 

depen

den 

2. Variab

el 

Indepe

nden 

3. Sampe

l 

Peneli 

The Effect 

of 

Corporate 

Governanc

e on Tax 

Aviodance 

(Empirical 

Study of 

1. Dina 

Marsel

awati 

2. Kartik

a 

Hendr

a 

3. Endan

Variabel 

Dependen: 

Tax 

Avoidance 

Variabel 

Independen

: 

Good 

Based on the result of 

model feasibility 

testing (F test) shows 

that the independent 

variables (institutional 

ownership, independent 

board of commissioner, 

audit committee, and 

1. Tahun 

Peneliti

an 

1. Variab

el 

Depen

den 

2. Variab

el 

Indepe

nden 
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the 

Customer 

Goods 

Industry 

Companie

s Listed 

On 

Indonesia 

Stock 

Exchange 

Period 

2013-

2016) 

 

g 

Masito

h 

(2018) 

Corporate 

Governance 

audit quality) have a 

significant effect on the 

tax avoidance variabel. 

Hypothesis testing (t 

test) shows that the 

institutional ownership 

and audit committee 

have an effect on Tax 

Avoidance, whereas 

independent board and 

audit quality have on 

effect on Tax 

Avoidance 

3. Sampe

l 

Penelit

ian 

Pengaruh 

Good 

Corporate 

Governan

ce, dan 

rasio 

keuangan 

terhadap 

Financial 

Distress 

pada 

perusahaa

n Properti, 

Real 

Estate 

1. Andin

a Nur 

Fathon

ah 

 (2016) 

Variabel 

Dependen: 

Financial 

Distress 

Variabel 

Independen

: 

Good 

Corporate 

Governance,  

Hasil penelitian secara 

parsial yang 

mempunyai pengaruh 

negative terhadap 

Financial Distress 

yaitu kepemilikan 

institusioal, 

Kepemilikan 

manajerial, dewan 

komisaris independen, 

komite audit, ROA. 

Yang berpengaruh 

positif yaitu profit 

margin on sales & 

Current Liabilities 

 

1. Tahun 

Peneliti

an 

2. Variabel 

depende

n 

3. Sampel 

Peneliti

an 

1. Variab

el 

Indepe

nden 

2. Indika

tor 

Penelit

ian 

Pengaruh 

Good 

Corporate 

Governan

ce 

terhadap 

Tax 

Avoidance 

(Pada 

perusahaa

n yang 

terdaftar di 

BEI tahun 

2013) 

1. Fenny 

Winat

a 

(2014) 

Variabel 

Dependen: 

Tax 

Avoidance 

Variabel 

Independen

: 

Good 

Corporate 

Governance 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

proksi Corporate 

Governance yaitu 

prosentase dewan 

komisaris independen 

dan jumlah komite 

audit berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap aktivitas tax 

avoidance yang 

diproksikan dengan box 

tax gap 

1. Tahun 

penelitia

n 

2. Sampel 

Peneliti

an 

1. Variab

el 

Depen

den 

2. Variab

el 

Indepe

nden 

Pengaruh 

Pengungk

apan 

Corporate 

Sosial 

Responsibi

lity 

terhadap 

Agresivita

s Pajak 

1. Muha

mmad 

Rizky 

2. Achm

ad 

Fajar 

(2017) 

Variabel 

Dependen: 

Agresivitas 

Pajak 

Variabel 

Independen 

: Corporate 

Sosial 

Responsibilit

y 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pengungkapan CSR  

berpengaruh positif dan 

tidak signifikan 

terhadap Agresivitas 

Pajak. 

1. Variabel 

depende

n 

2. Variable 

indepen

den 

3. Tahun 

penelitia

n 

 

      



37 
 

Pengaruh 

Penerapan 

Good 

Corporate 

Governan

ce 

terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

1. R, Ait 

Novati

ani 

2. Andily 

Aprili

a 

(2014) 

Variabel 

Dependen: 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Variable 

Independen

: Good 

Corporate 

Governance 

Berdasarkan hasil 

penelitian 

menunjukkan bahwa 

penerapan Good 

Corporate Governance 

dalam kategori sangat 

baik, kualitas laporan 

keuangan dalam 

kategori sangat baik 

dan penerapan Good 

Corporate Governance 

berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas 

laporan keuangan 

1. Variabel 

Depend

en 

2. Tahun 

Peneliti

an 

3. Sampel 

penelitia

n 

1. Variab

el 

Indepe

nden 

Lanjutan Tabel Penelitian Penelitian yang Relevan 

2.3 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian 

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance 

Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi 

perusahaan lain maupun pemerintah, maka kinerja manajemen untuk dapat 

memperoleh laba yang diinginkan akan cenderung diawasi oleh investor institusi 

tersebut. Hal tersebut mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan nilai 

pajak yang terutang oleh perusahaan (Sri, Anita, Endang 2018). 

Penelitian yang dilakukan oleh Shafer dan Simmons (2006) menemukan 

bahwa Kepemilikan Institusional memainkan peran penting dalam memantau, 

mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer dalam manajemen pajak. 

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kepemilikan institusional 

terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh (Alviyani, 2016) membuktikan 

bahwa kepemilikan institusonal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 

(tax avoidance). Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, diduga dapat 

hubungan antara kepemilikan saham institusional dengan penghindaran 

penghindaran pajak. 

2.3.2 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Tax Avoidance 

Teori keagenan menyatakan bahwa semakin banyak jumlah komisaris 

independen, maka semakin baik mereka mengawasi dan mengontrol tindakan-
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tindakan manajer (Sri, Anita, Endang 2018). Premis dari teori keagenen adalah 

komisaris independen dibutuhkan oleh dewan komisaris untuk mengawasi dan 

mengontrol tindakan-tindakan manajer, sehubungan dengan perilaku oportunistik 

mereka (Jensen dan Meckling, 1976) 

Pada Bursa Efek Indonesia terdapat aturan yaitu bahwa sebuah perusahaan 

minimal harus memiliki 30% dewan komisaris independen, dengan demikian 

pengawasan dapat dilakukan sedemikian rupa (Pohan 2008, dalam Annisa, 2012) 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Alviyani, 2016) 

membuktikan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifiksn 

terhadap tax avoidance. Menurut Winata (2014) membuktikan bahwa dewan 

komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 

 

2.3.3 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance 

Salah satu elemen penting dalam corporate governance adalah 

transparansi. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan 

melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada dasar modal dan pertemuan para 

pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal 

pajak semakin dituntut oleh otoritas public (Sartori, 2010). 

Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Four 

biasanya menghasilkan kualitas aufit yang semakin baik, dan akan semakin sulit 

melakukan kebijakan penghindaran pajak. Dengan demikian, apabila semakin 

berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak 

melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan (Chain dan Liu, 2009) 

Hasil penelitian terdahulu mengenai kulaitas audit terhadap terhadap 

penghindaran pajak yang dilakukan oleh (Annisa, 2012) menunjukkan bahwa 

kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance. 
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2.3.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance 

Sejak direkomendasikan corporate governance di Bursa Efek Indonesia 

(BEI), komite audit telah menjadi komponen umum dalam sruktur corporate 

governance (CG) perusahaan public. Komite audit merupakan salah satu bagian 

dari manajemen perusahaan yang berpengaruh secara signifikan dalam penentuan 

kebijakan perusahaan. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau 

keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dalam cara yang dapat 

menghindari risiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk 

penghindaran pajak (Puspita, 2014). 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Fadhilah (2014) menunjukkan 

bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, diduga terdapat hubungan antara 

komite audit dengan penghindaran pajak. 

2.3.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Kualitas 

Audit, dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance 

Setiap tindakan yang dilakukan oleh manajemen harus selalu diawasi oleh 

principal. Hal ini dilakukan agar setiap tindakan yang diambil sesuai dengan 

tujuan perusahaan dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Corporate 

Governance yang diterapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap 

setiap keputusan yang diambil oleh manajemen. Selain untuk mengawasi 

keputusan yang diambil, corporate governance juga dapat mengawasi 

pengelolaan perpajakan. Penerapan corporate governance dapat mempengaruhi 

kebijakan perusahaan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan yang akan 

diterapkan (Santoso dan Muid, 2014). 

Perusahaan merupakan wajib pajak dimana perencanaan pajak dipengaruhi 

oleh bagaimana corporate governance diterapkan di perusahaan (Friese dan 

Mayer, 2006). 
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Keterkaitan antar Variabel dinyatakan dalam skema kerangka pemikiran berikut 

ini: 

Independen Variabel : Good Corporate Governance 

Kepemilikan Institusional (X1)

Dewan Komisaris (X2)

Kualitas Audit (X3)

Komite Audit (X4)

Penghindaran Pajak (Tax 

Avoidance)

(Y)

 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

Menurut Uma Sakaran (2009) dalam Edison (2018:75), Hipotesis 

didefinisikan sebagai logika dugaan menyangkut hubungan antara dua atau lebih 

variabel yang akan diungkapkan didalam bentuk pernyataan yang teruji. 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis yang akan diuji 

dalam penelitian ini adalah : 

Hα1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak 

Hα2 : Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak 

Hα3: Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak 

Hα4 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak 

Hα5 : Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Kualitas Audit, dan Komite   

          Audit  berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. 


