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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

 
2.1 Penghindaran Pajak  

 Pajak adalah bagian dari pendapatan dan aset yang dikumpulkan untuk 

membayar pembiayaan publik guna mempertahankan kepentingan ekonomi, 

sosial, dan politik melalui aturan dan administratif pemerintah (Jamei, 2017). 

Pajak yang dipungut tersebut didapat dari perseorangan, perusahaan, dan lembaga 

publik lainnya yang membayarkan kewajiban pajaknya kepada negara 

(Sarvestani, 2012). Pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan merupakan 

sebuah pengeluaran yang dapat mengurangi jumlah dari laba bersih, hal ini 

membuat beberapa perusahaan merancang dan juga menerapkan berbagai praktik 

manajemen pajak dengan tujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka 

(Mehrani & Seyedi, 2014). 

Praktik manajemen untuk mengurangi beban pajak salah satunya adalah 

dengan melakukan penghindaran pajak. Tindakan penghindaran pajak merupakan 

sebuah aktifitas untuk merencanakan pajak yang memiliki tujuan meminimalkan 

jumlah pajak perusahaan yang bersifat legal (Xynas, 2011). Penghidaran pajak 

tidak sama dengan penggelapan pajak yang merupakan tindakan untuk 

meminimalkan beban pajak dan sifatnya melanggar hukum. Dari pengertian diatas 

dapat dikatakan bahwa praktik penghindaran pajak memanfaatkan celah-celah 

ketentuan perpajakan yang bersifat legal dengan harapan dapat mengurangi 

jumlah pajak yang harus ditanggung. 
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 Menurut Wijayanti dan Masitoh (2018) aktifitas penghindaran pajak dapat 

dikatakan legal karena masih berada pada koridor yang diperbolehkan. Tindakan 

penghindaran pajak tidaklah terjadi secara kebetulan, penghindaran pajak 

merupakan usaha yang telah diatur melalui berbagai perencanaan dan strategi 

yang telah ditetapkan (Hanafi & Harto, 2014). Tindakan penghindaran pajak 

dipercaya mampu meminimalkan jumlah pajak secara eksplisit dan juga 

merefleksikan transaksi-transaksi yang dapat mempengaruhi pajak perusahaan. 

Setiap perusahaan memiliki tujuan dalam melakukan penghindaran pajak. 

Pajak yang diposisikan sebagai pengeluaran yang mampu mengurangi jumlah laba 

perusahaan membuat tidak sedikit perusahaan memutuskan untuk melakukannya. 

Perusahaan melakukan tindakan tersebut dengan maksud untuk mengurangi 

jumlah biaya pajak yang ditanggung sehingga bisa memaksimalkan laba 

perusahaan (Young, 2017). Biaya pajak yang tidak sedikit membuat pemilik 

perusahaan memilih untuk bersikap lebih agresif dalam menghindari (Chen, Chen, 

Cheng, & Shevlin, 2010). 

Pada umumnya perusahaan menggunakan tarif pajak efektf untuk melihat 

seberapa besar penghindaran pajak yang dilakukan. Tarif pajak efektif umumnya 

diterapkan oleh berbagai kelompok-kelompok kepentingan atau para pembuat 

keputusan sebagai alat yang dapat digunakan dalam membuat sebuah kesimpulan 

mengenai sistem perpajakan perusahaan, karena dapat menggambarkan ringkasan 

statistik yang mudah digunakan untuk mengetahui efek kumulatif dari perubahan 

tarif pajak perusahaan (Tandean & Winnie, 2016). Tarif pajak efektif merupakan 

indeks yang dapat diterima untuk mengukur keefektivitasan perusahaan dalam 

perencanaan pajak (Salawu & Adedeji, 2017). 
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2.2 Model Penelitian Terdahulu 

 Pengaruh dari tata kelola pada praktik penghindaran pajak telah banyak 

diteliti dari tahun ke tahun dengan variabel yang bervariasi. Penelitian yang 

menggunakan ukuran dewan direksi sebagai variabel independennya pernah 

diteliti oleh Khaoula dan Ali (2012). Penelitian tersebut dilakukan terhadap 32 

perusahaan di Tunisia. Terdapat juga beberapa variabel tambahan berupa director 

independence, duality, gender, performance and sectorial effect. Hasilnya tidak 

menemukan bahwa ada hubungan signifikan antara jumlah direksi dengan praktik 

penghindaran pajak. Hasil tersebut juga sejalan dengan Zemzem dan Ftouhi 

(2013), Odoemela et al. (2016), Jamei (2017). 

 Ribeiro et al. (2015) menguji kualitas tata kelola dan karakteristik 

perusahaan pada aktifitas penghindaran pajak. Data didapat dari 704 perusahaan 

di London Stock Exchange periode 2010-2013. Dalam penelitiannya menemukan 

bahwa ukuran direksi atau jumlah direksi dapat mempengaruhi penghindaran 

pajak secara negatif. Penelitian tersebut juga menambahkan beberapa variabel lain 

seperti firm size, leverage, capital intensity, profitability, and ownership structure. 

Hasil penelitian Ribeiro et al. (2015) sejalan dengan penelitian Salawu dan 

Adedeji (2017) yang meneliti 151 perusahaan Nigeria selama periode 2004-2014. 

  Berbanding terbalik dengan Păunescu, Vintilă, dan Gherghina, (2016) 

yang meneliti tentang exploring the link between corporate governance 

characteristic on effective tax rate. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa 

ukuran direksi pengaruhnya positif pada praktik penghindaran pajak. Penelitian 

terhadap 50 entitas yang terdaftar di NASDAQ index periode 2000-2013. Hasil ini 

juga didukung oleh Zulkarnaen (2015), dan Adi Prawira (2017) yang meneliti 
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perusahaan di Indonesia dan menemukan bahwa semakin banyak jumlah direksi 

memungkinkan tingkat penghindaran pajak juga akan semakin meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Model penelitian pengaruh karakterstik dewan terhadap penghindaran 

pajak, sumber: Khaoula dan Ali, 2012 

 Hubungan antara komposisi dewan perusahaan dengan penghindaran pajak 

pernah diteliti Lanis dan Richardson (2011). Pada penelitiannya ukuran komisaris 

independen diketahui berpengaruh signifikan negatif dengan aktifitas 

penghindaran pajak. Data penelitian tersebut didapat dari Australian Stock 

Exchange dengan jumlah 32 perusahaan selama periode 2001-2006. Penelitian 

yang sejalan dengan hasil tersebut dapat dilihat pada penelitian Păunescu et al. 

(2016), Chan et al. (2013) pada perusahaan non-keuangan, dan Gomes (2016) 

terhadap 355 perusahaan di BM & FBOVESPA periode 2008-2014. 

Hasil berbeda didapat pada penelitian Tandean dan Winnie (2016). 

Penelitian tersebut mengambil data dari perusahaan manufaktur di Indonesia yang 

berjumlah 120 perusahaan selama periode 2010-2013. Hasilnya ialah tidak adanya 

hubungan signifikan dari jumlah komisaris independen dengan penghindaran 

pajak. Hasil ini sama dengan yang diteliti Zemzem dan Ftouhi (2013), yang 

meneliti 73 perusahaan di SBF 120 index dalam periode 2006-2010, dan Jamei 

(2017) terhadap 104 perusahaan Tehran dalam jangka waktu 2011-2015.  
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Gambar 2 Model penelitian tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak, 

sumber: Tandean dan Winnie, 2016 

Pengaruh komite audit dengan aktifitas penghindaran pajak pernah diteliti 

Richardson et al. (2013), Odoemela et al. (2016), Tandean dan Winnie (2016). 

Richardson et al. (2013) menemukan bahwa jumlah anggota dari komite audit 

yang semakin banyak maka dapat meminimalkan tingkat agresivitas pajak di 

perusahaan. Penggunaan datanya diambil dari 203 perusahaan yang ada di 

Australian Stock Exchange dalam kurun waktu 2006-2009. Odoemela et al. 

(2016), dan Tandean dan Winnie (2016) juga memperoleh hasil yang serupa. 

 

 

 

 

Gambar 3 Model penelitian pengaruh karakteristik dewan, serta karakteristik 

komite audit terhadap penghindaran pajak, sumber: Odoemela et al. (2016) 
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Khan, Srinivasan, dan Tan (2017) melakukan penelitian mengenai 

institutional ownership and tax avoidance. Hasil yang didapat Khan et al. (2017) 

sama dengan Tingting et al. (2016), yang datanya berasal dari perusahaan non-

keuangan di Shenzhen and Shanghai Stock Exchanges Markets periode 2006-2012 

yang menemukan bahwa kepemilikan saham yang dipegang pihak institusi dapat 

berpengaruh signifikan negatif pada praktik penghindaran pajak. Namun 

penelitian Khurana dan Moser (2013) menemukan hasil yang tidak sama. Pada 

penelitiannya tidak terdapat hubungan signifikan antara kepemilikan saham 

institusi dengan tingkat penghindaran pajak. Hasil tersebut sejalan dengan Jamei 

(2017), dan Tandean dan Winnie (2016). 

 

 

  

 

 

Gambar 4 Model penelitian pengaruh karakterstik dewan, dan karakteristik 

kepemilikan terhadap penghindaran pajak, sumber: Jamei (2017) 
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keragaman dewan, serta kualitas audit sebagai variabel independennya. Data 

penelitian tersebut didapat dari Tunisian Stock Exchange pada tahun 2006-2012. 

Hasilnya adalah kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi tingkat agresivitas 

pajak secara signifikan. Chan et al. (2013) melakukan pengujian terhadap non-
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2003–2009, dan Timothy (2010) yang meneliti perusahaan di Hongkong periode 

2002-2009 juga menemukan hasil yang serupa dalam penelitiannya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Model penelitian pengaruh karakteristik dewan, karakteristik 

kepemilikan, dan karakteristik audit terhadap penghindaran pajak, sumber: 

Boussaidi dan Hamed (2015) 

Richardson et al. (2013), Hakim dan Omri (2015), Kanagaretnam et al. 

(2016), Tandean dan Winnie (2016), dan Salawu dan Adedeji (2017) melakukan 
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dengan Richardson et al. (2013), Tandean dan Winnie (2016). Berbeda dengan 

penelitian Salawu dan Adedeji (2017) yang meniliti perusahaan non-keuangan di 

Nigeria. Hasil yang didapat tidak memperlihatkan adanya hubungan signifikan 

antara kualitas audit dengan tindakan menghindari pajak. 
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Gambar 6 Model penelitian pengaruh karakteristik dewan, karakteristik 

kepemilikan, dan karakteristik audit terhadap penghindaran pajak, sumber: 

Salawu dan Adedeji, 2017 
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Namun tidak selamanya praktik penghindaran pajak meningkat 

dikarenakan ukuran dewan direksi yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan dengan 

adanya ukuran dewan direksi yang tinggi maka akan meningkatkan 

profesionalisme direksi dalam bekerja serta dapat menimbulkan berbagai 

pendapat dan kebijakan mengenai tindakan penghindaran pajak (Dalton & Dalton, 

2005; Barnhart & Rosenstein, 1998). Sehingga tindakan penghindaran pajak dapat 

dipertimbangkan untuk tidak dilakukan. 

Khaoula dan Ali (2012) melakukan pengujian untuk mencari tahu adakah 

hubungan dari ukuran direksi dengan penghindaran pajak. Dari penelitian itu 

ditemukan bahwa ukuran dewan direksi yang besar ataupun kecil, tidak ada 

dampaknya terhadap penghindaran pajak. Karena direksi dipandang tidak terlalu 

memfokuskan diri pada tarif pajak efektif. Hasil tersebut juga didukung oleh 

Zemzem dan Ftouhi (2013), Odoemela et al. (2016), dan Jamei (2017). 

Mulyadi dan Anwar (2015), Ribeiro et al. (2015), dan Salawu dan Adedeji 

(2017) menemukan hasil yang tidak sama, dimana ukuran dewan direksi dinilai 

dapat berpengaruh signifikan negatif dengan aktifitas penghindaran pajak. Ini 

karena dengan semakin banyaknya jumlah direksi, maka akan meningkatkan 

pengendalian terhadap manajemen. Selain itu, semakin banyaknya jumlah direksi 

maka akan menciptakan berbagai pendapat dan kebijakan mengenai tindakan 

penghindaran pajak (Dalton & Dalton, 2005). 

Berbeda dengan Adi Prawira (2017) dan Păunescu et al. (2016), jumlah 

direksi dalam perusahaan dinilai dapat meningkatkan praktik penghindaran pajak. 

Zulkarnaen (2015) juga telah menemukan bahwa semakin tinggi ukuran direksi 
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memungkinkan mereka untuk memastikan bahwa tindakan manajemen sejalan 

dengan kepentingan perusahaan, sehingga pajak yang dibayar haruslah rendah.  

Berdasar pada hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka 

dirumuskan: 

H1 = Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan positif dengan ETR, yang 

berarti memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak 

 

2.3.2 Pengaruh Persentase Komisaris Independen terhadap Penghindaran 

Pajak 

Ukuran dan komposisi komisaris bisa mempengaruhi keefektifitasan 

pemantauan, karena banyaknya yang memantau maka dapat membuat semakin 

efektif hasil pemantauannya (Minnick & Noga, 2010). Namun apabila komposisi 

yang besar dengan mayoritas dewan yang berasal dari dalam perusahaan, maka 

nantinya perusahaan cenderung memiliki lebih banyak masalah keagenan 

(Hermalin & Weisbach, 1991). Untuk itu juga diperlukan adanya dewan yang 

berasal dari luar entitas atau biasa disebut dewan independen. 

Dewan komisaris independen dianggap mampu memberikan pengawasan 

yang lebih baik dikarenakan posisinya yang netral. Komisaris independen 

dianggap mampu menekan tindakan penghindaran pajak dikarenakan fungsinya 

sebagai dewan pengawas yang independen. Dengan lebih banyak dewan dari luar 

tentu tingkat pemantauan terhadap tindakan penghindaran pajak bisa lebih efektif 

dan tingkat pengembalian saham cenderung lebih tinggi, sehingga kinerja 

perusahaan semakin lebih baik (Weisbach, 1988).  
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Dewan komisaris yang bertugas dalam pengawasan dianggap dapat 

menekan tindakan penghindaran pajak. Minnick dan Noga (2010) memiliki 

pandangan bahwasannya peningkatan jumlah dewan independen dapat 

meningkatkan keefektifitasan perusahaan dalam perencanaan pajaknya. Lanis dan 

Richardson (2011), Chan et al. (2013), Mulyadi dan Anwar (2015), Gomes 

(2016), dan Păunescu et al. (2016) menemukan ukuran komisaris independen 

yang tinggi dapat mengurangi aktifitas perusahaan dalam menghindari pajak. 

Peningkatan jumlah komisaris independen membuat fungsi pengawasan pada 

perusahaan juga ikut meningkat, sehingga perusahaan akan lebih berhati-hati 

terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penghindaran pajak (Adi Prawira, 2017).  

Namun tidak selamanya ukuran dewan komisaris dapat mempengaruhi 

penghindaran pajak, ini dikarenakan tidak selamanya dewan komisaris 

independen melaksanakan fungsi pengawasannya secara baik (Tandean & 

Winnie, 2016). Hal tersebut dapat ditemukan pada penelitian Zemzem dan Ftouhi 

(2013), Khaoula dan Ali (2012), dan Jamei (2017) yang menemukan bahwa 

ukuran dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan dengan aktifitas 

penghindaran pajak.  

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, maka dirumuskan: 

H2 = Persentase komisaris independen berepengaruh signifikan positif dengan 

ETR, yang berarti memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran 

pajak 
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2.3.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak 

Berdasar pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2015) komite audit 

dibentuk dan ditentukan oleh dewan komisaris serta memiliki tanggung jawab 

untuk membantu fungsi komisaris. Komite ini juga bertugas untuk menelaah item-

item yang terkandung di dalam laporan keuangan entitas. Keanggotaan dari 

komite audit harus ada dari pihak komisaris independen dan juga perusahaan 

publik atau pihak luar emiten dengan jumlah anggota minimal tiga orang 

(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2015). 

Jumlah anggota dari komite audit yang jauh lebih banyak dinilai dapat 

memberikan penelaahan laporan keuangan yang jauh lebih efektif. Hal ini dapat 

membuat manajemen lebih berhati-hati saat memutuskan untuk melakukan 

penghindaran pajak. Tandean dan Winnie (2016) telah menemukan bahwa dengan 

jumlah komite audit yang semakin banyak, kemungkinan besar dapat menekan 

tingkat penghindaran pajak, dikarenakan semakin tingginya tingkat pengawasan 

internal perusahaan. Hasil tersebut sama dengan Richardson et al. (2013) dan 

Odoemela et al. (2016). 

Berdasar pada hasil dari penelitian terdahulu, maka dirumuskan: 

H3 = Komite audit berpengaruh signifikan positif dengan ETR, yang berarti 

memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak  

 

2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak 

Jumlah kepemilikan saham institusi biasanya terlampir di dalam laporan 

keuangan pada bagian kepemilikan saham (Farooque, Zijl, Karim, & Dunstan, 

2007). Pemegang saham institusi mempunyai keuntungan untuk dapat 
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mengumpulkan informasi dan memantau manajemen (Shleifer & Vishny, 1986). 

Khan et al. (2017) telah meneliti tentang kepemilikan institusional ini, 

menurutnya kepemilikan institusional dapat meminimalkan praktik penghindaran 

pajak. Hal tersebut dapat disebabkan karena pemilik saham institusi melakukan 

pengawasannya secara optimal. Namun berbeda dengan Khurana dan Moser 

(2013), Tandean dan Winnie (2016), dan juga Jamei (2017), tidak terdapatnya 

hubungan signifikan atau pengaruh yang signifikan dari kepemilikan saham 

institusi dengan penghindaran pajak. 

Berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya, dirumuskanlah: 

H4 = Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif dengan ETR, yang 

berarti memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak 

 

2.3.5 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak 

Menurut Johnson, Hoskisson, dan Hitt (1993) semakin tingginya 

persentase saham manajerial di sebuah perusahaan, maka semakin banyak pula 

keterlibatan mereka dalam restrukturisasi strategi perusahaan. Anggota dewan 

yang mempunyai saham di perusahaan akan mendapatkan insentif untuk 

melindungi saham mereka di dalam perusahaan (Chan et al., 2013). Sebagai 

pemegang saham tentunya manajemen menginginkan pengembalian yang tinggi 

dari investasinya. Dalam penelitian Timothy (2010), Ying (2011), Chan et al. 

(2013), dan Jamei (2017), kepemilikan manajerial diketahui mempunyai dampak 

yang positif dengan aktifitas penghindaran. Hal ini dikarenakan manajemen yang 

mempunyai saham mempunyai hak pengendalian atas perusahaan. 
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Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian terdahulu, maka 

dirumuskanlah: 

H5 = Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif dengan ETR, yang 

berarti memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak 

 

2.3.6 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak 

 Ukuran sebuah entitas yang semakin besar membuat perusahaan tersebut 

memiliki akun-akun yang lebih kompleks dalam laporan keuangannya, sehingga 

dibutuhkan peran auditor independen untuk melakukan audit terhadap laporan 

keuangannya (Watts & Zimerman, 1983). Kualitas audit bisa diukur dengan 

melihat ukuran dari perusahaan audit. Perusahaan audit yang lebih besar dinilai 

dapat lebih independen daripada perusahaan audit yang lainnya (Gul, 1991; 

McLenan & Park, 2003; Peecher & Piercey, 2008; Awadallah, 2006). 

 Richardson et al. (2013), Boussaidi dan Hamed (2015), Hakim dan Omri 

(2015), Kanagaretnam et al. (2016), dan Tandean dan Winnie (2016) menemukan 

bahwa kualitas audit dapat mempengaruhi penghindaran pajak secara negatif. Ini 

artinya dengan menggunakan jasa dari perusahaan audit Big Four maka dapat 

mengurangi aktifitas penghindaran pajak karena tingkat indepedensinya yang 

tinggi. Namun penelitian lainnya yang dilakukan Salawu dan Adedeji (2017) tidak 

menemukan hubungan signifikan dari kualitas audit terhadap praktik 

penghindaran pajak.  

 Berdasar pada hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat 

dirumuskan: 
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H6 = Kualitas audit berpengaruh signifikan positif dengan ETR, yang berarti 

berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. 

 

2.4 Model Penelitian 

Penelitian ini merupakan adopsi dari Tandean dan Winnie (2016) dengan 

penambahan beberapa variabel.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Model Penelitian Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap 

Penghindaran Pajak, sumber: Data yang diolah. 

 

Penghindaran Pajak 

Variabel Independen 

- Ukuran Dewan Direksi 

- Persentase Komisaris Independen 

- Komite Audit 

- Kepemilikan Institusional 

- Kepemilikan Manajerial 

- Kualitas Audit 

 

Variabel Kontrol 

- Ukuran Perusahaan 

- Kinerja Perusahaan 
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