
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan ( Agency Theory) 

Teori agensi adalah teori yang menyatakan adanya hubungan antara pihak yang 

memberi wewenang (prinsipal) dan pihak yang menerima wewanang (agen). Teori 

keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai 

selama ini. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang 

memberi wewenang yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu 

manajer. Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa teori agensi 

menjelaskan adanya konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan.  

Adanya pemisahan antara pemilik dengan manajemen perusahaan dapat 

menimbulkan masalah, antara lain yaitu adanya kemungkinan manajer melakukan 

tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kepentingan principle. Hal itu sejalan 

dengan yang diungkapkan oleh (Shapiro, 2005) bahwa manajemen tidak selalu bertindak 

sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena manajemen pasti memiliki 

kepentingan pribadi. Hal tersebutlah yang melandasi terjadinya konflik kepentingan 

antara pemegang saham dan manajemen. Penjelasan tentang praktek tax avoidance dapat 

dimulai dari pendekatan agency theory. Praktek tax avoidance dalam perspektif agency 

theory dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan antara agen (manajemen) dengan 

principal yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan 

tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. 

2.1.2 Good Corporate Governance (GCG) 

Good Corporate Governance merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh 

perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi 

perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. 

2.1.2.1 Pengertian Good Corporate Governance (GCG) 

Good Corporate Governance muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan 

dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. 

Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah 

bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak 

diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak 

mendatangkan return. GCG diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara 



pemilik dan manajer (Macey dan O’Hara, 2013). Forum for GCG in Indonesia (FCGI) 

dalam Hery (2014) mendefinisikan GCG sebagai berikut : 

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus 

(pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang 

kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan 

kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan 

perusahaan. Tujuan GCG ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak 

yang berkepentingan (stakeholders)”. 

GCG adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta 

mengarahkan atau memimpin bisnis dan usahausaha korporasi dengan tujuan untuk 

meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa 

pemahaman tentang pengertian GCG yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam 

perspektif yang sempit (shareholder) dan perspektif yang luas (stakeholders, namun pada 

umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama. 

Pasal 1 Surat KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tgl 31 Juli 2002 

tentang penerapan GCG pada BUMN yang dalam Effendi (2009), menyatakan: 

“GCG 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 stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai 

etika” 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, GCG secara singkat dapat diartikan sebagai 

seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan 

nilai tambah (value added) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena 

GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan 

profesional. Penerapan GCG di perusahaan akan menarik minat para investor, baik 

domestik maupun asing. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang ingin 

mengembangkan usahanya, seperti melakukan investasi baru. 

2.1.2.2 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance 

Berbagai aturan main dan sistem yang mengatur keseimbangan dalam 

pengelolaan perusahaan perlu dituangkan dalam bentuk prinsip-prinsip yang harus 

dipatuhi untuk menuju tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Sutedi (2011), ada 

beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam GCG, yaitu : 



1) Transparancy (Keterbukaan) Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat 

waktu kepada stakeholders harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan 

transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam 

kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari 

investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak 

luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki uang yang menumpuk 

dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Kurangnya informasi akan membatasi 

kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta pertambahan dari 

perubahan modal (volatility of capital). 

2) Accountability (Dapat Dipertanggungjawabkan) Akuntabilitas adalah kejelasan 

fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga 

pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Pengelolaan perusahaan harus 

didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara manajer perusahaan, yang 

bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya 

yang diwakili oleh dewan direksi. Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan 

kesalahan (oversight) dan pengawasan. 

3) Fairness (Kesetaraan) Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan 

yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Dalam pengelolaan 

perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham 

minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan 

sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya 

4) Sustainability (Kelangsungan) Kelangsungan adalah bagaimana perusahaan dapat 

terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Ketika perusahaan negara 

(corporation) exist dan menghasilkan keuntungan dalam jangka mereka juga harus 

menemukan cara untuk memuaskan pegawai dan komunitasnya agar tetap bisa 

bertahan dan berhasil. Mereka harus tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan 

hukum, memperlakukan pekerja secara adil, dan menjadi karyawan yang baik. 

Dengan demikian, akan menghasilkan keuntungan yang lama bagi stakeholder-nya. 

2.1.2.3 Manfaat dan Tujuan Good Corporate Governance  

Forum GCG in Indonesia (2001) menjelaskan beberapa manfaat yang diperoleh dari 

penerapan GCG, antara lain: 

1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan 

yang lebih baik, meningkatkan operasional perusahaan serta lebih meningkatkan 

pelayanan terhadap stakeholders. 



2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya 

akan meningkatkan corporate value. GCG dapat meningkatkan kinerja keuangan dan 

mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan- keputusan 

yang menguntungkan diri sendiri.  

3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk kembali menanamkan modalnya di 

Indonesia. GCG menjadi perhatian utama para investor menyamai kinerja finansial 

dan potensi pertumbuhan, khususnya bagi pasar- pasar yang sedang berkembang. 

Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena akan 

meningkatkan shareholders’s value dan dividen. 

2.1.2.4 Mekanisme Good Corporate Governance  

Pengelolaan perusahaan (corporate governance) itu sendiri dapat diartikan secara 

luas pada literatur yang ada dan terbatas. Secara terbatas, istilah tersebut berkaitan dengan 

hubungan antara manajer, direktur, auditor dan pemegang saham, sedangkan secara luas 

istilah pengelolaan perusahaan dapat meliputi kombinasi hukum, peraturan, aturan 

pendaftaran dan praktik pribadi yang meningkatkan perusahaan menarik modal masuk, 

memiliki kinerja yang efesien, menghasilkan keuntungan, serta memenuhi harapan 

masyarakat secara umum dan sekaligus kewajiban hukum. Keberadaan organ-organ 

tambahan tersebut memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berkaitan dengan 

pelaksanaan good corporate governance. Organ tambahan untuk melengkapi penerapan 

GCG (Agoes, 2011:109), yaitu: 

1. Ukuran Dewan Komisaris  

Dewan Komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum 

dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi 

2. Dewan Komisaris Independen  

Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili 

pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk 

tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk 

berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan kealian profesional yang 

dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. 

Dalam penelitian ini ditetapkan dewan komisaris independen sebagai proksi 

pengukuran GCG, dengan pertimbangan bahwa keberadaan komisaris independen 

sangat diperlukan untuk memberdayakan fungsi pengawasan dewan komisaris. Untuk 

mengidentifikasi apakah komisaris independen telah menyelesaikan tugasnya dengan 

baik, perlu untuk menganalisis latar belakang mereka. Hal ini disebabkan 



independensi dan profesionalisme komisaris independen terkait erat dengan latar 

belakang mereka. Latar belakang komisaris independen merupakan latar belakang 

professional dari komisaris independen (Wang, et.al, 2015). Dewan komisaris 

independen merupakan bagian dari anggota dewan komisaris yang bersifat 

independen terhadap dewan direksi, dan anggota dewan komisaris lainnya. Dewan 

komisaris independen bertugas untuk mendorong anggota dewan komisaris lainnya 

untuk dapat melakukan tugas pengawasan serta dewan komisaris independen 

diharapkan dapat memberikan nasihat kepada direksi secara efektif dan dapat 

memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Namun, masih terdapat penyalahgunaan 

fungsi yang menyebabkan adanya hubungan kekeluargaan dengan anggota dewan 

komisaris lainnya yang menyebabkan dewan komisaris tersebut bertindak tidak 

independen. 

3. Kepemilikan Institusional  

Kepemilikan Instutisonal merupakan proporsi saham yang dimiliki institusional pada 

akhir tahun yang diukur dalam presentase saham yang dimiliki oleh investor 

institusional dalam suatu perusahaan 

4. Kepemilikan Manajerial  

Kepemilikan manajerial menunjukan adanya peran ganda seorang manajer, yakni 

bertindak juga sebagai pemegang saham 

5. Komite Audit 

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar 

untuk mengerjakan perkerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau 

sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk 

membentu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen 

2.1.3 Komisaris Independen 

Secara umum peranan dewan komisaris adalah sebagai jembatan antara 

pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan manajemen sebagai pihak yang 

menjalankan kegiatan perusahaan. Peran dewan komisaris adalah untuk meyakinkan 

bahwa perusahaan telah dijalankan oleh pihak manajemen dengan baik sehingga dapat 

mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan (Lukviarman, 2016:133). 

Perusahaan harus memiliki komisaris independen yang diangkat berdasarkan RUPS 

dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, pihak direksi, dan 

dewan komisaris. Komisaris independen sangat diperlukan perusahaan karena 

komisaris independen bertugas memberdayakan fungsi pengawasan.  



Menurut Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor 

Kep00001/BEI/01-2014 tentang Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Ketentuan 

Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, komisaris independen adalah 

anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan dewan direksi, dewan 

komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta tidak ada hubungan bisnis 

atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak 

semata-mata demi kepentingan perusahaan. Menurut UndangUndang Perseroan 

Terbatas (UUPT) semua komisaris pada hakekatnya harus bersikap independen dalam 

melaksanakan tugasnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Keberadaan 

komisaris independen dapat mendorong terciptanya iklim yang lebih objektif dan 

menempatkan kesetaraan (fairness) diantara berbagai kepentingan termasuk 

kepentingan perusahaan dan kepentingan stakeholders sebagai prinsip utama dalam 

pengambilan keputusan.  

Menurut Tricker (2009, dalam Lukviarman, 2016), menjelaskan bahwa 

peranan Board of Directors (BOD) sebagai the governing body untuk setiap entitas 

korporasi dengan peran utama berupa tanggung jawab yang berhubungan dengan 

seluruh keputusan dan kinerja organisasi terebut. Komisaris independen memiliki 

tanggung jawab yang harus dilaksanakan untuk mendorong diterapkannya good 

corporate governance. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulandari (2006, 

dalam Meliliani, 2013), menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen 

tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Sarafina dan Saifi (2017) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan Pengukuran 

komisaris independen menurut Handayani (2014) sebagai berikut: 

 
 

2.1.4 Komite Audit 

Komite audit adalah suatu unsur dalam kerangka good corporate governance 

yang diharapkan agar mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level 

penerapannya. Dengan adanya komite audit dalam perusahaan diharapkan agar 

mampu mengoptimalkan mekanisme checks and balances, yang pada akhirnya 

ditunjukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang 

saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Tugas komite audit adalah membantu 



dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan. Hal tersebut mencakup 

review terhadap sistem pengendalian internal yang ada pada perusahaan, kualitas 

laporan keuangan perusahaan, dan efektivitas fungsi audit internal (Lukviarman, 

2016:203). Peran dan tanggung jawab komite audit dituangkan dalam bentuk piagam 

komite audit dan harus memperoleh persetujuan dewan komisaris dan ditinjau ulang 

secara reguler.  

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang 

independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan 

oleh dewan direksi kepada dewan komisaris. Menurut Mukhtaruddin, Relasari, dan 

Felmania (2014) berpendapat bahwa keberadaan komite audit setidaknya terdiri dari 

tiga anggota, yang salah satunya independen dan juga menjadi ketua komite audit, 

sementara yang lain adalah pihak eksternal yang independen. Menurut Tricker (2009, 

dalam Lukviarman, 2016), menyatakan bahwa peran komite audit berhubungan 

dengan tugas memberikan nasihat dan masukan terkait; sistem pengendalian internal 

manajemen, pengawasan dan monitoring terhadap audit internal, komunikasi dengan 

KAP, memberi laporan kepada dewan komisaris terhadap proses dan isu audit, 

melakukan review terhadap informasi keuangan yang akan disampaikan kepada 

pemegang saham dan pihak lainnya yang berkepentingan, memberikan masukan 

tentang berbagai hal terkait akuntabilitas dewan komisaris, serta memastikan 

kepatuhan terhadap implementasi CG sesuai dengan peraturan atau standar yang telah 

ditetapkan. Menurut Sarafina dan Saifi (2017), untuk menghitung proporsi komite 

audit dalam perusahaan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Komite Audit= Total Anggota Komite Audit 

2.1.5 Corporate Social Responsibility (CSR) 

a. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) 

Coporate Social Responsibility (CSR) adalah upaya sunggung-sungguh dari 

suatu entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan 

dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam rana 

ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan untuk pembangunan yang 

berkelanjutan (Rachmad dan Efendi, 2011:15). Berbeda dengan pernyataan tersebut, 

menurut World Business Council for Sustainable Development dalam Rachmad, 

Efendi dan Emir, (2011:18) CSR bukan hanya suatu discretionary, tetapi suatu 

komitmen yang merupakan kebutuhan bagi perusahaan,baik sebagai perbaikan 



kualitas. Jika perusahaan melakukan CSR berusaha berguna bagi masyarakat maka 

dalam jangka panjang perusahaan tersebut akan tetap eksis. 

World Bank Group dalam Sutedi, (2015:8) menjelaskan bahwa Corporate 

Social Responsibility (CSR) dilakukan oleh perusahaan sebagai komitmen bisnis 

untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui 

kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, 

komunitas setempat dan masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas hidup 

dengan cara-cara yang bermanfaat, baik untuk bisnis itu sendiri maupun untuk 

masyarakat luas atau untuk pembangunan. 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melibatkan semua hubungan yang terjadi 

pada perusahaan dengan semua stakeholder termasuk di dalamnya terdapat pelanggan, 

atau customers, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, bahkan 

lapisan masyarakat. Jika sebuah perusahaan mengelolah CSR perusahaannya dengan 

baik, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan maupun manfaat yang 

signifikan dalam bentuk reputasi perusahaan yaitu, dalam hal rekrutmen, motivasi dan 

refrensi karyawan serta sebagai saran untuk membangun dan mempertahankan kerja 

sama. 

b. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

Menurut Deegan, 2002 dalam Lanis dan Richardson, 2013 memaparkan 

bahwa pengungkapan CSR dianggap sebagai sarana yang digunakan oleh manajemen 

perusahaan untuk mengkomunikasikan kegiatan perusahaan kepada masyrakat yang 

lebih luas untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat, sedangkan menurut Kotler & 

Nancy (2005), Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan untuk 

meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan 

mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan” 

Corporate Social Responsibility juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

meningkatkan citra perusahaan karena jika perusahaan menjalankan tanggung jawab 

sosialnya dengan baik dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

maka pemerintah dan masyarakat akan memberikan keleluasaan bagi perusahaan 

tersebut untuk beroperasi di wilayah mereka. Citra positif ini akan menjadi asset yang 

sangat berharga bagi perusahaan untuk keberlangsungan hidupnya saat mengalami 

krisis (Kotler & Nancy, 2005) 

Wibisono, 2007 menjelaskan, terdapat 10 keuntungan yang diperoleh 

perusahaan dalam melakukan CSR, yaitu : mendongkrak reputasi dan image 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/membangun-komitmen-organisasi.html


perusahaan, mendapat social license to operate, mereduksi resiko bisnis perusahaan, 

meminimalkan resiko bisnis perusahaan, memperluas akses sumber daya, memperluas 

akses pasar, meminimalkan biaya, menjaga hubungan dengan stakeholder, menjaga 

hubungan regulator (pemerintah), meningkatkan produktivitas karyawan dan 

berpeluang mendapatkan penghargaan. Untuk menunjukkan bahwa perusahaan adalah 

warga dunia bisnis yang baik maka perusahaan dapat membuat pengukuran atas 

dilaksanakannya beberapa standar CSR termasuk dalam hal: 

a) Akuntabilitas atas standar AA1000 berdasarkan laporan sesuai standar John 

Elkington yaitu laporan yang menggunakan dasar triple bottom line (3BL). 

b) Global Reporting Initiative, yang mungkin merupakan acuan laporan 

berkelanjutan yang paling banyak digunakan sebagai standar saat ini. 

1. Verite, acuan pemantauan 

2. Laporan berdasarkan standar akuntabilitas sosial internasional SA8000 

3. Standar manajemen lingkungan berdasarkan ISO 14000 

Di beberapa negara dibutuhkan laporan pelaksanaan CSR, walaupun sulit 

diperoleh kesepakatan atas ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja 

perusahaan dalam aspek sosial artinya pada setiap negara berbeda-beda pengukuran 

yang digunakan dalam mengukur CSR. Sementara aspek lingkungan, dan ekonomi 

jauh lebih mudah untuk diukur. Banyak perusahaan menggunakan audit eksternal 

guna memastikan kebenaran laporan tahunan perseroan yang mencakup kontribusi 

perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan, yang diberi nama laporan CSR atau 

laporan keberlanjutan. Bagaimanapun, laporan CSR atau laporan keberlanjutan 

merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan di mata para 

pemangku kepentingannya. Pengungkapan CSR perusahaan dalam laporan tahunan 

memcerminkan tingkat transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Penelitian Dahlia 

dan Siregar (2008) menyatakan bahwa laporan tahunan perusahaan menjadi salah satu 

pedoman bagi para investor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. 

c. Model Corporate Social Responsibility 

Konsep triple bottom lines seperti yang dijelaskan oleh Wibisono (2007:32), 

pertama kali diperkenalkan oleh John Elkington melalui bukunya “Cannibals with 

Forks, The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business” pada tahun 1997. 

Konsep tersebut memandang bahwa jika suatu perusahaan ingin tetap berjalan dan 

berkembang maka perlu memperhatikan 3P yaitu Profit, People, dan Planet. 

a) Profit (Keuntungan) 
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Wibisono (2007:33) menjelaskan pada hakikatnya profit adalah tambahan 

pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup 

perusahaan. Tetapi dengan menganut konsep triple bottom lines perusahaan tidak 

hanya bertanggung jawab kepada shareholders saja dengan mendatangkan 

keuntungan sebesar-besarnya. Namun perusahaan juga harus menyadari baik 

langsung maupun tidak langsung profit yang diperoleh tidak terlepas dari 

dukungan stakeholders. Maka sudah selayaknya jika perusahaan menyisihkan 

sedikit keuntungannya bagi kepentingan stakeholders. 

b) People (Masyarakat) 

Masyarakat merupakan salah satu bagian stakeholder yang mempunyai 

andil cukup besar terhadap keberadaan perusahaan. Tidak bisa dihindari bahwa 

setiap kegiatan operasional suatu perusahaan berpotensi memberikan dampak, baik 

positif maupun negatif terhadap masyrakat sekitar. Kelangsungan dan 

perkembangan perusahaan dapat dicapai apabila perusahaan memperhatikan 

dimensi sosial. Akibat dari diabaikannya dimensi sosial ini adalah munculnya 

resistensi masyarakat dan pihak lain yang terkait terhadap perusahaan, sehingga 

menimbulkan kondisi yang tidak kondusif dalam aktivitas bisnis perusahaan 

tersebut. 

c) Planet (Lingkungan) 

Terjadi hubungan kautsalitas antara manusia dengan lingkungan. Secara 

sederhana dapat dijabarkan jika merawat lingkungan dengan baik maka lingkungan 

akan memberikan manfaat yang besar kepada manusia. Begitu juga sebagilknya, 

kurangnya kepedulian terhadap lingkungan akan dapat menimbulkan berbagai 

macam penyakit, bencana alamatau pun kerusakan alam lainnya yang harus 

ditanggung oleh manusia. 

d. Teori yang melandasi Corporate Social Responsibility (CSR) 

1) Teori Legitimasi  

 Merupakan teori yang berkaitan antara perusahaan dengan masyarakat. Hal ini 

diperkuat dengan penjelasan (Ghozali dan Chariri, 2007 dalam Sitorus dan 

Mangoting, 2014) bahwa hal yang melandasi teori ini adalah melalui kontak sosial 

dengan perusahaan dimana perusahaan beroperasi menggunakan sumber ekonomi. 

Teori Legitimasi dalam dunia bisnis biasa diungkapkan melalui laporan tahunan 

atau sustainable reporting. Melalui pengungkapan CSR yang baik diharapkan 

perusahaan dapat menjadikan hubungan antara masyarakat dengan perusahaan 



menjadi harmonis sehingga perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan 

memanfaatkan keuangan menjadi keuntungan, pengungkapan CSR dalam laporan 

tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, 

mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan 

politis (Sayekti dan Wondabio, 2007 dalam Sitorus dan Mangoting 2014). 

2) Teori Stakeholder 

 Teori yang menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi atau 

bermanfaat untuk kepentingannya sendiri melainkan untuk kepentingan 

stakeholdernya. Seperti dengan yang dijelaskan oleh Ghozali dan Chariri, 2007 

dalam Christy dan Mangoting, 2014 bahwa keberadaan suatu perusahaan didukung 

oleh stakeholder perusahaan tersebut. Kepentingan perusahaan harus dipenuhi oleh 

perusahaan agar perusahaan mendapatkan legitimasi dari stakeholdernya. 

 Aspek lain yang juga harus diperhatikan oleh perusahaan adalah aspek 

ekonomi. Selain harus menjaga kondisi keuangannya agar tetap baik, perusahaan 

juga dituntut untuk memberikan kontribusi dari laba yang diperolehnya. Misalnya, 

dengan memberikan donasi terhadap masyarakat, memberikan kompensasi 

terhadap karyawan, dan membayar pajak untuk negara. Setiap pajak yang 

dibayarkan oleh perusahaan kepada negara, dapat memberikan kontribusi terhadap 

keberlangsungan hidup masyarakat. Kontribusi pajak bagi masyarakat dapat berupa 

pembangunan fasilitas publik dan subsidi pendidikan maupun kesehatan. 

2.1.6 Tax Avoidance 

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) adalah usaha wajib pajak untuk 

meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang riil 

yang dapat diterima oleh fiskus. Suandy (2014) menyebutkan Penghindaran Pajak (Tax 

Avoidance) adalah rekayasa “tax affairs” yang masih tetap dalam bingkai peraturan 

perpajakan yang ada. Tax avoidance merupakan penghindaran pajak yang masih berada 

di dalam bingkai perundang-undangan perpajakan. Tax avoidance adalah upaya 

efisiensi beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang 

bukan merupakan objek pajak (Nur, 2010). Pengertian tax avoidance atau penghindaran 

pajak yang lain adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar 

undang-undang yang ada (Mardiasmo, 2003 dalam Budiman & Setiyono, 2012). 

Salah satu permasalahan yang dapat menghambat pencapaian target penerimaan 

pajak yang optimal adalah salah satunya karena adanya penghindaran pajak secara legal 

atau yang disebut dengan tax avoidance. Erly (2015:7) mendefinisikan Tax avoidance 



adalah “Rekayasa „tax affairs’ yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan 

perpajakan. Tax avoidance ini terdapat di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di 

undang-undang tetapi berlainan dengan jiwa undang-undang”. Tax avoidance biasanya 

dilakukan wajib pajak misalnya dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan 

yang diperkenankan dalam undang-undang perpajakan. Dengan adanya penghindaran 

pajak sendiri juga menyebabkan negara merugi, karena berkurangnya penerimanaan 

pajak dapat mengakibatkan penerimanaan yang digunakan untuk mendanai berbagai 

fasilitas umum itu tidak berjalan maksimal. Dalam menentukan penghindaran 

perpajakan, komite urusan fiskal OECD (Organization for Economic Cooperation and 

Development) menyebutkan ada tiga karakter tax avoidance, yaitu:  

a. Adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di 

dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.  

b. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes undang-undang untuk 

menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu 

yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.  

c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini, dimana umumnya para konsultan 

menunjukkan alat atau cara untuk melakukan tax advoidance dengan syarat wajib 

pajak menjaga kerahasiaan.  

Dalam konteks internasional, tax avoidance dapat terjadi misalnya pada:  

a. Wajib Pajak yang mengubah status residence-nya ke wilayah lain yang pajaknya 

lebih rendah.Wajib Pajak dapat mengalihkan penghasilannya ke entitas lain, 

misalnya perusahaan yang didirikan di tax haven.  

b. Wajib Pajak dapat mengalihkan penghasilannya ke entitas lain, misalnya 

perusahaan atau mungkin trust yang didirikan di tax haven. 

c. Wajib pajak dapat mendirikan anak perusahaan di negara lain yang di desain untuk 

menerima penghasilan dari luar negeri atau untuk menerima pembagian dividen 

dari perusahaan-perusahaan lain yang dimiliki di negara lainnya.  

Wajib Pajak dapat mengatur pembayaran dividen yang diterimanya dari negara 

lain melalui satu lembaga yang didirikan di suatu negara yang mempunyai tax treaty 

dengan negara asal pembayar dividen. Karena dalam tax treaty biasanya tarif 

withholding tax diturunkan, maka dengan adanya tax treaty Wajib Pajak dapat 

mengurangi beban pajaknya. Karena alasan-alasan inilah biasanya dalam ketentuan 

perundang-undangan perpajakan suatu negara tercantum berbagai ketentuan untuk 

memerangi usaha usaha tax avoidance. Ketentuan anti avoidance ini biasanya 



kemudian disertai dengan pemberian wewenang kepada otoritas pajak untuk 

merekonstruksi transaksi itu sesuai dengan kondisi pasar dan menghitung pajak 

terutang berdasarkan transaksi rekonstruksian ini. Contohnya dalam ketentuan transfer 

pricing otoritas suatu negara diberikan kekuasaan untuk mengabaikan harga transaksi 

yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dan menggunakan harga transaksi yang wajar yang 

dipergunakan dalam transaksi komersial. 

Tax avoidance telah membuat negara kehilangan potensi pendapatan pajak yang 

seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban anggaran negara (Budiman dan 

Setiyono, 2012). Dalam konteks perusahaan, tax avoidance sengaja dilakukan oleh 

perusahaan guna memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus 

dilakukan dan sekaligus meningkatkan cash flow perusahaan. 

Untuk mengukur seberapa agresif perusahaan dalam pembayaran pajaknya yaitu 

dengan menggunakan sebagian pengukuran:  

a. Effective Tax Rate (ETR) merupakan presentase besarnya beban pajak efektif yang 

harus dibayarkan suatu perusahaan pada tahun berjalan. ETR dapat dihitung 

dengan membandingkan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak suatu 

perusahaan (Kurniasih, 2015). Nilai ETR 0 sampai dengan 1. Alasan menggunakan 

proxy ETR adalah karena dengan menggunakan ETR dapat diketahui adanya pajak 

yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi (Ardyansah, 2014). 

Satuan ukuran yang digunakan yaitu satuan angka itu sendiri. Nilai ETR yang 

semakin rendah menunjukkan adanya tindakan tax avoidance yang semakin tinggi 

yang dilakukan oleh suatu perusahaan 

b. Cash Effective Tax Rate (CETR) baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan 

penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR tidak terpengaruh dengan 

adanya estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. (Hanlon, 

Maydew, 2007). Selain itu, CETR juga menggambarkan semua aktivitas tax 

avoidance yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan. Karena 

CETR langsung dihitung dari kas yang dibayarkan untuk pajak dibagi dengan laba 

sebelum pajak 

c. Current Effective Tax Rate (CUETR) dalam penelitian ini Cash ETR akan 

digantikan oleh Current ETR alasannya, adalah pajak yang disajikan dalam cash 

flow perusahaan tidak sepenuhnya merupakan pajak penghasilan badan, melainkan 

ada unsur-unsur lainnya seperti cukai dan pajak-pajak lainnya. Zimmerman (1983) 

menyatakan bahwa seharusnya ada penyesuaian terhadap pajak tangguhan. Fungsi 



dari Current ETR adalah mengakomodikasikan pajak yang dibayarkan oleh 

perusahaan. 

2.2 Tinjauan Peneliti Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan bahan pertimbangan dan refrensi bagi peneliti dalam 

melakukan penelitian. Penelitian terdahulu digunakan sebagai data pembanding dan acuan 

terkait dengan topik penelitian. 

Indriawati, Welly Florentia (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, 

Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran 

Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dewan 

komisaris independen, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas dapat memoderasi secara 

signifikan pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak, sementara profitabilitas 

tidak dapat memoderasi pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan 

institusional, ukuran perusahaan terhadap penghindaran. 

Dewi Kusuma Wardani (2019) dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Komisaris 

Independen, Komite Audit, dan CSR Terhadap Tax Avoidance. Berdasarkan data yang 

telah dikumpulkan dari uji mengenai profitabilitas, komite audit, komisaris independen, 

CSR terhadap tax avoidance, maka dapat ditarik kesimpulanbahwa komite audit, 

komisaris independen, dan CSR tidak berpengaruh terhadap CETR atau tax avoidance. 

Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap CETR atau berpengaruh positif 

terhadap tax avoidance 

Fitri Damayanti (2015) Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan 

Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. 

Penelitian ini menggunakan sampel sektor industri property dan real estate yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010-2013. Jumlah perusahaan yang 

dijadikan sampel perusahaan ini adalah 22 perusahaan dengan pengamatan selama 4 

tahun dengan menggunakan metode purposive sampling. Pengujian hipotesis penelitian 

ini menggunakan model regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko 

perusahaan dan return on assets berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan komite 

audit, kualitas audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax 

avoidance. 

Berikut hasil penelitian terdahulu yang digunakan dapat disajikan pada Tabel 2.1. 

 



Tabel 2. 1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

Nama 

(Tahun) 

Judul Alat 

Analisis 

Hasil 

Indriawati, 

Welly 

Florentia 

(2017) 

Pengaruh Dewan 

Komisaris 

Independen, 

Komite Audit, 

Kepemilikan 

Institusional dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Penghindaran 

Pajak dengan 

Profitabilitas 

sebagai Variabel 

Moderating 

Analisis 

Jalur 

Komite audit berpengaruh negatif 

signifikan terhadap penghindaran 

pajak. Dewan komisaris 

independen, kepemilikan 

institusional dan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak. 

Profitabilitas dapat memoderasi 

secara signifikan pengaruh komite 

audit terhadap penghindaran pajak, 

sementara profitabilitas tidak dapat 

memoderasi pengaruh dewan 

komisaris independen, kepemilikan 

institusional, ukuran perusahaan 

terhadap penghindaran 

Dewi 

Kusuma 

Wardani 

(2019) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Komisaris 

Independen, 

Komite Audit, dan 

CSR Terhadap Tax 

Avoidance 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Komite audit, komisaris 

independen, dan CSR tidak 

berpengaruh terhadap CETR 

atautax avoidance. Profitabilitas 

berpengaruh signifikan negatif 

terhadap CETR atau berpengaruh 

positif terhadap tax avoidance 

Fitri 

Damayanti 

(2015) 

Pengaruh Komite 

Audit, Kualitas 

Audit, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Risiko Perusahaan 

Dan Return On 

Assets Terhadap 

Tax Avoidance 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa risiko perusahaan dan 

return on assets berpengaruh 

terhadap tax avoidance. Sedangkan 

komite audit, kualitas audit dan 

kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap tax 

avoidance 

 

2.3 Model Konsepual 

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan maka 

dapat disusun model konseptual penelitian yang merupakan alur penelitian yang akan 

dilakukan. Adapun model konseptual penelitian dapat disajikan pada gambar 2.1 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Model Konsepual 

 

2.4  Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Terdapat pengaruh komisaris independen terhadap tax avoidance. 

2.4.2 Terdapat pengaruh direksi terhadap tax avoidance. 

2.4.3 Terdapat pengaruh komisaris independen terhadap Corporate Social Responsibility 

(CSR) 

2.4.4 Terdapat pengaruh direksi terhadap Corporate Social Responsibility (CSR). 

2.4.5 Terdapat pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap tax avoidance. 

2.4.6 Terdapat pengaruh komisaris independen dan direksi terhadap tax avoidance dengan 

Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai variabel intervening. 
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