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ABSTRACT

This study examines how the Corporate Governance (CG) affects

the tax

management and contribute to the CG literature. The tax management measurement in
this study is using the Effective Tax Rate (ETR). This objective of this study is to gain
empirical evidence of

the effect of corporate governance disclosure to the tax

management. Samples used in this study are Indonesian finance companies registered in
the Indonesian Stock Exchange during 2006-2010 period. This study uses purposive
sampling method to get representative samples for the determined criteria.
This study focuses on the number of the board of commisioner, percentage of
independent commisioners, and the compensation for the board of commisioners and
directors as one of the company management characteristics. This study found a
significant relation between the number of board of commissioners and the effective tax
rate. The percentage of the independent commissioners' compensation has no significant
influence to the effective tax rate, while the compensation for the board of commissioner
and directors has a significant influence to the effective tax rate. Studying the CG
mechanism not only can yield lower effective tax rate but also encourage managers to
be more carefull in managing tax.

Keywords : Corporate governance, board of commisioner, percentage of independent,
compensation, effective tax rate, tax management.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Pajak merupakan sumber utama dan penting bagi pendapatan negara. Pajak

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat
dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa
berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa
kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.
Pajak menurut Pasal 1 alngka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah
disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan
tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Pajak yang dihasilkan merupakan iuran orang pribadi maupun badan kepada kas
negara. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan
diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pembebanan pajak kepada masyarakat
tidaklah mudah, apabila pajak yang dikenakan terlalu tinggi maka masyarakat akan
enggan untuk membayar, sedangkan apabila pajak yang dibebankan terlalu rendah maka
pembangunan tidak akan berjalan dengan baik karena dana yang kurang. Oleh karena itu
pemungutan pajak harus dilakukan dengan adil dan berdasarkan undang-undang yang
berlaku.
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Di Indonesia memberlakukan sistem pemungutan pajak Self-Assessment. Wajib
pajak menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Wajib pajak pribadi atau
badan diminta untuk aktif melaporkan semua kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan menggunakan
sarana SPT (Surat Pemberitahuan). Dengan adanya sistem pemungutan pajak ini
diharapkan wajib pajak akan memiliki kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang baik
dan tertib dalam pembayaran pajak.
Berbagai

upaya

dilakukan

wajib

pajak

badan

(perusahaan)

untuk

mengefisiensikan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara, salah satunya
dengan manajemen pajak. Manajamen pajak merupakan upaya perusahaan dalam
penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.
Dengan manajemen pajak diharapkan perusahaan dapat meminimalkan pajak, sarana
memenuhi kewajiban pajak dengan benar tetapi dengan beban pajak ditekan seminimal
mungkin sehingga menghasilkan laba.
Salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan manajemen pajak dalam
perusahaan adalah corporate governance, (yang selanjutnya akan di tulis CG).
Penerapan CG diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk
mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien
serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Rapat Umum
Pemegang Saham.
Penerapan CG di setiap negara dapat berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh
peraturan yang berlaku di setiap Negara dan juga faktor internal perusahaan. Manajemen
berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan
kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Kinerja perusahaan yang baik,
tidak akan lepas dari dukungan atau bantuan dari para investor yang mempercayakan
2
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modalnya untuk kelangsungan perusahaan. Dengan penerapan CG diharapkan akan
mampu memberikan jaminan bagi para investor dan para kreditur, sehingga mereka
dapat meyakinkan diri bahwa mereka akan memperoleh keuntungan investasi dengan
wajar dan bernilai tinggi serta dapat menjamin kesejahteraan karyawan perusahaan
tersebut. Hal tersebut akan menambah nilai perusahaan, semakin meningkat nilai
perusahaan maka perlu adanya upaya dalam mengefisiensikan jumlah pajak yang akan
dibayarkan kepada negara.
Penelitian ini membahas tentang pengaruh CG terhadap manajemen pajak. Salah
satu penelitian yang membahas tentang hubungan tersebut dilakukan oleh Minnick dan
Noga (2010). Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa paket kompensasi berbasis
saham, sebagai salah satu komponen corporate governance,

mendorong manajer

melakukan manajemen pajak untuk efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Kompensasi
memberikan insentif dalam jangka panjang bagi dewan direksi dan dewan komisaris
untuk mengurangi pajak dalam jangka pendek dan panjang. Dewan direksi dan dewan
komisaris memainkan peranan penting dalam menentukan strategi manajemen
perusahaan. Mereka bertanggungjawab atas alokasi sumber daya, performa dan
memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Dewan direksi yang mengutamakan topline performance akan berfokus pada pertumbuhan penjualan sehingga alokasi sumber
daya akan bertumpu pada iklan dan ekspansi aset tetap. Dewan direksi dengan
mengutamakan bottom-line performance akan menginvestasikan sumber daya pada
aktivitas yang memaksimalkan nilai perusahaan seperti perencanaan pajak yang akan
menghasilkan pajak yang lebih rendah.
Penerapan CG diharapkan mampu mengatasi masalah agensi yang dialami oleh
perusahaan. Masalah agensi ini timbul karena adanya asimetri informasi akibat
pemisahan kepemilikan dan manajemen perusahaan. Dalam menjembatani konflik akibat
3
Pengaruh Penerapan..., Adysti Dwitantri, Ak.-Ibs, 2013

masalah agensi tersebut dapat dikurangi, salah satunya dengan cara pemberian
kompensasi yang tepat bagi para manajer. Manajemen memiliki tanggung jawab
sepenuhnya dalam mengelola operasional perusahaan. Dengan adanya kebijakan
kompensasi yang tepat, pemilik perusahaan mengharapkan manajemen dapat
meningkatkan kinerja perusahaan melalui efisiensi

pembayaran pajak yang akan

berpengaruh pada nilai perusahaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemberian
kompensasi yang tepat kepada manajemen dapat menjadi sebuah mekanisme penerapan
CG yang baik.
Jensen dan Murphy (1990), seperti dikutip oleh Minnick dan Noga (2010), telah
membuktikan pengaruh kompensasi terhadap kinerja perusahaan. Pemberian paket
kompensasi dapat digunakan untuk mengatasi masalah moral hazard manajemen. Desai
dan Dharmapala (2004) meneliti pengaruh CG terhadap kebijakan tindakan
penghindaran pajak yang berpihak kepada pemegang saham perusahaan. Mereka
menemukan bahwa paket kompensasi atas manajemen menjadi faktor penentu signifikan
atas tindakan penghindaran pajak perusahaan dengan penerapan CG yang lemah.
Penelitian ini mengulang penelitian yang telah dilakukan oleh Bernad H (2011),
yang juga mengadaptasi dari penelitian Minnick dan Noga (2010). Dalam penelitian ini
penulis akan mengukur bagaimana GCG perusahaan mempengaruhi manajemen pajak
perusahaan yang diukur dengan tarif pajak efektif. Dalam penelitian ini penulis tidak
memisahkan kompensasi direksi dan komisaris, karena adanya keterbatasan data.
Pengungkapan yang disyaratkan di Indonesia adalah pengungkapan jumlah kompensasi
secara keseluruhan dan tidak dipisahkan antara kompensasi direksi dan komisaris.
Penelitian ini juga menggunakan ukuran pajak yang dibayarkan dengan current ETR
karena dalam penelitian ini yang ingin diukur adalah pajak penghasilan badan. Apabila
menggunkan cash ETR seperti yang dilakukan Minnick dan Noga (2010) akan terjadi
4
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bias oleh pajak-pajak lainnya yang terdaapat dalam laporan arus kas. Dari uraian diatas,
maka judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh Penerapan Corporate Governance
Terhadap Manajemen Pajak”.

1.2

Pembatasan Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya, maka diperlukan batasan masalah

agar penelitian ini lebih fokus, yaitu :
1. Studi pada perusahaan dari sektor perbankan di Indonesia yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI).
2. Studi atas data-data keuangan perusahaan sampel dari tahun 2006 sampai dengan
tahun 2010 dan data-data non-keuangan perusahaan sampel tahun 2007 sampai
dengan tahun 2010.
3. Variabel corporate governance yang digunakan adalah jumlah dewan komisaris,
persentase komisaris independen, kompensasi dewan komisaris dan direksi.
4. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu, return on asset dan leverage.

1.3

Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah

sebagai berikut:
1. Apakah variabel jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak
perusahaan ?
2. Apakah variabel persentase komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen
pajak perusahaan ?
3. Apakah variabel kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh terhadap
manajemen pajak perusahaan ?
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4. Apakah variabel return on asset berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan?
5. Apakah variabel leverage berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?
6. Apakah variabel jumlah dewan komisaris,
kompensasi dewan komisaris dan direksi,

persentase komisaris independen,
return on asset dan leverage secara

simultan berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?

1.4

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk

mendapatkan bukti secara empiris pengaruh penerapan corporate governance terhadap
manajemen pajak.
1. Menguji dan membuktikan pengaruh variabel jumlah dewan komisaris terhadap
manajemen pajak.
2. Menguji dan membuktikan pengaruh variabel persentase komisaris independen
terhadap manajemen pajak.
3. Menguji dan membuktikan pengaruh variabel kompensasi dewan komisaris dan
direksi terhadap manajemen pajak.
4. Menguji dan membuktikan pengaruh variabel return on asset terhadap manajemen
pajak.
5. Menguji dan membuktikan pengaruh variabel leverage terhadap manajemen pajak.
6. Menguji dan membuktikan pengaruh variabel jumlah dewan komisaris, persentase
komisaris independen, kompensasi dewan komisaris dan direksi, return on asset dan
leverage secara simultan terhadap manajemen pajak.
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1.5

Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat

berguna untuk:
1. Bagi peneliti, menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan khususnya
perpajakan dan corporate governance dan menggabungkan ke dalam keadaan yang
sesungguhnya serta referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam yang
berkaitan dengan manajemen pajak.
2. Bagi dunia perbankan, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan untuk menilai
kondisi perpajakan perbankan.
3. Bagi investor, dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan
keputusan investasi.
4. Bagi kantor pajak, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui beban pajak yang
wajib dibayarkan oleh perusahaan.
5. Bagi pihak-pihak lain, penelitian ini bermanfaat menambah pengetahuan dan
wawasan, khususnya mengenai metode-metode serta hasil penelitian ini.

1.6

Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang akan dibuat dalam penulisan penelitian ini adalah

sebagai berikut:
BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang dilakukannya penelitian, perumusan
masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.
Bab ini akan memberikan gambaran umum arah penelitian yang akan
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memandu pembaca dalam memahami permasalahan yang sesungguhnya
dibahas dalam penelitian.
BAB II

LANDASAN TEORI
Bab ini berisi tentang konsep dari teori yang melandasi seluruh permasalahan
yang di bahas dalam penelitian, terutama teori mengenai pajak, corporate
governance dan manajemen pajak. Bab ini juga akan menjelaskan hipotesis
yang akan di uji pada penelitian ini berdasarkan landasar teori, standar, dan
penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisi tentang bagaimana pembentukan populasi dan sampel
penelitian, pendefinisian variabel yang diteliti, metode pengumpulan data,
model penelitian, hipotesis dengan mendasarkan kajian teori, serta prosedur
pengolahan data.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang proses pengolahan data, pengujian statistik data beserta
hasil dan analisisnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi kesimpulan dan saran, yang akan digunakan memaparkan
kesimpulan dari penelitian secara ringkas dan saran yang ditujukan bagi
semua pihak berdasarkan hasil penelitian terutama bagi peneliti yang akan
membahas permasalahan sejenis di masa mendatang. Bab ini juga berisi
mengenai keterbatasan-keterbatasan yang terjadi dalam penelitian.
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BAB II
LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan landasan teori yang mendukung penulisan penelitian ini, yang
terdiri dari tiga bagian utama. Bagian pertama tinjauan pustaka terkait dengan teori atau
definisi yang mendasari penelitian ini. Bagian kedua merupakan hasil penelitian
terdahulu yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam penulisan penilitian
ini. Bagian terakhir akan menjelaskan kerangka pemikiran yang dikembangkan oleh
penulis dan hipotesis.

2.1

Tinjauan Pustaka

2.1.1 Agency Theory
Menurut Alijoyo (2004), Agency Theory menjelaskan tentang hubungan
kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu
(prinsipal/pemilik/pemegang saham) dengan pihak yang menerima pendelegasian
tersebut (agen/direksi/manajemen). Agency theory memfokuskan pada penentuan
kontrak yang paling efisien yang mempengaruhi hubungan prinsipal dan agen.
Dalam Daniri (2005), agency theory yang dikembangkan oleh Michael Johnson,
memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham,
akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai
pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana
diasumsikan dalam stewardship theory. Bertentangan dengan stewardship theory, agency
theory memandang bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan
sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun pada pemegang saham
pada khususnya.
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Berbagai pemikiran mengenai corporate governance berkembang dengan
bertumpu pada agency theory di mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan
dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan
kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya ini menimbulkan yang
disebut agency cost, yang menurut teori harus dikeluarkan sehingga biaya untuk
mengurangi kerugian yang timbul karena ketidakpatuhan setara dengan peningkatan
biaya pelaksanaannya.
Agency cost mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham, biaya
yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan,
termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal, serta biaya yang
disebabkan karena menurunnya nilai kepemilikan pemegang saham sebagai bentuk
bonding expenditures yang diberikan kepada manajemen dalam bentuk opsi dan berbagai
manfaat untuk tujuan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham.

2.1.2 Manajemen Pajak
Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang
sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Besarnya pajak dipengaruhi
oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Perusahaan mengindentifikasikan
pajak sebagai beban yang harus dibayarkan dan dapat mengurangi laba yang diperoleh
perusahaan. Beban pajak tersebut akan menurunkan laba setelah pajak (after tax profit),
tingkat pengembalian (rate of return), dan arus kas (cash flows). Di dalam perusahaan,
manajer memiliki tanggung jawab dalam mengelola beban pajak yang harus dibayarkan
oleh perusahaan, sehingga laba perusahaan yang dihasilkan optimal.
Pengelolaan kewajiban pajak tersebut sering diasosiasikan dengan suatu elemen
dalam manajemen dalam suatu perusahaan yang disebut dengan manajemen pajak (tax
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management). Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan
dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk
memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Sophar Lumbantoruaan, 1996).
Menurut Zain (2008), manajemen pajak adalah proses mengorganisasi usaha
wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik
pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal. Posisi
minimal yang dimaksud adalah posisi minimal sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Menurut Erly Suandi (2011), manajemen pajak merupakan bagian dari
manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan
dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aset dengan beberapa tujuan secara
menyeluruh. Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan suatu tujuan dan sasaran
yang akan digunakan sebagai patokan dalam memberikan penilaian atas efisiensi
keputusan keuangan.
Dengan demikian, tujuan manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan
manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai. Dalam
mencapai fungsi-fungsi manajemen pajak, ada beberapa cara yang dilakukan (1)
perencanaan pajak (tax planning), (2) pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax
implementation) dan (3) pengandalian pajak (tax control).
Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini
dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat
diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya
penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban
pajak. Hal ini dapat dilihat dari dua definisi perencanaan pajak (tax planning) dalam
buku Perencanaan Pajak (Erly Suandi, 2011) di bawah ini.
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“Tax planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the
minimization of tax liability in current and future tax periods (Crumbley D. Larry,
Friedman Jack P., Andres Susan B., 1994).”
“Tax planning is arrangements of a person’s business and/or private affairs in
order to minimize tax liability (Lyons Susan M., 1996).”
Menurut Zain, perencanaan pajak didefinisikan sebagai tindakan penstrukturan
yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada
pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah
bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan
ditransfer ke pemerintahan, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak dan
bukan penyelundupan pajak yang merupakan tindakan pidana yang tidak akan
ditoleransi.
Jika perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (tax burden) dapat
ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda
dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan tax
avoidance karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan
penghasilan setelah pajak (after tax return) karena pajak merupakan unsur pengurang
laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk
diinvestasikan kembali.
Dalam meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara,
baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang melanggar
peraturan perpajakan (unlawful). Istilah yang sering digunakan adalah penghindaran
pajak (tax avoidance) dan penyelundupan pajak (tax evasion). Pengertian dari kedua
istilah tersebut adalah sebagai berikut:
“Tax avoidance is a term used to describe the legal arrangements of tax payer’s
affair so as to reduce his tax liability. It’s often to pejorative overtones, for example I is
used to describe avoidance achieved by artificial arrangements of personal or business
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to take advantage of loopholes, ambiguities, anomalies or other deficiencies of tax law.
Legislation designed to counter avoidance has become more commonplace and often
involves highly complex provisions”.
“Tax evasion is the reduction of tax by illegal means. The distinction, however,
is not always easy. Some example of tax avoidance schemes include locating assets in
offshore jurisdiction, delaying repartriation of profit earn in low-tax foreign
jurisdictions, ensuring that gains are capital rather than income so the gains are not
subject to tax (or a subject at a lower rate), spreading of income to other tax payers
with lower marginal tax rates and taking advantages of tax incentives”.
Penghindaran pajak adalah rekayasa (tax affairs) yang masih tetap berada dalam
bingkai ketentuan perpajakan (lawful). Penghindaran pajak dapat terjadi dengan cara
penggunaan alternatif-alternatif yang riil dan dapat diterima oleh fiskus. Menurut Erly
Suandi (2011), dalam Komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation
and Development (OECD) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak sebagai
berikut:
a. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di
dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
b. Skema semacam ini sering memanfaatkan celah dari undang-undang atau
menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang
sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan
menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat
wajib pajak menjaga serahasia mungkin (Council of Executive Secretaries of Tax
Organizations, 1991).
Perencanaaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu
transaksi atau fenomena terkena pajak. Jika fenomena tersebut terkena pajak, apakah
dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya
apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya.
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Oleh karena itu, setiap wajib pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap
tindakan (taxable events) secara seksama.
Kewajiban perpajakan bermula dari implementasi undang-undang perpajakan.
Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi, baik sanksi
administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun pidana merupakan
pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari melalui suatu perencanaan pajak yang
baik. Untuk dapat menyusun perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik
diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan.
Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 38 menyebutkan bahwa
setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau
menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan isi yang tidak benar, tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang isinya tidak benar maka dapat dikenakan sanksi. Sanksi
pidana yang dikenakan adalah kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling
tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
Aspek administratif dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban diri untuk
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak (PKP), menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak,
menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), di samping memotong atau memungut
pajak. Kewajiban perpajakan berakhir pada saat pelunasan oleh wajib pajak.
Pajak juga dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa kendaraan,
perbuatan, maupun peristiwa. Maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana,
manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat
mengurangi optimalisasi sumber daya) dan tidak kurang (agar tidak membayar sanksi
administrasi yang merupakan pemborosan dana). Hal lain yang dapat digunakan dalam
meminimumkan kewajiban pajak adalah dengan penghematan pajak (tax saving).
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Menurut Zain (2008), Penghematan pajak adalah usaha memperkecil jumlah utang pajak
yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pemajakan.
Menurut Lumbantoruan (1996), hal yang di perkenankan dalam melakukan
perencanaan pajak dapat ditempuh dengan beberapa cara. Pertama, mencari keuntungan
sebesar-besarnya dari pengecualian dan potongan yang diperkenankan. Misalnya,
pendidikan, perbaikan kantor, pemasaran dan lain-lain. Maksudnya, daripada
mengeluarkan uang untuk membayar pajak lebih besar, lebih baik digunakan untuk
kepentingan perusahaan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh perusahaan.
Kedua, mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk perusahaan yang tepat.
Misalnya, jika perdapatan bruto satu tahun tidak melebihi Rp600 juta dapat memilih
perusahaan perorangan yang akan dikenakan tarif progresif pasal 17 dengan tarif
terendah 5%. Lalu bentuk usaha perorangan, firma dan kongsi lebih menguntungkan
daripada perseroan terbatas (PT). Pajak atas penghasilan PT dikenakan dua kali yakni
saat penghasilan diperoleh atau diterima dan pada saat pemilik menerima dividen.
Ketiga, mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha agar dapat diatur penggunaan tarif
pajak, potensi penghasilan, kerugiaan dan aktiva yang dapat dihapus.
Keempat, penyebaran penghasilan menjadi beberapa tahun klasifikasi kategori
pendapatan yang tarifnya tinggi. Bila memungkinkan pembayaran pajak bisa ditunda,
penghasilan yang dikenakan tarif 30% dapat dihindarkan dengan cara menunda
penerimaan penghasilan pada tahun bersangkutan, dan menggeser menjadi penghasilan
pada tahun berikutnya.
Pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan
dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah
mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Pelaksanaan kewajiban
perpajakan harus memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajeman tidak
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dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang
dari peraturan yang berlaku maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan
manajemen pajak.
Menurut Erly Suandi (2011), untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada dua
hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, antara lain sebagai berikut:
a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan
Dengan memperlajari peraturan perpajakan seperti Undang-undang, Keputusan
Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dan Surat edaran
Dirjen Pajak dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk
menghemat beban pajak.
b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat
Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi
keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi
dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang. Mengingat pentingnya
pembukuan maka dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1994, UndangUndang No. 16 tahun 2000 dan terakhir Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tetang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, telah menetapkan bahwa wajib pajak
orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak
badan di Indonesia wajib melakukan pembukuan.
Langkah berikutnya adalah pengendalian pajak, yang bertujuan untuk
memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah
direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal terpenting
dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu,
pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak,
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misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan
jika dibandingkan dengan membayar lebih awal. Pengendalian pajak termasuk
pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah yang
terutang.
Manajemen pajak dapat meningkatkan bottom-line performance measurement,
tetapi tentu saja memiliki biaya-biaya, salah satunya opportunity cost. Schools et al,
(2009), menyatakan bahwa selain opportunity cost, ada juga biaya lainnya yang terkait
dengan manajemen pajak yaitu, biaya transakasi, biaya implisit serta ketidakpastian.

2.1.3 Tarif Pajak Efektif
Dalam bidang perpajakan, dikenal istilah statutory tax rate (STR) atau tarif pajak
statutori (TPS) dan effective tax rate (ETR) atau tarif pajak efektif (TPE). Menurut Toder
(2008), tarif pajak statutori adalah tarif yang dikenakan kepada pemasukan kena pajak
perusahaan, yang setara dengan penerimaan dikurangi pemotongan untuk biaya tenaga
kerja, material, dan penyusutan aset modal. Tarif pajak statutori di Indonesia mengacu
pada Undang-undang Perpajakan yang berlaku dan secara terus menerus menjadi objek
reformasi pajak.
Sebaliknya, tarif pajak efektif (ETR) menilai pajak yang dibayarkan suatu
perusahaan sebagai persentase dari keuntungan ekonomi perusahaan tersebut.
Pendapatan kena pajak mempunyai nilai lebih rendah dari laba ekonomi ketika
perusahaan dapat membebaskan sejumlah pendapatan dari pajak, menghapus biaya aset
lebih cepat daripada laju penurunan aktual nilainya, atau mengklaim kredit pajak bagi
pembelian tertentu. Ketika pendapatan kena pajak lebih rendah dari laba ekonomi, tarif
pajak efektif perusahaan lebih rendah daripada tarif pajak statutorinya.
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Tarif pajak efektif (TPE) mengukur berapa besar pajak yang diukur sebagai
persentase dari pendapatan sebelum pajak mereka. Namun ada komplikasi penting, ada
berbagai cara untuk mengukur berapa banyak seseorang membayar pajak dan berapa
banyak orang tersebut mengumpulkan pendapatan sebelum pajak mereka. Sebagai
hasilnya, penting untuk menggunakan ukuran TPE yang sama ketika membandingkan
beban pajak wajib pajak orang pribadi atau kelompok.
Tarif pajak efektif merupakan tarif pajak aktual yang menjadi beban perusahaan.
Tarif pajak efektif ini adalah rasio dari beban pajak yang ditanggung perusahaan
besarnya jumlah laba yang diperoleh perusahaan dalam periode tersebut. Dalam PSAK
46 menyatakan bahwa tarif pajak efektif rata-rata merupakan beban (penghasilan) pajak
yang dibagi dengan laba akuntansi. Berdasarkan UU PPh No 36 Tahun 2008, tarif pajak
yang berlaku untuk wajib pajak badan dalam negeri dan badan usaha tetap (BUT) adalah
28% di tahun 2009 dan turun menjadi 25% di tahun 2010.
Berbagai penelitian menyebutkan bahwa tarif pajak efektif dipengaruhi oleh
berbagai faktor, seperti ukuran perusahaan, kebijakan yang dilakukan perusahaan,
profitabilitas perusahaan, sektor industri dan karakteristik perusahaan. Karakteristik
perusahaan tersebut dapat berupa kebijakan reformasi pajak, operasi di luar negeri,
kebijakan remunerasi dan budaya perusahaan.
Richardson dan Lanis (2007) menyebutkan tarif pajak perusahaan (TPE) sering
digunakan oleh para pembuat kebijakan dan kepentingan kelompok sebagai alat untuk
membuat kesimpulan tentang sistem pajak perusahaan karena TPE memberikan
ringkasan statistik efek kumulatif dari berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak
perusahaan. Janssen dan Buijink (2000), TPE adalah ukuran dari beban pajak perusahaan
yang secara umum dihitung sebagai (saat ini atau total) beban pajak penghasilan
akuntansi keuangan sebelum pajak.
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Dalam penelitian konvensional, TPE diukur berdasarkan informasi yang
dikumpulkan dari laporan keuangan sebagai hutang pajak (tax liability) dibagi dengan
pendapatan. Namun, definisi dari kedua pembilang dan penyebut dari persamaan ini
masih menjadi perdebatan para peneliti, misalnya Shevlin dan Porter (1992), Wilkie dan
Limberg (1993) dan Plesko, (2003). Nilai pajak yang akan dijadikan pembilang harus
relevan, karena setiap kesalahan yang signifikan dapat membuat bias beban pajak
perusahaan secara keseluruhan. Beberapa peneliti seperti Porcano (1986) serta Gupta dan
Newberry (1997) menggunakan beban pajak penghasilan perusahaan dan tidak membuat
penyesuaian untuk beban pajak tangguhan. Sedangkan Stickney dan McGee (1982) dan
Omer et al (1993) berpendapat untuk penyesuaian beban pajak penghasilan dengan
mengurangi porsi beban pajak tangguhan.
Untuk nilai penyebut dalam perhitungan TPE pun juga bervariasi. Hal ini
dikarenakan perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak. Alternatif pilihan
sebagai penyebut dalam menghitung TPE adalah laba kena pajak, laba akuntansi dan
arus kas dari operasi. Gupta dan Newberry (1997) mengemukakan bahwa laba kena
pajak tidak dapat digunakan sebagai penyebut (denominator) dalam perhitungan TPE
jika tujuan penelitian untuk melihat dampak insentif pajak terhadap TPE. Jika pembilang
(numerator) beban pajak dan penyebutnya laba setelah insentif pajak maka tidak akan
ada variasi sistematis TPE karen insentif pajak tidak dapat terdeteksi.
Janssen dan Buijink (2000) hanya mengungkapkan hutang pajak tangguhan,
tetapi tidak aset pajak tangguhan, mereka hanya menggunakan hutang pajak tangguhan
dalam definisi TPE. Dalam penelitian yang dilakukan, mereka menggunakan alternatif
TPE untuk mengendalikan kemungkinan perbedaan dalam pelaporan keuangan antara
perusahaan berdasarkan arus kas. Penyebut yang digunakan dalam alternatif TPE yaitu
arus kas. Zimmerman (1983) menunjukkan bahwa arus kas dari operasi digunakan
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sebagai penyebut karena arus kas dari operasi berpotensial untuk mengontrol perbedaan
sistematis metode akuntansi yang dipilih yang berhubungan dengan ukuran perusahaan
(Gupta dan Newberry, 1997).
Dalam Hsieh (2011), penelitian ini mengikuti penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Porcano (1986), Kim dan Limpaphayom (1998), serta Liu dan Cao
(2007) dalam rangka untuk mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi
kewajiban pajaknya, TPE tersebut didefinisikan sebagai beban pajak tangguhan dibagi
dengan laba sebelum bunga dan pajak yang dibayar. Noor et al (2010) mengungkapkan
dalam studi yang dilakukan TPE yang digunakan merupakan TPE berbasis kini. TPE
didefinisikan sebagai rasio beban pajak penghasilan tahun berjalan dengan pembilang
total pendapatan beban pajak dikurangi beban pajak tangguhan dan penyebut sebagai
pembagi yaitu penghasilan sebelum pajak.
Penelitian yang dilakukan oleh Harris dan Feeny (2000) menggunakan tarif pajak
efektif yang didefinisikan sebagai rasio hutang pajak kepada laba kotor. Penggunaan laba
kotor sebagai penyebut menyiratkan bahwa perbedaan antara tarif pajak efektif suatu
entitas dan tarif pajak statutori perusahaan karena penggunaan item rekonsiliasi.
Tarif pajak efektif merupakan salah satu pengukur tax avoidance. Salah satu cara
mencapai fungsi manajemen pajak dapat dilakukan dengan penghindaran pajak. Dyreng
et. al. (2007) menyatakan bahwa GAAP ETR merupakan salah satu pengukur tax
avoidance. GAAP ETR adalah tarif pajak efektif berdasarkan standar pelaporan
akuntansi keuangan yang berlaku. GAAP ETR dihitung dengan menggunakan pembilang
beban pajak penghasilan badan dibagi dengan pendapatan sebelum pajak. GAAP ETR
dipengaruhi oleh estimasi-estimasi akuntansi sehingga timbul perbedaan sementara
antara buku dan pajak.
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Selain GAAP ETR, Minnick dan Noga (2010) menghitung Cash ETR. Cash ETR
dapat mengukur tax avoidance dalam jangka pendek karena Cash ETR tidak dipengaruhi
oleh estimasi. Cash ETR adalah tarif pajak efektif berdasarkan jumlah pajak penghasilan
badan yang dibayarkan perusahaan secara kas. Cash ETR dihitung menggunakan
pembilang jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan berdasarkan
laporan keuangan perusahaan dibagi dengan pendapatan sebelum pajak.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bernad H (2011), dalam menghitung tarif
pajak efektif digunakan Current ETR. Selanjutnya Current ETR akan dituliskan dengan
CETR. CETR digunakan karena pajak yang disajikan dalam cash flow perusahaan tidak
sepenuhnya merupakan pajak penghasilan badan, melainkan ada unsur-unsur lainnya
seperti cukai dan pajak-pajak lainnya. CETR bertujuan untuk melihat pajak yang
dibayarkan dalam tahun berjalan.

2.1.4 Corporate Governance
Tata kelola perusahaan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan cara
perusahaan dikelola, dipantau dan bertanggung jawab. Tidak ada definisi yang diterima
secara universal mengenai tata kelola perusahaan. Istilah Good Corporate Governance
(GCG) pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee pada tahun 1992, dikenal
dengan Cadbury report yang mendefinisikan GCG sebagai:
“The system by which organization directed and controlled or a set of rule that
defined the relationship between shareholders, managers, creditors, the
government, employee, and other internal and eksternal stakeholders in respect to
their rights and responsibilities”.
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Setelah dikenalkan oleh Cadbury Committee, berkembanglah berbagai definisi
berkenaan dengan GCG yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua
perspektif atau sudut pandang, yaitu:
a. Definisi dari perspektif stakeholders. Forum of Corporate Governance (FCGI)
(2002) mengungkapkan bahwa:
“GCG adalah seperangkat pengaturan yang mengatur hubungan antara pemegang
saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan,
serta pemegang saham internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hakhak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan
perusahaan.”
b. Definisi dari perspektif shareholder. Sebagaimana Donaldson dan Davis (2000)
mendifinisikan GCG sebagai berikut:
“The structure whereby managers at the organizational apex are controlled
through the board of directors, its associated structure, executive, and other
schemes of monitoring and bonding”.
Tjager et al. (2003), menyimpulkan bahwa GCG pada intinya merupakan suatu
sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak
yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara
pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan
organisasi. GCG dimaksudkan untuk mengatur hubungan ini dan mencegah terjadinya
kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa
kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki.
Di Indonesia, GCG didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan
proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna
memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam
jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya,
berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.
22
Pengaruh Penerapan..., Adysti Dwitantri, Ak.-Ibs, 2013

Dari pengertian di atas pula, tampak beberapa aspek penting dari GCG yang
perlu dipahami beragam kalangan di dunia bisnis, yakni:
a. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan di antaranya Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Keseimbangan ini
mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme
operasional ketiga organ perusahaan tersebut (keseimbangan internal).
b. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam
masyarakat kepada seluruh stakeholder. Tanggung jawab ini meliputi hal-hal yang
terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan stakeholder
(keseimbangan eksternal). Diantaranya, tanggung jawab pengelola perusahaan,
manajemen, pengawasan, serta pertanggungjawaban kepada para pemegang saham
dan stakeholders lainnya.
c. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang tepat dan
benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian hak berperan
serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan
mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh
perusahaan dalam pertumbuhannya.
d. Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang
saham minoritas melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta
melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan
orang dalam (insider information for insider trading).
Menurut CeBISS (2001) - Lembaga Independent Research & Publication for
Business Development - dalam Arafat (2008), GCG merupakan kelanjutan dari agency
theory yang dalam tataran empirik kurang memadai untuk digunakan sebagai alat
menyelenggarakan perusahaan modern dimana terdapat ciri yang menonjol terpisahnya
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kepemilikan dengan pengelolaan serta digunakannya dana pinjaman selain dana dari
pesaham sehingga dibutuhkanlah GCG. Sementara FCGI (2002) menjelaskan bahwa
konsep GCG sejalan dengan agency theory yang menekankan pentingnya pemilik
perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenagatenaga profesional atau disebut agent yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis
sehari-hari. Pemegang saham hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya
perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan sistem insentif bagi
pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan
perusahaan.
Esensi GCG adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau
pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap
pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku
(Tri Gunarsih, 2003). GCG dapat mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus
ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak
manajemen. Biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat
penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk
mencegah terjadinya hal tersebut.
Dalam penerapan GCG, ada dua faktor yang memegang peran dalam
keberhasilan yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah berbagai
faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan
penerapan GCG. Penerapan tersebut harus didukung dengan sistem hukum yang baik
sehingga mampu menjamin berlakunya hukum yang konsisten dan efektif, adanya
dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan
dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan terciptanya tata kelola
pemerintahan yang baik diharapkan dapat menjadi standar atau acuan GCG yang efektif
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dan profesional dan dengan pelaksanaan tersebut diharapkan dapat timbul partisipasi
aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung penerapan serta sosialisasi GCG
secara sukarela.
Faktor internal yang mendukung keberhasilan penerapan GCG yang berasal dari
dalam perusahaan, antara lain dengan adanya berbagai peraturan dan kebijakan yang
dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG, adanya manajemen
pegendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG,
terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk
menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
Diluar dua faktor di atas, aspek lain yang paling strategis dalam mendukung
penerapan GCG secara efektif adalah kualitas, skill, kredibilitas dan integritas berbagai
pihak yang menggerakkan perusahaan. Jika berbagai prinsip dan aspek penting GCG
dilanggar suatu perusahaan, maka sudah dapat dipastikan perusahaan tersebut tidak akan
mampu bertahan lama dalam persaingan bisnis global, meski perusahaan memiliki
lingkungan kondusif bagi pertumbuhan bisnisnya.
Di Indonesia, sudah ada beberapa peraturan yang dibuat untuk mendukung
terlaksananya tata kelola perusahaan (corporate governance) di Indonesia. Dibuatnya
Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 adalah untuk mendukung
implementasi Good Corporate Governance. Pada pasal 4 dikatakan : “Berlakunya
undang-undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundangundangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad
baik, asas kepantasan, asas kepatuhan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik
(good corporate governance) dalam menjalankan Perseroan”. Diperbaharuinya UUPT
menjadi Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas membawa
perubahan penting dalam dunia usaha di Indonesia. Perubahan-perubahan ini sebaiknya
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dicermati semua pihak, agak kegiatan usaha perseroan dilaksanakan dalam koridor
hukum yang tepat dan benar.
Dibuatnya Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, juga
bertujuan untuk mendukung implementasi tata kelola perusahaan di Indonesia. Dengan
diterapkannya corporate governance di pasar modal maka diharapkan kepercayaan
investor terhadap perusahaan akan meningkat, lalu reputasi perusahaan akan meningkat,
dan akhirnya akan meningkatkan kemakmuran seluruh stakeholders. Governance
seringkali dikaitkan dengan adanya kinerja keuangan perusahaan yang lebih baik di masa
depan. Dalam mengukur keberhasilan ini, biasanya digunakan beberapa proxy
diantaranya adalah dewan komisaris, komisaris independen dan kompensasi komisaris
dan direksi.

2.1.4.1 Dewan Komisaris
Dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dewan
komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum
dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
Jumlah anggota dewan komisaris paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak sama
dengan jumlah anggota direksi serta dipilih melalui penilaian kemampuan dan kepatutan
(fit and proper test). Dewan komisaris harus memiliki rencana dan strategi kebijakan
yang jelas dalam mengatur perilaku organisasi, namun tidak boleh bertentangan dengan
fungsi dan peranan direksi.
Tujuan keberadaan dewan komisaris menurut UU Perseroan terbatas adalah
mengawasi sekaligus memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.
Dewan komisaris akan menjadi efektif apabila mampu bersikap independen serta
memiliki

kemampuan

yang

mamadai.

Dewan

komisaris

wajib

memastikan
26

Pengaruh Penerapan..., Adysti Dwitantri, Ak.-Ibs, 2013

terselenggaranya pelaksanaan good corporate governance dalam setiap kegiatan usaha
pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan mengawasi terpenuhinya kepentingan
stakeholders berdasarkan asas kesetaraan.
Menurut Bacon dan Brown dari Conference Board dalam Daniri (2005), two
boards memiliki karakter utama yaitu:
1. Struktur two boards memang benar-benar memisahkan antara fungsi, tugas dan
wewenang dewan pengelola perusahaan dengan dewan pengawas perusahaan. Di
negara yang menganut single board, walaupun fungsi keduanya terpisah tetapi
mempunyai tugas dan tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan perusahaan yang
sama sehingga hasilnya dapat melelahkan proses GCG itu sendiri.
2. Pemisahan secara fisik antara tugas dan wewenang kedua dewan ini dapat
menghindari campur tangan dan tugas ganda.
3. Dalam two boards, dewan pengawas sama sekali tidak diberi wewenang untuk
campur tangan dalam pengelolaan perusahaan. Dewan pengawas perusahaan benarbenar didorong untuk melaksanakan tugas utamanya yakni dalam memberi
pengawasan dan saran bagi direksi lainnya.
Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Komisaris juga memiliki tugas dan
tanggung jawab, antara lain memberikan pendapat dan saran kepada RUPS, mengawasi
pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perseroan, mengikuti perkembangan kegiatan
perseroan dan melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dan dalam rapat
tersebut komisaris mengundang direksi.
Peran komisaris diharapkan akan meminimalkan permasalahan agensi yang
timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu dewan
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komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang
dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Jumlah dewan komisaris dapat
mempengaruhi keefektifan pengawasan perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar
dan memiliki struktur perusahaan yang kompleks akan membutuhkan dewan komisaris
sebagai penasihat. Sebaliknya, jumlah dewan komisaris yang lebih sedikit akan membuat
dewan komisaris menjadi lebih fokus untuk menyakinkan manajemen untuk bervariasi
dalam manajemen.

2.1.4.2 Komisaris Independen
Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan
manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta
bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi
kepentingan perusahaan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006
Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum, komisaris
Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan,
kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan
komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain
yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
Peraturan Bapepam Nomor IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja
Komite Audit, komisaris independen adalah anggota komisaris yang:
a. Berasal dari luar emiten dan perusahaan publik;
b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau
perusahaan publik;
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c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten dan perusahaan publik,
komisaris, direksi atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik; dan
d. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langusng yang
berkaitan denga kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.
Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek
Bersifat Ekuitas Di Bursa. Komisaris Independen sekurang- kurangnya 30% (tiga puluh
perseratus) dari jajaran anggota Dewan Komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui
RUPS sebelum Pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai Komisaris Independen setelah
saham perusahaan tersebut tercatat.

Pada dasarnya semua komisaris bersifat independen, dalam pengertian mereka
diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen, semata-mata demi
kepentingan perusahaan, dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki
kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan. Keberadaan
komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan
independen, dan juga untuk menjaga keadilan serta mampu memberikan keseimbangan
antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan
pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan para stakeholders lainnya.
Menurut Alijoyo dan Zaini (2004), komisaris independen yang profesional adalah
komisaris independen yang memenuhi kriteria seperti di bawah ini:
a. Komisaris independen yang bersifat suportif, baik terhadap komisaris lain maupun
terhadap direksi serta manajemen.
b. Komisaris independen yang sangat mengerti mengenai bentuk serta hal ikhwal yang
berkaitan dengan tingkat risiko perseroan dimana ia berada.
c. Komisaris independen yang mengetahui dan dapat beradaptasi serta membantu
mengembangkan budaya perusahaan yang positif.
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d. Komisaris independen yang berupaya dengan semaksimal mungkin untuk membantu
memperhatikan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders).
e. Komisaris independen yang cukup menguasai berbagai aturan serta proses yang
terkait dengan usaha dari perseroan terbatas.
f. Komisaris independen yang cukup menguasai aspek-aspek penting dari kebijakankebijakan penting perseroan “due diligence” yang matang.

2.1.4.3 Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi
Untuk menarik masuk komisaris dan direksi dalam perusahaan, maka perusahaan
menawarkan imbalan yang menarik dibandingkan yang dapat diberikan perusahaan lain.
Kompensasi yang diberikan kepada komisaris dan direksi maupun manajemen lainnya
diharapkan dapat memotivasi mereka untuk tetap bertahan dalam perusahaan yang
memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan.
Imbalan yang tinggi akan memotivasi individu untuk bekerja lebih baik. Motivasi
semakin lebih bila seseorang menganggap tidak dapat atau terlalu mudah mencapai
tujuan. Sedangkan motivasi akan semakin kuat apabila tujuan dapat dicapai dengan
berbagai usaha. Motivasi juga akan semakin kuat apabila individu memandang
pencapaian sebagai suatu yang penting sehubungan dengan kebutuhannya.
Kompensasi eksekutif perusahaan tidak hanya terdiri dari gaji, namun
kompensasi tersebut terdiri dari berbagai elemen diluar gaji diantaranya bonus, stock
option plans dan kompensasi lainnya seperti perawatan kesehatan, pinjaman lunak,
fasilitas lainnya. Kompensasi tersebut dilaporkan dalam setiap laporan corporate
governance.
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2.2

Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu
Nama dan

No

Judul Penelitian

Variabel Penelitian

Hasil Penelitian

Tahun

1

1Mihir A. Desai

Corporate Tax

Kompensasi insentif

Peningkatan terhadap

dan Dhammika

Avoidance and

kompensasi direksi

Dharmapala

High Powered

tidak memiliki

(2004)

Incentives

pengaruh negatif
terhadap pembayaran
pajak. Dengan
demikian pemberian
kompensasi yang
tinggi terhadap direksi
bukan merupakan
suatu cara yang efektif
dalam meningkatkan
usaha menajemen
pajak dengan
memperkecil
pembayaran pajak.

2
2

Kristina

Do Corporate

1. Komposisi

Minnick dan

Governance

Direksi

1. Struktur dan
komposisi dewan
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Tracy Noga

Characteristic

2. Entrenchment

yang efektif

(2010)

Influence Tax

3. Kompensasi

meningkatkan kas

Management

Dewan
4. Kompensasi
eksekutif

manajemen pajak.
2. PPS secara
keseluruhan, baik
direksi dan CEO,
adalah alat yang
paling efektif
dalam menurunkan
baik GAAP dan
Cash ETR.

3

3Judi Budiman

Pengaruh

dan Setiyono

Karakter

menggunakan

pengaruh terhadap

(2011)

Eksekutif

risiko perusahaan,

CASH ETR,

Terhadap

yaitu risk taker

semakin eksekutif

Penghindaran

atau risk averse

bersifat risk taker

(RISK)

maka akan semakin

Pajak (Tax
Avoidance)

1. Karakter eksekutif 1. RISK memiliki

2. Size

tinggi tingkat

3. Leverage

penghindaran

4. Sales growth

pajak.
2. Size memiliki
pengaruh signifikan
terhadap
penghindaran
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pajak.
3. Leverage memiliki
pengaruh signifikan
terhadap
penghindaran
pajak.
4. Sales growth
memiliki pengaruh
signifikan terhadap
penghindaran
pajak.
4
4

Tryas

Pengaruh Tax

1. Tax avoidance

Chasbiandani

Avoidance Jangka

jangka pendek

dan Dwi

Panjang Terhadap

2. persistence tax

Martani (2011)

Nilai Perusahaan

avoidance

avoidance memiliki

perusahaan

pengaruh yang

3. Ukuran
perusahaan
4. Earning to price
ratio
5. Return on Asset
(ROA)
6. Leverage

1. Short run tax
avoidance dengan
long run tax

signifikan positif.
2. Perilaku tax
avoidance jangka
pendek pada
perusahaan di
Indonesia bersifat
persisten dari
waktu ke waktu.
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3. Long run tax
avoidance
berpengaruh positif
terhadap nilai
perusahaan,
sedangkan short
run tax avoidance
tidak secara
signifikan
mempengaruhi
nilai perusahaan.
5
5

Bernad H (2011)

Pengaruh Good

1. Jumlah dewan

Corporate

komisaris

Governance

1. Dewan komisaris
berpengaruh positif

2. Persentase

terhadap tarif pajak

Terhadap

Komisaris

efektif berdasarkan

Manajemen Pajak

Independen

beban pajak, tetapi

3. Kompensasi

berpengaruh

Direksi dan

negatif dengan tarif

Dewan Komisaris

pajak efektif

4. Ukuran
Perusahaan
5. Kinerja
6. Rasio hutang

berdasarkan jumlah
pajak yang
dibayarkan.
2. Persentase
komisaris
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independen
berpengaruh
negatif terhadap
tarif pajak efektif
berdasarkan beban
pajak maupun
pajak yang
dibayarkan.
3. Jumlah kompensasi
komisaris
dandireksi
berpengaruh
negatif terhadap
tarif pajak efektif
berdasarkan beban
pajak dan pajak
yang dibayarkan

6

6Hendra Putra

Pengaruh

Irawan dan Aria

Kompensasi

Farahmita

Manajemen dan

(2012)

Corporate

1. Tingkat
kompensasi

kompensasi direksi

direksi

berpengaruh positif

2. Kepemilikan

Governance

saham

Terhadap

3. Corporate

Manajemen Pajak

1. Tingkat

governance

dan signifikan
terhadap
pembayaran pajak
perusahaan.
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Perusahaan

4. Ukuran
perusahaan

2. Kepemilikan
saham berpengaruh

5. Pertumbuhan

negatif dan

6. Rasio hutang

signifikan terhadap

7. Kinerja

pembayaran pajak

perusahaan

perusahaan.
3. Variabel CG
berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap
manajemen pajak.
4. Ukuran perusahaan
memiliki pengaruh
negatif dan
signifikan terhadap
pembayaran pajak
perusahaan.
5. Pertumbuhan
perusahaan
berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap
pembayaran pajak
perusahaan.
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6. Penggunaan
hutang oleh
perusahaan
memiliki pengaruh
positif tetapi tidak
signifikan terhadap
pembayaran pajak.
7. Kinerja perusahaan
memiliki pengaruh
negatif dan
signifikan terhadap
pembayaran pajak
perusahaan.

7

Sri Wijayanti

Pengaruh

1. Kepemilikan

dan Siti

Penerapan

institusional

Mutmainah

Corporate

2. Ukuran dewan

(2012)

Governance
Terhadap Kinerja
Keuangan Pada
Perusahaan
Perbankan Yang

direksi
3. Aktivitas (rapat)
dewan komisaris
4. Proporsi

1. Ukuran dewan
direksi, aktivitas
(rapat) dewan
komisaris, proporsi
komisaris
independen dan
jumlah komite

komisaris

audit tidak

Terdaftar di Bursa

independen

memiliki pengaruh

Efek Indonesia

5. Jumlah komite

(BEI) Tahun

audit

yang signifikan
dengan arah
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2009-2011

6. Ukuran
perusahaan

negatif dengan
kinerja keuangan
perusahaan
perbankan.
2. Kepemilikan
institusional adalah
pengaruh positif
tetapi tidak
signifikan
berpengaruh
terhadap kinerja
keuangan
perusahaan
perbankan.
3. Ukuran perusahaan
memiliki pengaruh
yang signifikan
dengan arah positif
terhadap kinerja
keuangan
perusahaan
perbankan.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengacu kepada beberapa penelitian
terdahulu sebagai bahan perbandingan. Oleh karena itu, penulis menggunakan beberapa
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hasil terdahulu sebagai referensi bahan. Ada beberapa peneliti sejenis lainnya yang telah
meneliti lebih dahulu mengenai pengaruh corporate governance terhadap manajemen
pajak.
Desai dan Dharmapala (2004) menganalisis hubungan penghindaran pajak
perusahaan dengan high powered incentives bagi manajer. Dalam penelitian ini,
menyoroti tentang bagaimana peran efek umpan balik antara perlindungan pajak dan
pengalihan manajerial dalam menentukan bagaimana insentif yang tinggi mempengaruhi
keputusan perlindungan pajak. Kompensasi insentif adalah penentu signifikan aktivitas
penghindaran pajak. Insentif yang tinggi dikaitkan dengan tingkat perlindungan pajak
yang lebih rendah untuk perusahaan tertentu dengan cara yang konsisten. Peningkatan
kompensasi insentif akan menimbulkan efek yang positif lebih besar pada laba untuk
perusahaan dengan tata kelola yang baik. Kompensasi insentif yang lebih tinggi bagi
manajer akan melibatkan manajer dalam tingkat perlindungan pajak yang lebih rendah.
Minnick dan Noga (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Do Corporate
Governance Characteristic Influence Tax Management, menyelidiki bagaimana tata
kelola perusahaan memainkan peran dalam manajemen pajak jangka panjang. Penelitian
ini berfokus pada komposisi dewan, entrenchment, dan kompensasi menggunakan
kumpulan data S&P 500 perusahaan pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2005.
Perusahaan yang lebih kecil, dengan dewan yang lebih independen, manajemen
entrenchment yang lebih sedikit, serta CEO yang lebih tinggi dan sensivitas pembayaran
kinerja direktur mempengaruhi manajemen pajak. Kami mendekonstruksi tarif pajak
efektif menjadi komponen individu, seperti tarif pajak dalam negeri, pajak negara bersih
dari manfaat federal, pajak asing, dan perubahan dalam penyisihan. Menggunakan
komponen individual, Minnick dan Noga mendokumentasikan bagaimana perusahaan
mengelola tarif pajak mereka dan bagaimana pemerintah memainkan komponen
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individunya. Hasil penelitian ini adalah tidak ada hubungan signifikan untuk variabel
corporate governance seperti, ukuran dewan, komisaris independen, entrenchment dan
dualitas CEO dengan GAAP ETR. Namun, untuk komisari independen dan dualitas CEO
memiliki hubungan yang signifikan dengan Cash ETR. Komisaris independen lebih
khawatir jika mendapat perhatian negatif dari perusahaan, sehingga merusak reputasinya.
Hasil menunjukkan bahwa meskipun corporate governance tidak mempengaruhi GAAP
ETR, tetapi berperan dalam mempengaruhi Cash ETR. Dalam hubungannya dengan
kompensasi, baik kompensasi CEO ataupun direksi, hasil tersebut menunjukan hubungan
yang signifikan. Apabila terdapat peningkatan pada kompensasi, maka akan menurunkan
nilai tarif pajak baik GAAP maupun Cash. Hasil lain adalah tinggi pay-performanve
sensitivity (PPS) juga menghasilkan pajak asing dan domestik yang lebih rendah.
Budiman dan Setiyono (2011) menganalisis pengaruh dari karakter eksekutif
dalam perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini berfokus pada
karakteristik eksekutif yang diukur dengan melihat seberapa besar risiko yang dihadapi,
sehingga dapat menentukan apakah eksekutif bersifat risk taker atau risk averse. Objek
penelitian pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek
Indonesia pada periode 2006-2010. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa para eksekutif
yang memiliki karakter risk taker memiliki pengaruh signifikan positif terhadap
penghindaran pajak. Tingkat risiko perusahaan yang lebih tinggi mengindikasikan
karakter eksekutif lebih memiliki sifat risk taker dibandingkan dengan tingkat risiko
yang lebih rendah, atau sebaliknya. Tingkat Cash ETR yang meningkat atau naik akan
mengindikasikan adanya penurunan atau berkurangnya tingkat penghindaran pajak (tax
avoidance) atau sebaliknya.
Chasbiandani dan Martani (2011) menganalisis perilaku penghindaran pajak
jangka panjang terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari
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penelitian yang dilakukan oleh Dyreng et al (2008), yang mengkaji tentang tax
avoidance perusahaan dalam jangka panjang. Perhitungan dalam jangka panjang
diharapkan mampu

menghapuskan perbedaan permanen sehingga

benar-benar

mencerminkan perilaku tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia,
serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tax avoidance jangka panjang yang
dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk
perusahaan non-banking dan keuangan di Bursa Efek Indonesia untuk periode 20102011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak jangka panjang
dipengaruhi oleh penghindaran pajak jangka pendek, penghindaran pajak jangka pendek
memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak jangka panjang. Dan untuk
sampel penelitian ini, penghindaran pajak jangka pendek bertahan dari tahun ke tahun.
Regresi berjalan menunjukkan bahwa penghindaran pajak jangka panjang memiliki
pengaruh negatif pada nilai perusahaan, berarti bahwa perusahaan dengan ETR yang
lebih rendah, memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi.
Bernad H (2011) dalam penelitiannya menyelidiki bagaimana tata kelola
perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Penelitian ini berfokus pada
komposisi dewan komisaris, persentase komisaris independen dan kompensasi dewan
komisaris dan direksi dengan menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar
di BEI pada tahun 2008-2009. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa jumlah dewan
komisaris berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif berdasarkan beban pajak, tetapi
berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif berdasarkan jumlah pajak yang
dibayarkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa persentase komisari independen
berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif baik berdasarkan beban pajak maupun
pajak yang dibayarkan. Hubungan jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi yaitu
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berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif berdasarkan beban pajak dan pajak yang
dibayarkan.
Irawan dan Farahmita (2012) menyelidiki bagaimana tata kelola perusahaan
mempengaruhi perilaku manajemen pajak dan memberikan kontribusi literatur tentang
CG. Pertama, penelitian ini meneliti kompensasi direksi dan kepemilikan direksi, sebagai
mekanisme CG dari suatu perusahaan, dalam mengelola pajak untuk meningkatkan
kinerja. Kedua, penelitian ini adalah studi pertama di Indonesia yang menyelidiki
hubungan antara kompensasi manajerial terhadap manajemen pajak. Studi ini
menemukan bahwa besaran kompensasi kepada direksi berpengaruh positif secara
signifikan terhadap pembayaran pajak perusahan. Sehingga apabila dilihat sebagai suatu
kesatuan manajemen pajak, pemberian tingkat kompensasi direksi yang ada di Indonesia
tidak menyebabkan efisiensi manajemen pajak. Pengaruh kepemilikan direksi terhadap
manajemen pajak perusahaan sangat signifikan dan negatif. Kepemilikan saham oleh
direksi mampu menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan
eksekutif perusahaan. Sehingga hal ini mendorong para manajer melakukan upaya
efisiensi dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bukti
yang kuat atas hubungan mekanisme corporate governance, termasuk paket kompensasi
direksi terhadap manajemen pajak perusahaan. Walaupun tidak semua hasil
menunjukkan arah yang sesuai dengan hipotesis.
Wijayanti dan Mutmainah (2012) menggambarkan hubungan antara tata kelola
perusahaan dengan kinerja keuangan perusahaan perbankan. Indikator yang digunakan
untuk menjelaskan tata kelola perusahaan dalam penelitian ini terdiri dari ukuran dewan
direksi, aktivitas (rapat) dewan komisaris, kepemilikan institusional, proporsi komisaris
independen, jumlah komite audit dan ukuran perusahaan. Hasil pengujian hipotesis
dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, aktivitas (rapat) dewan
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komisaris, proporsi komisaris independen, dan komite audit berpengaruh negatif dan
tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Hasil
penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif
tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan, dan ukuran
perusahaan berpengaruh positif dan signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan
perusahaan perbankan. Hasil keseluruhan menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan
kurang berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.

2.3

Rerangka Pemikiran
Penelitian sebelumnya oleh Bernad H (2011) menunjukkan bahwa karakteristik

corporate governance memainkan peranan penting dalam manajemen pajak. Penelitian
tersebut menemukan bahwa jumlah dewan komisaris dalam penelitian tersebut
menemukan pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif berdasarkan beban pajak, tetapi
berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif berdasarkan jumlah pajak yang
dibayarkan.
Penelitian tersebut juga menemukan bahwa persentase komisaris independen
berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif berdasarkan beban pajak maupun pajak
yang dibayarkan. Hal ini menyatakan bahwa kehadiran komisaris independen akan
membuat manajemen berfokus pada overall performance yang dipengaruhi oleh beban
pajak.
Kompensasi dewan komisaris dan direksi dalam penelitian tersebut juga memiliki
pengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif berdasarkan beban pajak dan pajak yang
dibayarkan. Hal ini terjadi karena komisaris cenderung peduli pada performa perusahaan
yang diukur dengan laba akuntansi dan kepada arus kas keluar untuk membayar pajak
penghasilan badan.
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Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk melihat apakah karakteristik
corporate governance perusahaan mempengaruhi manajemen pajak. Manajemen pajak
dalam hal ini diukur dengan tarif pajak efektif berdasarkan beban pajak dan berdasarkan
jumlah pajak yang dibayarkan, sehingga dilakukan pengujian dua model.
Dalam penelitian tersebut juga menggunakan variabel kontrol sebagai
karakteristik perusahaan. variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan,
profitabilitas perusahaan dan tingkat hutang.
Sedangkan penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Bernad H
(2011). Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini sama dengan variabel yang
digunakan dalam penelitian Bernad H (2011). Variabel corporate governance yang
digunakan yaitu, jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen serta
kompensasi dewan komisaris dan direksi. Sedangkan dalam penelitian ini variabel
kontrol yang digunakan hanya profitabilitas perusahaan dan tingkat hutang.
Ukuran perusahaan tidak dimasukkan dalam penelitian ini agar dalam melakukan
pengujian, model estimasi memenuhi kriteria ekonometrika, dalam arti tidak terjadi
penyimpangan yang cukup serius. Manajemen pajak dalam hal ini diukur dengan tarif
pajak efektif berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan, sehingga dilakukan pengujian
satu model.
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, berikut ini digambarkan
rerangka pemikiran yang tersaji dalam gambar 2.1.
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Gambar 2.1
Rerangka Pemikiran

Jumlah
BOC
Komisaris
Independen (%)
Kompensasi
BOC & BOD

CETR

ROA

Leverage

Sumber Olahan Data : Penulis

2.4

Perumusan Hipotesis

2.4.1 Jumlah Dewan Komisaris dengan Manajemen Pajak
Desai dan Dharmapala (2004) menunjukkan bahwa manajemen pajak
dipengaruhi oleh corporate governanace. Struktur dewan komisaris merupakan salah
satu mekanisme internal yang dapat digunakan dalam mengetahui apakah manajemen
bertindak sesuai dengan keinginan principal. Dewan komisaris berfungsi sebagai kontrol
internal yang bertugas untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Beberapa tulisan
mengungkapkan adanya hubungan antara jumlah dewan komisaris dengan keefektifan
fungsi pengawasan.
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Coles et al. (2008) menemukan bahwa jumlah dewan komisaris semakin banyak
akan membuat performa perusahaan semakin tinggi. Coles et al. (2008) menyatakan
bahwa hasil ini berlaku bagi perusahaan yang memiliki ukuran besar dengan tingkat
kompleksitas yang tinggi. Hal ini terjadi karena semakin besar perusahaan, akan semakin
banyak membutuhkan penasihat. Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Minnick dan
Noga (2010). Penelitian tersebut menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris yang lebih
sedikit akan membuat dewan lebih fokus untuk meyakinkan manajemen untuk
berinvestasi dalam manajemen pajak.
Bernad H (2011) menjelaskan bahwa dewan komisaris cenderung peduli terhadap
jumlah pajak yang benar-benar dibayarkan perusahaan. CETR menggambarkan besaran
pajak yang benar-benar dibayarkan oleh perusahaan. semakin tinggi jumlah pajak yang
dibayarkan perusahaan, akan semakin tinggi arus kas keluar dari perusahaan. Tingginya
arus kas keluar ini dapat menggangu kesehatan keuangan perusahaan.
H01 : Jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen
pajak.
Ha1 : Jumlah dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

2.4.2 Persentase Komisaris Independen dengan Manajemen Pajak
Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa non-executive director (komisaris
independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi di antara
para manajer internal dan mengawasi kebijaksanaan direksi serta memberikan nasihat
kepada direksi. Sedangkan komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk
melakukan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan dengan tata kelola yang baik
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sehingga diharapkan semakin banyak komisaris independen, manajer akan memberikan
hasil yang baik dalam menekan nilai pajak perusahaan.
Menurut Minnick dan Noga (2010) menyatakan bahwa dengan kehadiran
komisaris independen akan membuat perusahaan berada dalam posisi bukan lagi fokus
pada top-line performance measure tetapi berfokus pada overall performance dimana
tarif pajak efektif memainkan peranan penting. Dalam penelitian yang dilakukan Bernad
H (2011) menyatakan bahwa jumlah komisaris independen yang lebih banyak akan
menghasilkan fungsi pengawasan yang lebih baik. Salah satu perwujudan dari fungsi
pengawasan yang lebih baik ini adalah pengawasan dalam bidang perpajakan. Semakin
banyak komisaris independen, akan semakin tinggi tekanan kepada pihak manajemen
agar pajak mencapai titik yang paling rendah tanpa melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku.
Menurut Wijayanti dan Mutmainah (2012), mengemukakan bahwa komisaris
independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, karena komisaris
independen adalah orang yang berasal dari luar perusahaan, ini memungkinkan
pengetahuan komisaris independen tentang keadaan perusahaan juga relatif terbatas. Hal
ini menyebabkan kurang efektifnya peran komisaris independen di dalam peningkatan
kinerja perusahaan, karena mungkin dewan direksi dan dewan komisaris tidak terlalu
mempertimbangkan masukan-masukan yang diberikan oleh komisaris independen.
H02 : Persentase komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap
manajemen pajak.
Ha2 : Persentase komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen
pajak.
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2.4.3 Kompensasi Komisaris dan Direksi dengan Manajemen Pajak
Desai dan Dharmapala (2004) meneliti pengaruh tax avoidance dan pemberian
kompensasi yang tinggi untuk para manajer. Penelitian ini menemukan buruknya
kualitas

corporate

governance

menyebabkan

setiap

peningkatan penyelarasan

kepentingan antara eksekutif perusahaan dan pemegang saham menjadi alasan utama
yang mendorong manajer mengurangi tingkat penghindaran pajak yang menyebabkan
pembayaran pajak menjadi lebih tinggi. Tetapi hubungan ini tidak berlaku pada
perusahaan dengan corporate governance yang baik. Pada perusahaan yang mengelola
CG dengan baik, penyelarasan antara kepentingan pemegang saham dan eksekutif
melalui peningkatan kompensasi tidak berlaku. Sehingga peningkatan terhadap
kompensasi direksi tidak memiliki pengaruh negatif terhadap pembayaran pajak. Dengan
demikian pemberian kompensasi yang tinggi terhadap direksi bukan merupakan suatu
cara yang efektif dalam meningkatkan usaha menajemen pajak dengan memperkecil
pembayaran pajak.
Minnick dan Noga (2010) mengemukakan bahwa terdapat hubungan antara
kompensasi dengan manajemen pajak dalam jangka pendek. Tujuan dari kompensasi
adalah untuk mengikat insentif pemegang saham dan manajerial. Dengan adanya
kompensasi yang lebih tinggi maka dewan komisaris dan direksi akan berupaya
melakukan manajemen pajak dengan kemampuan yang mereka miliki, sehingga tarif
pajak rendah.
Irawan dan Farahmita (2012) menyatakan bahwa kinerja perusahaan selama ini,
pada umumnya, masih diukur melalui bottom-line performance (kinerja laba). Kinerja
laba salah satunya dipengaruhi oleh efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Semakin
efisien pengelolaan pajak perusahaan maka diharapkan akan semakin tinggi marjin laba
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yang dihasilkan perusahaan. Dengan adanya kompensasi terhadap manajemen
diharapkan kinerja perusahaan melalui efisiensi pembayaran pajak akan meningkat.
H03 : Jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi tidak berpengaruh signifikan
terhadap manajemen pajak.
Ha3 : Jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh signifikan
terhadap manajemen pajak.

2.4.4

Profitabilitas Perusahaan dengan Manajemen Pajak

Profitabilitas perusahaan diukur dengan menghitung Return On Asset. ROA
adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur
kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktivitas yang
digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba dengan
memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.
Return on asset merupakan perbandingan antara laba bersih dengan rata-rata total
aktiva yang dimiliki perusahaan (Keiso et. al, 2005). Return on asset yang positif
menunjukkan bahwa total aktiva yang digunakan untuk beroperasi mampu memberikan
laba kepada perusahaan. Sebaliknya apabila return on asset yang negatif menunjukkan
bahwa dari total aktiva yang digunakan, perusahaan mengalami kerugian. Sehingga jika
suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi yang positif maka perusahaan tersebut
berpeluang besar dalam meningkatkan modal sendiri. Tetapi sebaliknya, jika total aktiva
yang digunakan perusahaan tidak menghasilkan laba maka akan menghambat
pertumbuhan modal sendiri.
Minnick dan Noga (2010) mengemukakan bahwa dalam meneliti manajemen
pajak, karakteristik perusahaan harus dipergunakan sebagai variabel kontrol. Richardson
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dan Lanis (2007) mengemukakan bahwa operasi perusahaan dapat memberikan dampak
kepada manajemen pajak. Derashid dan Zhang (2003) menemukan bahwa ROA
memiliki korelasi negatif dengan TPE. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang
beroperasi dengan efisien akan membayar pajak lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif
perusahaan akan lebih kecil jika dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi
dengan efisiensi rendah. Sebaliknya, dalam Gupta dan Newberry (1997) menemukan
bahwa kenaikan pada ROA akan mengakibatkan peningkatan dalam tarif pajak efektif.
H04 : Return on asset tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.
Ha4 : Return on asset berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

2.4.5 Tingkat Hutang dengan Manajemen Pajak
Leverage digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar
kewajiban jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Leverage menyangkut struktur keuangan
perusahaan, struktur keuangan adalah bagaimana perusahaan mendanai aktivitasnya
menggunakan hutang jangka pendek dan modal pemegang saham. Rasio leverage yang
digunakan adalah debt to equity ratio. DER menggambarkan perbandingan antara total
utang dengan total ekuitas perusahaan yang digunakan sebagai sumber pendanaan usaha.
Jika rasio ini semakin besar, maka dapat dijelaskan bahwa struktur modal yang paling
besar berasal dari komposisi hutang.
Apabila perusahaan menggunakan hutang pada komposisi pembiayaan, maka
akan ada bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, bunga pinjaman
merupakan komponen dari deductible expense dan bisa dibiayakan atau menjadi
pengurang penghasilan kena pajak. Sebaliknya, apabila komposisi pembiayaan

50
Pengaruh Penerapan..., Adysti Dwitantri, Ak.-Ibs, 2013

perusahaan menggunakan equity financing, maka harus membayarkan dividen yang tidak
dapat dijadikan pengurangan penghasilan kena pajak.
Derashid dan Zhang (2003) serta Richardson dan Lanis (2007) yang
membuktikan bahwa tarif pajak efektif dan leverage berkorelasi negatif. Richardson dan
Lanis (2007) menyatakan bahwa beban bunga akan mengurangi beban pajak, sehingga
semakin tinggi hutang perusahaan akan membuat tarif pajak efektif semakin rendah.
Sebaliknya Gupta dan Newberry (1997) menemukan adanya korelasi positif antara
leverage dengan tarif pajak efektif. Fenomena ini terjadi karena perusahaan dengan tarif
pajak efektif yang tinggi akan lebih menyukai penggunaan pembiayaan lewat penerbitan
hutang.
H05 : Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.
Ha5 : Leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Objek Penelitian
Objek dan populasi dari penelitian ini adalah bank-bank yang konsisten terdaftar

di Bursa Efek Indonesia. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode
purposive sampling, yaitu bank-bank yang terdaftar secara konsisten pada periode 2007
sampai dengan 2010. Bank-bank yang menjadi sampel penelitian ini berjumlah 12
perusahaan.

3.2

Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan sektor keuangan atau
bank-bank di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun
2007 sampai dengan 2010. Dalam rangka pemilihan akan digunakan metode purposive
sampling, dengan tujuan diperolehnya sampel yang presentatif sesuai dengan kriteria
yang telah ditentukan. Berdasarkan pembatasan masalah yang telah ditentukan
sebelumnya, maka kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel untuk penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. Perusahaan finansial atau bank-bank yang terdaftar dan aktif pada Bursa Efek
Indonesia (BEI).
2. Perusahaan sampel menerbitkan laporan keuangan untuk periode 31 Desember 2006
sampai dengan 31 Desember 2010.
3. Perusahaan sampel bank yang dipilih juga harus memiliki data keuangan untuk tahun
2006 sampai dengan 2010 yang diperlukan untuk pengukuran keseluruhan variabel.
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4. Perusahaan sampel bank yang dipilih harus memiliki laporan GCG yang telah
dipublikasikan untuk di analisa selama periode 2007 sampai dengan 2010.
5. Perusahaan sampel memiliki laba sebelum pajak yang bernilai positif.
6. Perusahaan sampel memiliki nilai CETR (tarif pajak efetif yang dibayarkan) yang
positif.
Tabel 3.1
Tabel Penyaringan Sampel
Keterangan

Jumlah

1. Total perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI
18
selama periode 2006 - 2007
2. Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data
(6)
keuangan dan data Corporate Governance
Sampel per tahun

12

Jumlah tahun pengamatan

4

Total sampel

48

3.2.2 Jenis Data
Dalam suatu penelitian, data merupakan faktor yang sangat penting dan
komponen utama dalam suatu penelitian. Data yang akan digunakan dalam
menyelesaikan dan menyusun penelitian ini adalah data sekunder.
Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber yang ada, artinya
data tersebut telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Dengan
demikian, data sekunder yaitu data yang telah ada pada perusahaan, seperti struktur
organisasi, sejarah perusahaan, dan laporan keuangan perusahaan dalam suatu periode.
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Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder. Data
laporan keuangan dan laporan GCG diperoleh dari Data Bursa Efek Indonesia. Data lain
yang diperlukan juga dapat diperoleh dari situs resmi perusahaan.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data
Dalam

melakukan

pengumpulan

data,

teknik

yang

digunakan

dalam

menyelesaikan penelitian ini telah disesuikan dengan jenis data yang digunakan. Teknik
pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data sekunder
digunakan beberapa metode agar penelitian jelas dan akurat yaitu sebagai berikut:
a. Dokumentasi
Metode pengumpulan data dengan menggunakan cara dokumentasi dalam penelitian
ini, penulis melakukan pengolahan dan analisa terhadap dokumen-dokumen yang
berhubungan dengan penelitian, seperti struktur organisasi (komposisi dewan
komisaris dan direksi) ataupun laporan keuangan bank-bank yang menjadi objek
penelitian.
b. Studi Kepustakaan
Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori sebagai landasan
penelitian yang didapat dari buku-buku bacaan, jurnal-jurnal penelitian, dan literaturliteratur lainnya yang mendukung dan berhubungan dengan penelitian ini.

3.3

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang terdiri dari variabel dependen

dan variabel independen. Selain variabel tersebut, penelitian ini juga menggunakan
variabel kontrol. Variabel dependen untuk model manajemen pajak akan diproksikan
dengan menghitung tarif pajak efektif. Sedangkan variabel independen untuk model
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GCG terdiri dari jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen dan
kompensasi dewan komisaris dan direksi. Ada pun variabel kontrol yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu return on asset dan leverage.

3.3.1 Variabel Terikat (Dependent Variable)
Variabel terikat adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk
menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul, atau tidak
muncul, atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti. Variabel terikat
menurut Sekaran dan Bougie (2010) merupakan variabel yang menjadi variabel utama
dalam penelitian. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel
bebas (independent variable). Analisis variabel terikat memungkinkan menjawab pada
suatu permasalahan.
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah current ETR. ETR merupakan alat
paling sering digunakan untuk mengukur tax avoidance pada perusahaan yang
merupakan bagian dari manajemen pajak. Manajemen pajak dalam penelitian ini diukur
atau dihitung tarif pajak efektif berdasarkan pajak yang dibayarkan. Membandingkan
beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dengan pendapatan yang diterima oleh
perusahaan sebelum dikenakan beban pajak. Berikut adalah model untuk mengestimasi
current ETR.
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3.3.2 Variabel bebas (Independent Variable)
Varibel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat baik
mempengaruhi secara positif atau negatif. Dengan kata lain, varian dari variabel terkait
dihitung oleh varibel bebas. Variabel bebas yang digunakan yaitu terdiri dari:
1. Jumlah Dewan Komisaris
Variabel

ini diberi simbol BOARD.

Jumlah dewan komisaris dapat

mempengaruhi keefektifan pengawasan perusahaan. Perusahaan yang berukuran
besar dan memiliki struktur perusahaan yang kompleks akan membutuhkan
dewan komisaris sebagai penasihat. Minnick dan Noga (2010) menyatakan
bahwa jumlah dewan komisaris yang lebih sedikit akan membuat dewan lebih
fokus untuk meyakinkan manajemen untuk berinvestasi dalam manajemen pajak.
2. Persentase Komisaris Independen
Variabel ini diberi simbol INDEP. Komisaris independen dapat memberikan
pengalaman dan pengetahuan mereka, yang dapat membantu manajemen pajak
dan kinerja perusahaan yang lebih baik. Komisaris independen adalah komisaris
yang tidak berasal dari dalam perusahaan maupun pihak terafiliasi dengan
perusahaan. Bernard H (2011) menyatakan bahwa jumlah komisaris independen
yang lebih banyak akan menghasilkan fungsi pengawasan yang lebih baik. Salah
satu perwujudan dari fungsi pengawasan yang lebih baik ini adalah pengawasan
dalam bidang perpajakan.
3. Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi
Variabel ini diberi simbol COMP. Kompensasi dalam penelitian ini adalah total
yang diterima oleh keseluruhan dewan komisaris dan direksi dalam bentuk
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apapun dibagi dengan revenue perusahaan. Minnick dan Noga (2010)
mengemukakan bahwa terdapat hubungan antara kompensasi dengan manajemen
pajak dalam jangka pendek. Tujuan dari kompensasi adalah untuk mengikat
insentif pemegang saham dan manajerial. Dengan adanya kompensasi yang lebih
tinggi maka dewan komisaris dan direksi akan berupaya melakukan manajemen
pajak dengan kemampuan yang mereka miliki, sehingga tarif pajak rendah.
4. Profitabilitas Perusahaan
Variabel ini diberi simbol ROA. ROA adalah salah satu bentuk dari rasio
profitabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan atas
keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktivitas yang digunakan untuk
aktivitas operasi perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba dengan
memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

5. Rasio Hutang
Variabel ini diberi simbol LEV. Leverage digunakan untuk mengukur
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang.
Leverage menyangkut struktur keuangan perusahaan, struktur keuangan adalah
bagaimana perusahaan mendanai aktivitasnya menggunakan hutang jangka
pendek dan modal pemegang saham.
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3.4

Metode Analisis Data
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Menurut Gujarati
(2003), analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel
dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas),
dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai ratarata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali,
2011).
Menurut Tabachnick (1996), hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk
masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi
nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Dalam penelitian ini akan dianalisis
mengenai pengaruh pengungkapan GCG dengan proksi jumlah dewan komisaris,
persentase komisaris independen serta kompensasi dewan komisaris dan direksi terhadap
manajemen pajak. Bentuk model tersebut adalah sebagai berikut:

dimana:
-

CETR adalah tarif pajak efektif berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan

-

BOARD adalah jumlah dewan komisaris

-

INDEP adalah persentase komisaris independen dalam dewan komisaris

-

COMP adalah jumlah kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi

-

ROA merupakan variabel kontrol yang dihitung dengan membagi laba bersih
terhadap total asset

-

LEV merupakan variabel kontrol yang dihitung dengan membagi total hutang
terhadap ekuitas
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Penulis akan menggunakan data panel dalam penelitian ini. Penelitian ini
merupakan penelitian yang memperhatikan data time series dan cross section, dimana
gabungan antar data dalam ekonometrika disebut dengan data panel (pooled data).
Program yang digunakan dalam melakukan analisis data ini adalah program Eviews 6,
SPSS 17 dan Microsoft Excell. Dalam menganalisis data, penulis melakukan analisis
deskripitif untuk menentukan batas maksimum dan minimum, pengujian asumsi dasar
pada model regresi, pengujian R2 dan pengujian hipotesis pada hasil regresi
menggunakan t-statistik dan F-statistik.

3.4.1 Data Panel
Data panel (pooled data) sendiri merupakan gabungan data cross section dan
times series. Dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama
yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Nama lain panel data antara lain pooled data,
combination of time series and cross section, micropanel data, longitudinal data, event
history analysis, ataupun cohort analysis. Jika jumlah unit waktu sama untuk setiap
individu, maka data disebut balanced panel. Jika sebaliknya, yakni jumlah unit waktu
berbeda untuk setiap individu, maka disebut unbalanced panel.
Mengingat data panel merupakan gabungan dari data cross section dan data time
series, maka modelnya dituliskan dengan:

Yit = α + β1 + β2X2it + β3X3it + εit
dimana :
i

= 1,2,3,…..,N (dimensi cross section)

t

= 1,2,3,…..,T (dimensi time series)

Yit = variabel dependen pada unit i dan waktu t
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α = konstanta
β

= konstanta dari variabel bebas pada waktu t dan unit i

εit = error
Dalam melakukan estimasi data panel, terdapat kesulitan yang mungkin
ditemukan ialah dalam mengidentifikasi t – ratios atau f – stat dari model regresinya
yang dapat terjadi saat hanya sedikit jumlah observasi cross section dengan banyak data
time series. Maka dapat dilakukan beberapa pendekatan dalam mengefisienkan
perhitungan model regresi data panel. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah (1)
Koefisien Tetap Antar Waktu dan Individu (Common Effect) (2) Metode Fixed Effect
dan (3) Metode Random Effect.

3.4.1.1 Koefisien Tetap Antar Waktu dan Individu (Common Effect): Ordinary
Least Square
Teknik

yang

digunakan dalam

metode common

effect

hanya

dengan

mengkombinasikan data time series dan cross section. Data gabungan tersebut
diperlukan sebagai suatu kesatuan pengamatan untuk mengestimasi model dengan
metode OLS. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana sehingga estimasi
metode ini mengasumsikan setiap perusahaan memiliki slope dan koefisien yang sama
(tidak ada perbedaan pada dimensi cross section). Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai
alpha konstanta dan sama untuk setiap data cross section yang berarti hasil regresi panel
data yang dihasilkan akan berlaku untuk setiap perusahaan.
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3.4.1.2 Metode Fixed Effect (Fixed Effect Model)
Dalam metode fixed effect, variabel dummy digunakan untuk menangkap adanya
perbedaan intersep. Metode ini juga dikenal dengan Least Square Dummy Variable
(LSDV). Metode ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar
perusahaan dan antar waktu, namun intersepnya berbeda antar perusahaan namun sama
antar waktu (time invariant). Apabila intersep tersebut berbeda antar individual dan
waktu maka disebut time variant. Namun kelemahan dari metode ini saat semakin
banyak jumlah data cross section maka akan membuat degrees of freedom semakin besar
dengan memperkenalkan N dummies.

3.4.1.3 Metode Random Effect (Random Effect Model)
Tenik yang digunakan dalam metode random effect adalah dengan menambahkan
variabel gangguan (error terms) yang mungkin saja akan muncul pada hubungan antar
waktu dan antar individu. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error mungkin
berkorelasi sepanjang time series dan cross section. Metode ini mengasumsikan bahwa

intersep yang ada ialah random, dengan adanya mean value yang konstan. Sehingga
intersep tiap individu cross section akan terlihat dari deviasi atas mean value yang
konstan tersebut.

3.4.2 Uji Statistik Deskriptif
Sebelum melakukan regresi dan analisis lebih lanjut terhadap data, penulis
melakukan analisis statistik deskriptif terhadap sampel perusahaan yang akan diregresi.
Analisis deskriptif yang digunakan terdiri dari rata-rata (mean), standar deviasi,
maksimum dan minimum. Analisis ini untuk mengdeskripsikan data masing-masing
variabel penelitian.
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3.4.3 Pemilihan Model Estimasi
Terdapat tiga pendekatan dalam mengestimasi regresi data panel yang
dapatdigunakan yaitu model dengan metode common effect, model fixed effect dan model
random effect. Metode fixed effect dengan metode common constant dapat diuji dengan (incremental) FTest (Uji Chow). Uji F dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut (Gujarati, 2003):
H0 : Metode common effect
Ha : Metode fixed effect
Jika hasil yang didapatkan nilai Chow atau F hitung > F tabel pada tingkat
keyakinan ( α ) tertentu maka H0 di tolak, sehingga menerima hipotesis H1 yang
menyatakan harus menggunakan model fixed effect untuk teknik estimasi dalam
penelitian ini. Pengujian akan di lanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap pengujian yang
berikutnya adalah uji Hausmann.
Pengujian Hausman dilakukan untuk menentukan apakah model fixed effect atau random effect
yang akan digunakan dalam penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:
H0 : Metode random effect
Ha : Metode fixed effect
Dasar penolakan H0 adalah dengan menggunakan pertimbangan statistik chi square.
Apabila chi-square hitung > chi-square tabel dan p-value signifikan maka H0 ditolak dan
model fixed effect lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

3.4.4 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi telah
memenuhi kriteria ekonometrika, dalam arti tidak terjadi penyimpangan yang cukup
serius dari asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam metode Ordinary Least Square
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(OLS). Ghozali (2011: 103) menyebutkan beberapa pengujian yang termasuk uji asumsi
klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji
autokorelasi. Berikut ini adalah uraiannya.

3.4.4.1 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F
mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini
dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali,
2011: 160).
Dalam penelitian ini, uji normalitas residual menggunakan uji KolmogorovSmirnov (K-S). Pengujian ini disyaratkan, apabila nila Z diatas 0,05 maka H0 tidak dapat
ditolak, berarti data residual berdistribusi normal. Begitu juga sebalikan jika nilai Z
dibawah 0,05 maka H0 dapat ditolak. Sehingga dapat diartikan bahwa data residual tidak
terdistribusi normal. Hipotesis yang diuji adalah:
H0 : Data residual berditribusi normal.
Ha : Data residual tidak berdistribusi normal.

3.4.4.2 Uji Multikolonieritas
Menurut Ghozali (2011), uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah
model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika
variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.
Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel
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independen sama dengan nol. Dalam Gujarati (2003) untuk mendeteksi ada atau tidaknya
multikolonieritas dapat menggunakan beberapa cara, namun penelitian ini menggunakan
analisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada
korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.80), maka hal ini merupakan indikasi
adanya multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen
tidak berarti bebas dari multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena
adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.

3.4.4.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regersi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik
adalah model yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Penelitian ini mengaplikasikan uji white, metode ini dikenal juga dengan varian
heteroskedastisitas terkoreksi (heteroscedasticity-corrected variances). Hasil yang
diperhatikan dalam uji ini adalah nilai F dan Obs*R-Squared. Jika p-value Obs*RSquared < α, maka

ditolak dan apabila p-value Obs*R-Squared > α, maka

diterima. Pengujian hipotesis heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:
H0: tidak ada heteroskedastisitas
Ha: ada heteroskedastisitas
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3.4.4.4 Uji Autokorelasi
Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual
observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtut
waktu, karena berdasarkan sifatnya data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada
masa-masa sebelumnya. Meskipun demekian, tetap dimungkinkan autokorelasi
ditemukan pada data yang bersifat antar obyek (cross section). Autokorelasi dapat
berbentuk autokorelasi positif dan autokorelasi negatif. Dalam analisis runtut waktu,
lebih besar kemungkinan terjadi autokorelasi positif, karena variabel yang dianalisis
biasanya mengandung kecenderungan meningkat.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara uji Breusch-Godfrey. Nilai dari
uji BG ini adalah Lagrange-Multiplier (Pengganda Lagrange).

Nilai dalam

mengindikasikan bahwa data tersebut mengandung masalah autokorelasi atau tidak
dengan melihat probabilitas. Bila probabilitas > α = 5%, berarti tidak ada autokorelasi.
Sebaliknya, bila probabilitas ≤ α = 5%, berarti ada autokorelasi. Hipotesis yang
digunakan adalah sebagai berikut:
H0 : tidak terjadi autokorelasi pada residual
Ha : terjadi autokorelasi pada residual

3.4.5 Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis Regresi Linear Berganda (Multiple Linear Regression Analysis)
merupakan pengembangan dari analisis regresi sederhana di mana terdapat lebih dari
satu variabel independen x (Uyanto, 2009: 243). Secara umum model regresi linear
berganda adalah sebagai berikut:
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Analisis Regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh sejumlah variabel
independen

terhadap variabel dependen y atau juga untuk memprediksi nilai

suatu variabel dependen y berdasarkan nilai variabel-variabel independen

.

3.4.6 Pengujian Hipotesis
Dengan menggunakan hipotesis yang telah dibuat maka dapat menilai Goodness
of Fit suatu model. Tujuan uji ini adalah melihat hubungan dari variabel dependen dan
variabel independen, seberapa besar pengaruhnya dan faktor lain yang memperngaruhi
variabel-variabel tersebut seperti variabel kontrol. Tahap pengujian hipotesis terdiri dari
tiga yaitu:

3.4.6.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Menurut Imam Ghozali (2011), uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa
jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan
variasi variabel dependen. Cara melakukan uji t dalam penelitian ini adalah dengan
membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t
hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita menerima hipotesis
alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual
mempengaruhi variabel dependen.
Hipotesis dari penelitian ini akan diuji dengan uji statistik t adalah sebagai
berikut:
1. H01 : Jumlah dewan komisaris secara parsial tidak signifikan berpengaruh
terhadap manajemen pajak.
Ha1 : Jumlah

dewan

komisaris

secara

parsial

berpengaruh

signifikan

manajemen pajak.
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2. H02 : Persentase komisaris independen secara parsial tidak signifikan
berpengaruh terhadap manajemen pajak.
Ha2 : Persentase komisaris independen secara parsial berpengaruh signifikan
manajemen pajak.
3. H03

:

Jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi secara parsial tidak

signifikan berpengaruh terhadap manajemen pajak.
Ha3 : Jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi secara parsial
berpengaruh signifikan manajemen pajak.
4. H04 : Return On Asset secara parsial tidak signifikan berpengaruh terhadap
manajemen pajak.
Ha4 : Return On Asset secara parsial berpengaruh signifikan manajemen pajak.
5. H05 : Leverage secara parsial tidak signifikan berpengaruh terhadap manajemen
pajak.
Ha5 : Leverage secara parsial berpengaruh signifikan manajemen pajak.
Kriteria penerimaan dan penolakan akan dijelaskan melalui:
a. Berdasarkan perbandingan t hitung dengan ttabel
- Jika thitung > ttabel maka H0 ditolak (ada pengaruh signifikan)
- Jika thitung < ttabel maka H0 tidak dapat ditolak (tidak berpengaruh signifikan)
b. Berdasarkan signifikansi dengan criteria
- Jika signifikansi > 0,05 maka H0 diterima
- Jika signifikansi < 0,05 maka H0 tidak dapat diterima
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3.4.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Menurut Ghozali (2011), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah
semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terkait. Pengujian ini
membandingkan antara F statistik dengan F table. (Ghozali, 2011). Untuk menguji
hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan dengan
membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F lebih
besar daripada nilai F tabel, maka H0 ditolak dan Ha. Hipotesis dari penelitian ini akan
diuji dengan uji statistik F adalah sebagai berikut:
H06 : Jumlah dewan komisaris, Persentase komisaris

independen, Jumlah

kompensasi dewan komisaris dan direksi, Return On Asset dan Leverage
secara simultan tidak signifikan berpengaruh tehadap manajemen pajak.
Ha6 : Jumlah dewan komisaris, Persentase komisaris independen, Jumlah
kompensasi dewan komisaris dan direksi, Return On Asset dan Leverage
secara simultan signifikan berpengaruh tehadap manajemen pajak.
Kriteria penerimaan dan penolakan akan dijelaskan:
a. Berdasarkan perbandingan Fhitung dengan Ftabel
-

Jika Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak (ada pengaruh signifikan)

-

Jika Fhitung < Ftabel maka H0 tidak dapat ditolak (tidak berpengaruh signifikan)

b. Berdasarkan signifikansi dengan kriteria
-

Jika signifikansi > 0,05 maka H0 diterima

-

Jika signifikansi < 0,05 maka H0 tidak dapat diterima
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3.4.6.3 Koefisien Determinasi (R2)
Hasil regresi pada tabel pada uji Chow menunjukkan adanya hasil R Square (

)

dan adjusted R2 yang merupakan koefisien determinasi yang mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan atau menjelaskan variasi variabel dependen.
Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R 2 dan adjusted R2 yang
kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi
variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi
variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang
(crossection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing
pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai
koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2011).
Dalam penelitian ini koefisien determinasi digambarkan dengan menggunakan
hasil adjusted R2. Beberapa peneliti menganjurkan untuk menggunakan adjusted R2
sehingga hasilnya tidak bias dan digunakan untuk variabel independen yang lebih dari
dua.
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1

Gambaran Umum Objek Penelitian
Dalam penelitian ini, perusahaan finansial yang menjadi sampel dalam penelitian

ini merupakan perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI)
selama periode 2006 sampai dengan 2010. Penelitian ini menggunakan metode
purposive sampling, yaitu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan
yang akan dijadikan sampel dalam penilitian ini. Kriteria pertama adalah konsistensi
perusahaan dalam melakukan listing di BEI pada sektor yang sama selama periode
penelitian yakni, 2006 sampai dengan 2010. Kriteria kedua, perusahaan juga memiliki
laporan tata kelola perusahaan periode 2007 sampai dengan 2010 sebagai sumber data
dalam penelitian ini.
Berdasarkan data yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, terdapat 18 bank yang
sudah terdaftar sebelum tahun 2006. Setelah melalui metode purposive sampling untuk
pemilihan sample penelitian, hanya menggunakan 12 bank sebagai penelitian dan
mengeluarkan 6 bank karena tidak memenuhi persyaratan seperti Bank ICB Bumi Putera
Tbk., Bank Nusantara Parahyangan Tbk., Bank CIMB Niaga Tbk., Bank of India
Indonesia Tbk., Bank Artha Graha internasional Tbk., dan Bank Mayapada Tbk.
Penelitian ini menggunakan berbagai jenis bank sebagai sampel penelitian. Bankbank yang dijadikan sampel terdiri 3 bank milik pemerintah (persero), 8 bank devisa dan
1 bank non-devisa.
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Tabel 4.1
Jumlah Sampel Penelitian
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4.2

NAMA BANK
Bank Central Asia Tbk.
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Bank Danamon Tbk.
Bank QNB Kesawan Tbk.
Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Bank Internasional Indonesia Tbk.
Bank Permata Tbk.
Bank Victoria Nasional Tbk.
Bank Mega Tbk.
Bank OCBC NISP Tbk.
Bank Pan Indonesia Tbk.

Analisis Statistik Deskriptif
Dalam penelitian ini, statistik deskriptif yang akan digunakan yaitu nilai

maksimum, nilai minimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi untuk mendeskripsikan
data masing-masing variabel dalam penelitian. Hasil analisis ini menunjukan bahwa
jumlah data dalam penelitian ini adalah 48 observasi dari 12 perusahaan finansial (bank)
dalam periode 2007 sampai dengan 2010. Berikut ini akan dijelaskan mengenai hasil
statistik deskriptif pada data 12 perusahaan finansial (bank).
Pada tabel 4.2 di bawah ini memaparkan statistik deskriptif sampel sebelum datadata yang bersifat outlier dihilangkan. Dalam tabel tersebut hasil statistik deskriptif
dengan variabel bebas yaitu, jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen
dan jumlah kompensasi dewan komisarisn dan direksi. Dari hasil tersebut juga dilihatkan
hasil ststistik deskriptif dari variabel kontrol yang digunakan yaitu, return on asset dan
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leverage. Penulis akan berfokus pada dua variabel dalam statistik deskriptif ini, yaitu
pada variabel BOARD dan INDEP.
Tabel 4.2
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
Std.
Minimum

Maximum

0.05

0.67

CETR
BOARD

Mean

Deviation

0.3406

0.13243

1

9

5.6875

2.06445

INDEP

33.33

100

58.6873

15.0229

COMP

21.65

26.09

24.3044

1.17499

ROA

-0.05

4.64

2.0356

1.15866

LEV

5.23

15.51

9.5938

2.25837

Sumber Olahan Data : SPSS 17.0

Peraturan Pencatatan Efek Nomor 1-A Huruf G.7 dalam Bernad H (2011)
disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik,
good corporate governance (GCG), perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris
independen yang jumlahnya proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh
bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen
sekurang kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris (Alijoyo dan Zaini,
2004 dalam Bernad H,2011). Melihat rata-rata jumlah komisaris independen adalah
sebesar 58,68%, dapat dikatakan bahwa secara umum perusahaan sampel sudah
memenuhi peraturan tersebut.
Undang-Undang

Nomor

40 Tahun 2007

Tentang

Perseroan Terbatas

mensyaratkan adanya komisaris bagi sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan
terbatas. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar
Modal, mensyaratkan pula adanya komisaris bagi perusahaan yang tercatat di Bursa
Efek. Melihat jumlah minimal dewan komisaris dalam perusahaan sampel yaitu
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sebanyak dua orang, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan sampel sepenuhnya
mematuhi kedua peraturan yang telah disebutkan.
Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai minimum CETR (tarif pajak efektif
yang dibayarkan) sebesar 0.05 memiliki selisih yang jauh terhadap nilai maksimum
CETR (tarif pajak efektif yang dibayarkan) sebesar 0.67. Hal ini memungkinkan bahwa
tidak semua perusahaan melakukan menejemen pajak, terlihat dengan adanya tarif pajak
efektif yang tinggi. Namun ada beberapa perusahaan melakukan manajemen pajak yang
lebih efektif sehingga tarif pajak efektif yang dihasilkan kecil.
Tabel 4.3
Tren COMP, ROA dan LEV
Variabel

2007

2008

2009

2010

COMP

23.96

24.32

24.31

24.63

ROA

2.15

1.86

1.82

2.32

LEV

9.71

10.39

9.17

9.11

Sumber Olahan Data : Excel

Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa secara rata-rata terjadi kenaikan pada variabel
COMP dari tahun ke tahun, hanya saja pada tahun 2009 terjadi sedikit penurunan.
Kenaikan pada variabel COMP dimungkinkan terjadi karena peningkatan pada laba
akuntansi perusahaan, sehingga mengungtungkan juga bagi komisaris dan direksi. Hal
lain, mungkin terjadi karena perusahaan melakukan manajemen pajak dengan baik
sehingga beban pajak yang dibayarkan semakin rendah, sehingga laba setelah pajak
penghasilan tinggi.
Pada tabel 4.3 dapat terlihat bahwa terjadi fluktuasi rata-rata ROA yang
merupakan representasi dari profitabilitas perusahaan. Variabel ROA dihitung dengan
membagi net income terhadap total aset perusahaan. Pada tahun 2008 dan 2009 terjadi
penurunan dimungkinkan karena adanya kenaikan pada total aset namun tidak diikuti
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dengan adanya kenaikan net income. Pada tahun 2010 mengalami kenaikan,
kemungkinan karena ada kenaikan dari net income dan total aset, namun kenaikan pada
net income lebih besar dari total aset. Kemungkinan lainnya mengindikasikan bahwa
pada tahun 2010 operasi perusahaan semakin efisien sehingga kinerja dan profitabilitas
semakin tinggi.
Pada tabel 4.3 dapat terlihat bahwa terjadi fluktuasi rata-rata LEV yang
merupakan representasi dari rasio hutang. Pada tahun 2009 terjadi penurunan
dimungkinkan karena pembiayaan perusahaan bergeser dari pembiayaan lewat
penerbitan hutang menjadi pembiayaan lewat penerbitan saham. Implikasi lainnya adalah
perusahaan tidak menerbitkan saham baru, tetapi perusahaan memakai keuntungan
tahun-tahun sebelumnya atau tahun berjalan untuk melunasi hutang perusahaan sehingga
rasio hutang terhadap modal semakin rendah.

4.3

Pemilihan Model Estimasi
Pada bab sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa data pada penelitian ini

merupakan data panel. Penulis menggunakan alat bantu statistik berupa piranti lunak
Eviews 6, SPSS 17 dan Microsoft Excel. Sebelum dilakukan pengujian terhadap data
yang ada, baik pengujian dengan menggunakan uji asumsi klasik maupun dengan uji
regresi linear berganda, terlebih penulis menentukan metode data panel yang tepat untuk
digunakan dalam penelitian ini. Metode-metode tersebut adalah metode common effect,
metode fixed effect dan metode random effect.
Dalam memilih satu dari ketiga metode tersebut, ada tiga tes yang digunakan,
yaitu Chow Test, The Breusch-Pagan LM Test dan Uji Hausman Test. Chow Test
merupakan test untuk menguji apakah model sebaiknya menggunakan pendekatan
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common effect atau fixed effect. Hasil dari pengujian chow test dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
Tabel 4.4
Hasil Uji Chow Test
Redundant Fixed Effects Tests
Pool: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

d.f.

Prob.

Cross-section F

1.129063

(11,21)

0.3884

Cross-section Chi-square

17.655666

11

0.0899

Sumber Olahan Data : Eviews 6

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas dari Crosssection Chi-square adalah sebesar 0,0899. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai Chi
Square tersebut > 0,05 dan hasilnya adalah H0 diterima dan Ha ditolak. Dengan hasil
yang menunjukan H0 diterima maka model data panel adalah common effect atau pool
least square (PLS) dan pengujian tidak dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu
pengujian hausman test.

4.4

Pengujian Asumsi Klasik
Dalam bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa dalam uji asumsi klasik terdapat

empat pengujian yang dilakukan, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji
heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Berikut ini adalah uraian uji asumsi klasik.
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4.4.1 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam menguji residual value,
penelitian ini menggunakan uji kolmogorov-smirnov dengan tingkat signifikansi α = 5%.
Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

38

Normal Parameters

a,,b

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

.0000000
.05560628

Absolute

.064

Positive

.064

Negative

-.047

Kolmogorov-Smirnov Z

.396

Asymp. Sig. (2-tailed)

.998

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber Olahan Data : SPSS 17.0

Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu
statistik berupa peranti lunak SPSS 17.0. Dari tabel 4.5 di atas, menghasilkan
Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,396 dan signifikan sebesar 0,998. Nilai signifikan dari
uji tersebut menunjukkan bahwa hasil di atas lebih besar dari nilai α > 0,05, artinya H 0
tidak dapat di tolak yang berarti bahwa residual value terdistribusi normal.
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4.4.2 Uji Multikolinearitas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Berikut adalah hasil uji
multikolinearitas.
Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinearitas
CETR

BOARD

INDEP

COMP

ROA

LEV

CETR

1.000000

0.203134

0.164461

-0.166335

0.028440

0.268302

BOARD

0.203134

1.000000

-0.443717

0.683191

0.211818

-0.349397

INDEP

0.164461

-0.443717

1.000000

-0.502236

-0.213421

0.576909

COMP

-0.166335

0.683191

-0.502236

1.000000

0.555628

-0.411016

ROA

0.028440

0.211818

-0.213421

0.555628

1.000000

-0.278780

LEV

0.268302

-0.349397

0.576909

-0.411016

-0.278780

1.000000

Sumber Data Olahan : Eviews 6

Berdasarkan hasil dari tabel 4.6, dapat dilihat bahwa hasil besaran korelasi antar
variabel independen tampak bahwa variabel independen COMP mempunyai korelasi
cukup tinggi dengan variabel BOARD dengan tingkat korelasi sebesar 0,683 atau sekitar
68,3%. Tetapi hasil korelasi tersebut tidak lebih dari 0,80 atau 80% dan dapat dikatakan
bahwa hasil di atas tidak terjadi multikolinearitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak
ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regersi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
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Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic

1.494763

Prob. F(5,32)

0.2191

Obs*R-squared

7.194767

Prob. Chi-Square(5)

0.2066

Scaled explained SS

5.499878

Prob. Chi-Square(5)

0.3580

Sumber Data Olahan : Eviews 6

Pada

penelitian

ini,

uji

heteroskedastisitas

menggunakan

White

Heteroscedasticity Test. Dari tabel 4.7 di atas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Chisquare Obs*R-squared sebesar 0,2066. Hasil di atas lebih besar dari nilai α > 0,05,
artinya H0 diterima berarti bahwa tidak ada heteroskedastisitas.
H0: tidak ada heteroskedastisitas
Ha: ada heteroskedastisitas

4.4.4 Uji Autokorelasi
Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual
observasi lainnya.
Tabel 4.8
Hasil Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic

1.711479

Prob. F(2,30)

0.1978

Obs*R-squared

3.891708

Prob. Chi-Square(2)

0.1429

Sumber Data Olahan : Eviews 6

Dari tabel 4.8 di atas, diperoleh hasil probabilitas Chi-square Obs*R-squared
sebesar 0,1429. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa data tidak terjadi autokorelasi
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pada residual atau H0 tidak dapat di tolak, karena nilai Chi-square Obs*R-squared lebih
besar dari 0,05.
H0 : tidak terjadi autokorelasi pada residual
Ha : terjadi autokorelasi pada residual

4.5

Hasil Regresi Linear
Tabel 4.9
Hasil Regresi Linear Berganda
Dependent Variable: CETR
Method: Least Squares
Date: 03/25/13 Time: 03:39
Sample: 1 48
Included observations: 38
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

1.155037

0.361420

3.195828

0.0031

BOARD

0.027604

0.007317

3.772588

0.0007

INDEP

0.000104

0.000986

0.105549

0.9166

COMP

-0.047918

0.015420

-3.107478

0.0039

ROA

0.022735

0.010542

2.156690

0.0386

LEV

0.011201

0.006170

1.815254

0.0789

R-squared

0.378846

Mean dependent var

0.303631

Adjusted R-squared

0.281791

S.D. dependent var

0.070775

S.E. of regression

0.059980

Akaike info criterion

-2.645677

Sum squared resid

0.115123

Schwarz criterion

-2.387111

Log likelihood

56.26786

Hannan-Quinn criter.

-2.553681

F-statistic

3.903401

Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

0.007102

1.360669

Sumber Data Olahan : Eviews 6

Tabel 4.9 di atas adalah tabel hasil uji regresi linear berganda. Dari tabel tersebut,
persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut:
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CETR = 1.1550 + 0.0276BOARD + 0.0001INDEP - 0.0479COMP + 0.0227ROA
+ 0.0112LEV
Atau persamaan regresi linear tanpa logaritman natural adalah sebagai berikut:
CETR = 1.1550 + 0.0276BOARD + 0.0001INDEP – 1.0490COMP + 0.0227ROA
+ 0.0112LEV
dimana,
CETR

: tarif pajak efektif yang dibayarkan

BOARD

: jumlah dewan komisaris

INDEP

: persentase komisaris independen

COMP

: logaritma natural jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi

ROA

: return on asset

LEV

: leverage

CETR adalah tarif pajak efektif yang dibayarkan sebagai variabel terikat. Pada
tabel coefficients persamaan tersebut memiliki konstanta sebesar 1,1550, yang
menjelaskan bahwa jika nilai BOARD, INDEP, COMP, ROA dan LEV adalah konstan,
maka besarnya tarif pajak efektif yang dibayarkan sebesar 1,1550 satuan dengan asumsi
satuannya konstan. Pertama, nilai koefisien regresi BOARD adalah sebesar 0,0276, yang
menjelaskan bahwa setiap penambahan BOARD sebesar 1 satuan maka akan
meningkatkan tarif pajak efektif yang dibayarkan sebesar 0,0276 satuan dengan asumsi
satuannya konstan. Kedua, nilai koefisien regresi INDEP adalah sebesar 0,0001
menjelaskan bahwa setiap penambahan INDEP sebesar 1 satuan maka akan
meningkatkan tarif pajak efektif yang dibayarkan sebesar 0,0001 satuan dengan asumsi
satuannya konstan. Ketiga, nilai koefisien regresi COMP adalah sebesar -0,0479 atau -
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1,0490, yang menjelaskan bahwa setiap penambahan COMP sebesar 1 satuan maka akan
menurunkan tarif pajak efektif yang dibayarkan sebesar Rp1,0490 dengan asumsi
satuannya konstan. Keempat, nilai koefisien regresi ROA adalah sebesar 0,0227, yang
menjelaskan bahwa setiap penambahan ROA sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan
tarif pajak efektif yang dibayarkan sebesar 0,0227 satuan dengan asumsi satuannya
konstan. Variabel terakhir yaitu koefisien regresi LEV sebesar 0,0112, yang menjelaskan
bahwa setiap penambahan LEV sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan tarif pajak
efektif yang dibayarkan sebesar 0,0112 satuan dengan asumsi satuannya konstan.
Tabel 4.9 di atas, menunjukkan nilai adjusted R2 sebesar

0,2817. Hal ini

mengartikan bahwa hanya sebesar 28,17% variabel tarif pajak efektif yang dibayarkan
dapat dijelaskan oleh BOARD, INDEP, COMP, ROA dan LEV, sisanya 71,83%
dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model, seperti karakteristik perusahaan seperti
struktur kepemilikan, kebijakan reformasi pajak, kebijakan remunerasi dan budaya
perusahaan.
Berdasarkan tabel tersebut nilai F sebesar 3,9034 dengan tingkat signifikansi
sebesar 0,0071 dibawah nilai α = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel BOARD,
INDEP, COMP, ROA dan LEV secara bersama-sama secara signifikan dapat
mempengaruhi tarif pajak efektif yang dibayarkan.

4.6

Uji Hipotesis
Uji hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat dari nilai hasil statistik t untuk

melihat pengaruh masing-masing variabel independen (secara parsial) terhadap variabel
dependen dan hasil statistik F untuk melihat pengaruh variabel independen secara
bersama-sama (secara simultan) terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah tabel
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ringkasan dari hasil uji hipotesis yang ditunjukkan dari hasil uji statistik t (α) dan uji
statistik F (α).
Tabel 4.10
Hasil Uji Hipotesis
β

Hipotesis

Variabel Independen

H1

BOARD

0.0276

0.0007

Berpengaruh

H2

INDEP

0.0001

0.9166

Tidak berpengaruh

H3

COMP

-0.0479

0.0039

Berpengaruh

H4

ROA

0.0227

0.0386

Berpengaruh

H5

LEV

0.0112

0.0789

Tidak berpengaruh

H6

Prob t

BOARD, INDEP, COMP, ROA,
LEV

Prob F

0.0071

Hasil *

Berpengaruh

(*) tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%
Sumber Data : Hasil Eviews 6 yang telah diolah

Tabel 4.10 merupakan hasil uji hipotesis untuk seluruh variabel model. Pertama,
hipotesis 1 (H1) pada tabel 4.10 menunjukkan probabilitas t sebesar 0.0007 untuk
variabel BOARD, maka H01 ditolak. Hal ini membuktikan bahwa variabel BOARD
berpengaruh terhadap tarif pajak efektif yang dibayarkan.
Hipotesis 2 (H2) Variabel INDEP pada hipotesis 2 memiliki probabilitas t sebesar
0.9166. variabel INDEP juga memiliki probabilitas t di atas tingkat kepercayaan α =
0.05. Hal ini membuktikan bahwa variabel INDEP tidak mempengaruhi tarif pajak
efektif yang dibayarkan. Maka H02 diterima.
Variabel COMP pada hipotesis 3 memiliki probabilitas t sebesar 0.0039.
Probabilitas t dari variabel COMP tersebut berada di bawah nilai dari tingkat
kepercayaan α = 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel COMP mempunyai
pengaruh terhadap tarif pajak efektif yang dibayarkan. Oleh karena itu H03 ditolak.
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Hipotesis 4 (H4) pada tabel 4.10 menunjukkan probabilitas t sebesar 0.0386 yang
berarti bahwa H04 ditolak. Hal ini membuktikan bahwa variabel ROA berpengaruh
terhadap tarif pajak efektif yang dibayarkan.
Variabel LEV pada hipotesis 5 memiliki probabilitas t sebesar 0.0789, LEV juga
memiliki probabilitas t di atas tingkat kepercayaan α = 0.05. Hal ini juga membuktikan
bahwa variabel LEV tidak mempengaruhi tarif pajak efektif yang dibayarkan. Maka H06
diterima.
Untuk hipotesis 6 menggunakan nilai probabilitas F untuk mengetahui pengaruh
seluruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap tarif pajak efektif
yang dibayarkan. Dari hasil uji statistik F (α) yang ditunjukkan pada Tabel 4.10
membuktikan bahwa variabel BOARD, INDEP, COMP, ROA, LEV secara simultan
mempengaruhi tarif pajak efektif yang dibayarkan dengan tingkat signifikansi sebesar
0.0071. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H07 ditolak.

4.7

Analisis Hasil Penelitian

4.7.1 Jumlah Dewan Komisaris
Berdasarkan hasil penelitian model, membuktikan bahwa variabel BOARD
berpengaruh terhadap tarif pajak efektif yang dibayarkan dengan arah yang positif. Hal
ini membuktikan bahwa semakin bertambah jumlah dewan komisaris, maka tarif pajak
efektif semakin tinggi, yang artinya perusahaan tidak melakukan manajemen pajak
dengan efektif. Semakin bertambahnya dewan komisaris tidak mampu meningkatkan
pengawasan terhadap manajemen pajak. Hal tersebut dapat terjadi karena dewan
komisaris yang dipilih tidak memiliki pengetahuan dalam hal perpajakan, secara khusus
manajemen pajak. Sehingga pemikiran-pemikiran yang diungkapkannya tidak akan
mempengaruhi keputusan dalam perpajakan.
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Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Coles et al. (2008) menemukan bahwa
jumlah dewan komisaris semakin banyak akan membuat performa perusahaan semakin
tinggi. Coles et al. (2008) menyatakan bahwa hasil ini berlaku bagi perusahaan yang
memiliki ukuran besar dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Hal ini terjadi karena
semakin besar perusahaan, akan semakin banyak membutuhkan penasihat.

4.7.2 Persentase Komisaris Independen
Variabel INDEP merepresentasikan persentase komisaris independen dalam
dewan komisaris. Berdasarkan hasil penelitian, persentase komisaris independen tidak
memiliki pengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif yang dibayarkan dengan arah
yang positif. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada pengaruh jika semakin bertambahnya
komisaris independen, maka akan meningkatkan tarif pajak efektif yang dibayarkan.
Kemungkinan ini dapat terjadi karena bertambahnya komisaris independen pada
perusahaan hanya dianggap sebagai pemenuhan ketentuan formal, sehingga pengawasan
yang dilakukan komisaris independen menjadi tidak efektif dan pemegang saham masih
memiliki peranan penting. Hal tersebut dapat mengakibatkan tarif pajak efektif yang
dibayarkan meningkat karena pemegang saham bertindak untuk kepentingannya dalam
meningkatkan kekayaannya tanpa memperhatikan kepentingan perusahaan dalam
melakukan manajemen pajak.
Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wijayanti dan Mutmainah
(2012), mengemukakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja
keuangan perusahaan, karena komisaris independen adalah orang yang berasal dari luar
perusahaan, memungkinkan pengetahuan komisaris independen tentang keadaan
perusahaan juga relatif terbatas. Hal ini menyebabkan kurang efektifnya peran komisaris
independen di dalam peningkatan kinerja perusahaan, karena mungkin dewan direksi
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tidak terlalu mempertimbangkan masukan-masukan yang diberikan oleh komisaris
independen.

4.7.3 Kompensasi Komisaris dan Direksi
Hasil uji menemukan bahwa variabel kompensasi komisaris dan direksi memiliki
pengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif yang dibayarkan dengan arah hubungan
yang negatif, artinya semakin kompensasi komisaris dan direksi meningkat maka akan
menurunkan tarif pajak efektif yang dibayarkan. Meningkatnya kompensasi yang
diberikan kepada komisaris dan direksi mempengaruhi mereka untuk memberikan
kinerja terbaik yang mereka miliki untuk perusahaan dan terlibat dalam manajemen
pajak sehingga menghasilkan tarif pajak efektif yang rendah.
Hasil dari penelitian ini sejalan Desai dan Dharmapala (2006) menganalisis
hubungan penghindaran pajak perusahaan dengan high powered incentives bagi manajer.
Kompensasi insentif adalah penentu signifikan aktivitas penghindaran pajak.
Peningkatan kompensasi insentif akan menimbulkan efek yang positif lebih besar pada
laba untuk perusahaan dengan tata kelola yang baik. Kompensasi insentif yang lebih
tinggi bagi manajer akan melibatkan manajer dalam tingkat perlindungan pajak yang
lebih tinggi.

4.7.4 Profitabilitas Perusahaan
Variabel ROA merepresentasikan profitabilitas perusahaan. Hasil uji menemukan
bahwa variabel return on asset memiliki pengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif
yang dibayarkan. Variabel return on asset menunjukkan hubungan yang positif dengan
tarif pajak efektif yang dibayarkan, artinya setiap adanya kenaikan pada profitabilitas
akan meningkatkan tarif pajak efektif yang dibayarkan. Return on asset dimaksudkan
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untuk mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana yang ditanamkan dalam
aktivitas yang digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan dengan tujuan menghasilkan
laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin tinggi aktivitas operasi
perusahaan, maka semakin tinggi laba yang dihasilkan sehingga akan menimbulkan tarif
pajak efektif yang lebih tinggi.
Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Zhang (2003),
penelitian tersebut menemukan bahwa ROA memilki korelasi negatif dengan TPE. Hal
ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang beroperasi dengan efisien akan
mendapatkan tax subsidiary berupa tarif pajak efektif yang lebih rendah jika
dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi rendah.

4.7.5 Tingkat Hutang Perusahaan
Hasil uji menemukan bahwa variabel leverage merepresentasikan kemampuan
perusahaan mendanai aktivitasnya menggunakan hutang. Berdasarkan hasil regresi di
atas, variabel leverage tidak ada pengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif yang
dibayarkan perusahaan. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan tidak menggunakan
pengelolaan hutang dalam mendanai aktivitas perusahaannya sehingga tarif pajak efektif
yang dibayarkan tinggi.
Hasil penelitian ini sejalan dengan Gupta dan Newberry (1997) menemukan
adanya korelasi positif antara leverage dengan tarif pajak efektif. Fenomena ini terjadi
karena perusahaan dengan tarif pajak efektif yang tinggi akan lebih menyukai
penggunaan pembiayaan lewat penerbitan hutang.
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4.8

Implikasi Manajerial
Hasil penelitian ini mempunyai implikasi bagi perusahaan, yaitu dengan

penerapan corporate governance diharapkan perusahaan dapat secara efektif melakukan
perencanaan pajak dengan baik sehingga tarif pajak efektif yang dibayarkan oleh
perusahaan semakin rendah. Semakin rendahnya tarif pajak efektif yang dibayarkan
diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam hal ini, corporate governance
diukur dengan jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen dan
kompensasi dewan komisaris dan direksi.
Dalam penelitian ini, semakin bertambahnya jumlah dewan komisaris berakibat
meningkatkan tarif pajak efektif yang dibayarkan. Hal ini diduga karena kurangnya
pemahaman dan wawasan komisaris mengenai perpajakan. Dengan demikian perusahaan
dapat

melibatkan

manajer

untuk

ikut

berperan aktif dalam

bertindak

dan

mengimplementasikan manajemen pajak, sehingga strategi atau tindakan yang dilakukan
dapat menghasilkan tarif pajak efektif rendah.
Kompensasi dewan komisaris dan direksi juga terbukti dapat menurunkan tarif
pajak efektif yang dibayarkan. Kebijakan dalam pemberian kompensasi diharapkan dapat
mendorong kinerja dewan komisaris dan direksi untuk mengawasi dan memberikan
strategi-strategi yang berpengaruh dalam meningkatkan kinerja perusahaan melalui
manajemen pajak. Penerapan manajemen pajak dapat memberikan dampak kepada
perusahaan, sehingga cash flow perusahaan tetap terjaga dan perusahaan secara aktif
mengelola penghasilan kena pajak perusahaan agar rendah.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dari pengaruh pengungkapan corporate governanace

terhadap manajemen pajak diperoleh beberapa kesimpulan yaitu:
1. Jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tarif pajak
efektif yang dibayarkan. Hubungan antara variabel jumlah dewan komisaris dengan
tarif pajak efektif yang dibayarkan menunjukkan arah yang positif. Hal ini terjadi
diduga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dewan komisaris tentang manajemen
perpajakan,

sehingga

pemikiran-pemikiran

yang

diungkapkannya

kurang

mempengaruhi keputusan dalam perpajakan.
2. Persentase komisaris independen dalam dewan komisaris tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap tarif pajak efektif yang dibayarkan. Hubungan antara variabel
persentase komisaris independen dengan tarif pajak efektif yang dibayarkan
menunjukkan arah yang negatif. Hal ini dimungkinkan karena keberadaan komisaris
independen pada perusahaan hanya dianggap sebagai pemenuhan ketentuan formal,
sehingga pengawasan yang dilakukan komisaris independen belum efektif termasuk
dalam pengawasan manajemen pajak.
3. Jumlah kompensasi komisaris dan direksi memiliki pengaruh signifikan terhadap
tarif pajak efektif yang dibayarkan. Hubungan antara variabel jumlah kompensasi
komisaris dan direksi dengan tarif pajak efektif yang dibayarkan menunjukkan arah
yang negatif. Hal ini dimungkinkan karena meningkatnya kompensasi yang diberikan
kepada komisaris dan direksi mempengaruhi mereka untuk memberikan kinerja
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terbaik yang mereka miliki untuk perusahaan dan terlibat dalam manajemen pajak
sehingga menghasilkan tarif pajak efektif yang rendah.
4. Variabel return on asset memiliki pengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif
yang dibayarkan. Variabel return on asset menunjukkan hubungan yang positif
dengan tarif pajak efektif yang dibayarkan, artinya setiap adanya kenaikan pada
profitabilitas akan meningkatkan tarif pajak efektif yang dibayarkan.
5. Variabel leverage tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif
yang dibayarkan. Leverage merepresentasikan kemampuan perusahaan mendanai
aktivitasnya menggunakan hutang. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan tidak
menggunakan pengelolaan hutang dalam mendanai aktivitas perusahaannya sehingga
tarif pajak efektif yang dibayarkan tinggi.
6. Variabel jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, kompensasi
dewan komisaris dan direksi, return on asset dan leverage secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif yang dibayarkan.

5.2

Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa peneliti menemukan

beberapa saran yang dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya dalam kaitan penelitian
ini.
1. Dalam mendukung penerapan manajemen pajak dalam perusahaan, sebaiknya
perusahaan mengadakan seminar mengenai perpajakan, khususnya manajemen pajak
bagi komisaris dan direksi sehingga mereka memiliki pengetahuan tentang
perpajakan atau manajamen pajak.
2. Mengadakan pelatihan atau seminar dalam rangka penguatan pemahaman level
manajemen tentang perpajakan, khususnya manajemen pajak.
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3. Adanya peran aktif Komite Remunerasi dalam merumuskan batasan atau ukuran
tindakan yang dilakukan komisaris dan direksi serta level manajemen lainnya dalam
mengurangi besaran tarif pajak efektif yang dibayarkan perusahaan.
4. Penelitian ini hanya membahas kompensasi dewan komisaris dan direksi dalam
bentuk gaji, bonus dan tunjangan atau fasilitas lainnya. Untuk penelitian selanjutnya,
sebaiknya menggunakan paket kompensasi berbasis saham dan dapat memisahkan
kompensasi menjadi dua, yaitu kompensasi komisaris dan kompensasi direksi.
5. Variabel yang digunkanan hanya jumlah dewan komisaris, persentase kompensasi
independen dan jumlah kompensasi komisaris dan direksi sebagai komponen
corporate governance. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat menggunakan
variabel corporate governance yang lebih luas seperti kepemilikan manajerial,
kepemilikan institusional, komite audit, corporate social responsibility atau
menggunakan indeks corporate governance.
6. Penelitian ini juga hanya mengambil objek pada perusahaan perbankan dengan
jumlah sampel yang sedikit. Untuk penelitian selanjutnya penggunaan sampel bisa
diperluas dengan menggunakan sampe yang lebih heterogen, tidak hanya industri
perbankan tetapi seluruh industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan
melakukan perbandingan sehingga hasil penelitian mampu menggambarkan keadaan
di Indonesia dan untuk melihat pengaruh yang lebih signifikan untuk industri lain
diluar industri perbankan dengan jumlah sampel yang lebih banyak.
7. Penelitian ini hanya mengambil objek penelitian dalam jangka waktu yang pendek,
selama periode 2007 sampai dengan 2010. Untuk penelitian selanjutnya penggunaan
jangka waktu penelitian yang lebih panjang untuk melihat dampak dalam jangka
yang lebih panjang pula.
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LAMPIRAN 1 – POPULASI PENELITIAN
TABEL 1
POPULASI PENELITIAN

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

KODE
BANK
BABP
BBCA
BBNI
BBNP
BBRI
BDMN
BKSW
BMRI
BNGA
BNII
BNLI
BSWD
BVIC
INPC
MAYA
MEGA
NISP
PNBN

NAMA BANK
Bank ICB Bumi Putera Tbk.
Bank Central Asia Tbk.
Bank Negara Indonesia Tbk.
Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Bank Danamon Indonesia Tbk.
Bank QNB Kesawan Tbk.
Bank Mandiri Tbk.
Bank CIMB Niaga Tbk.
Bank Internasional Indonesia Tbk.
Bank Permata Tbk.
Bank of India Indonesia/Swadesi Tbk.
Bank Victoria Internasional Tbk.
Bank Artha Graha Intenasional Tbk.
Bank Mayapada Tbk.
Bank Mega Tbk.
Bank OCBC NISP Tbk.
Bank Pan Indonesia Tbk.

TANGGAL
PENCATATAN DI
BURSA EFEK
INDONESIA
15 Juli 2002
31 Mei 2000
25 Nopember 1996
10 Januari 2001
10 Nopember 2003
6 Desember 1989
21 Nopember 2002
14 Juli 2003
29 Nopember 1989
21 Nopember 1989
15 Januari 1990
1 Mei 2002
30 Juni 1999
23 Agustus 1990
29 Agustus 1997
17 April 2000
20 Oktober 1994
29 Desember 1982
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LAMPIRAN 2 – DATA DEPENDEN DAN INDEPENDEN
TABEL 2
DATA CETR
Nama Perusahaan
BBCA

BBNI

BBRI

BDMN

BKSW

BMRI

BNII

BNLI

Tahun
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010

CETR BOARD INDEP
0.30
5
60.00
0.30
5
60.00
0.28
5
60.00
0.21
5
60.00
0.65
7
42.86
0.59
7
57.14
0.25
7
57.14
0.23
7
57.14
0.43
7
42.86
0.38
7
57.14
0.27
7
57.14
0.26
7
57.14
0.33
7
57.14
0.44
8
50.00
0.45
8
50.00
0.26
7
57.14
0.67
1 100.00
0.38
3 100.00
0.35
3 100.00
0.60
3 100.00
0.42
7
71.43
0.58
7
57.14
0.32
6
66.67
0.22
6
50.00
0.60
8
50.00
0.26
6
50.00
0.25
6
50.00
0.23
6
33.33
0.42
8
50.00
0.43
8
50.00
0.44
8
50.00
0.22
9
55.56

COMP
24.36
24.85
25.69
25.95
24.38
24.65
24.97
25.37
24.83
25.14
24.68
26.09
25.05
25.76
24.99
25.19
21.84
21.93
21.77
22.51
24.70
25.40
25.57
25.42
24.70
24.77
24.72
24.76
24.30
24.65
24.66
24.85

ROA
3.34
3.42
3.4
3.51
0.85
1.12
1.72
2.49
4.61
4.18
3.73
4.64
2.5
1.58
1.78
3.34
0.35
0.23
0.3
0.17
2.4
2.69
3.13
3.63
1.43
1.23
-0.05
1.01
1.9
1.7
1.39
1.89

LEV
9.66
9.55
9.14
8.51
9.64
12.07
10.88
6.51
9.48
10.01
10.63
10.02
7.22
9.09
5.23
5.39
15.51
14.96
12.15
13.54
9.91
10.75
8.07
9.39
9.44
10.42
10.56
9.36
9.05
11.59
7.89
6.33
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BVIC

2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010

MEGA

NISP

PNBN

0.20
0.24
0.30
0.38
0.31
0.26
0.20
0.05
0.25
0.33
0.30
0.37
0.39
0.23
0.27
0.25

3
3
3
3
3
3
3
4
8
8
8
8
4
3
4
4

66.67
66.67
66.67
66.67
66.67
66.67
66.67
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
33.33
50.00
50.00

21.65
22.32
22.21
22.16
23.83
24.11
24.22
24.48
24.75
24.62
24.53
24.78
23.13
23.57
23.74
24.01

1.64
0.88
1.1
1.71
2.33
1.98
1.77
2.45
1.31
1.54
1.79
1.09
3.14
1.75
1.75
1.87

12.06
9.65
10.69
12.87
10.87
11.14
10.66
10.82
7.6
8.43
7.95
8.81
6.02
7.01
6.16
7.81

LAMPIRAN 3 – OUTPUT SPSS
TABEL 3
STATISTIK DESKRIPTIF – SEBELUM OUTLIER
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

CETR

48

.05

.67

.3406

.13243

BOARD

48

1.00

9.00

5.6875

2.06445

INDEP

48

33.33

100.00

58.6873

15.02290

COMP

48

21.65

26.09

24.3044

1.17499

ROA

48

-.05

4.64

2.0356

1.15866

LEV

48

5.23

15.51

9.5938

2.25837

Valid N (listwise)

48
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TABEL 4
STATISTIK DESKRIPTIF – SESUDAH OUTLIER
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

CETR

38

.20

.44

.3032

.07102

BOARD

48

1.00

9.00

5.6875

2.06445

INDEP

48

33.33

100.00

58.6873

15.02290

COMP

48

21.65

26.09

24.3044

1.17499

ROA

48

-.05

4.64

2.0356

1.15866

LEV

48

5.23

15.51

9.5938

2.25837

Valid N (listwise)

38

LAMPIRAN 4 - DATA TREN
TABEL 5
DATA TREN COMP

BBCA
BBNI
BBRI
BDMN
BKSW
BMRI
BNII
BNLI
BVIC
MEGA
NISP
PNBN
total
mean

2007

2008

2009

2010

24.36
24.38
24.83
25.05
21.84
24.70
24.70
24.30
21.65
23.83
24.75
23.13

24.85
24.65
25.14
25.76
21.93
25.40
24.77
24.65
22.32
24.11
24.62
23.57

25.69
24.97
24.68
24.99
21.77
25.57
24.72
24.66
22.21
24.22
24.53
23.74

25.95
25.37
26.09
25.19
22.51
25.42
24.76
24.85
22.16
24.48
24.78
24.01

287.54
23.96

291.79
24.32

291.74
24.31

295.57
24.63
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TABEL 6
DATA TREN ROA
2007

2008

2009

2010

BBCA
BBNI
BBRI
BDMN
BKSW
BMRI
BNII
BNLI
BVIC
MEGA
NISP
PNBN

3.34
0.85
4.61
2.5
0.35
2.4
1.43
1.9
1.64
2.33
1.31
3.14

3.42
1.12
4.18
1.58
0.23
2.69
1.23
1.7
0.88
1.98
1.54
1.75

3.4
1.72
3.73
1.78
0.3
3.13
-0.05
1.39
1.1
1.77
1.79
1.75

3.51
2.49
4.64
3.34
0.17
3.63
1.01
1.89
1.71
2.45
1.09
1.87

total
mean

25.8
22.3
2.15 1.858333

21.81
27.8
1.8175 2.316667

TABEL 7
DATA TREN LEV

BBCA
BBNI
BBRI
BDMN
BKSW
BMRI
BNII
BNLI
BVIC
MEGA
NISP
PNBN
total
mean

2007
9.66
9.64
9.48
7.22
15.51
9.91
9.44
9.05
12.06
10.87
7.6
6.02

2008
9.55
12.07
10.01
9.09
14.96
10.75
10.42
11.59
9.65
11.14
8.43
7.01

116.46
124.67
9.705 10.38917

2009
9.14
10.88
10.63
5.23
12.15
8.07
10.56
7.89
10.69
10.66
7.95
6.16

2010
8.51
6.51
10.02
5.39
13.54
9.39
9.36
6.33
12.87
10.82
8.81
7.81

110.01
109.36
9.1675 9.113333
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LAMPIRAN 5 – PEMILIHAN MODEL ESTIMASI
TABEL 8
CHOW TEST
Redundant Fixed Effects Tests
Pool: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

1.129063
17.655666

d.f.

Prob.

(11,21)
11

0.3884
0.0899

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: CETR?
Method: Panel Least Squares
Date: 03/25/13 Time: 03:45
Sample: 2007 2010
Included observations: 4
Cross-sections included: 12
Total pool (unbalanced) observations: 38
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
BOARD?
INDEP?
COMP?
ROA?
LEV?

1.155037
0.027604
0.000104
-0.047918
0.022735
0.011201

0.361420
0.007317
0.000986
0.015420
0.010542
0.006170

3.195828
3.772588
0.105549
-3.107478
2.156690
1.815254

0.0031
0.0007
0.9166
0.0039
0.0386
0.0789

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.378846
0.281791
0.059980
0.115123
56.26786
3.903401
0.007102

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.303631
0.070775
-2.645677
-2.387111
-2.553681
1.235678
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LAMPIRAN 6 – ASUMSI KLASIK
TABEL 9
UJI NORMALITAS
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

38

Normal Parametersa,,b

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences Absolute

.0000000
.05560628
.064

Positive

.064

Negative

-.047

Kolmogorov-Smirnov Z

.396

Asymp. Sig. (2-tailed)

.998

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
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TABEL 10
UJI HETEROSKEDASTISITAS
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

1.494763
7.194767
5.499878

Prob. F(5,32)
Prob. Chi-Square(5)
Prob. Chi-Square(5)

0.2191
0.2066
0.3580

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 03/25/13 Time: 04:15
Sample: 1 48
Included observations: 38
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
BOARD^2
INDEP^2
COMP^2
ROA^2
LEV^2

-0.000280
9.29E-05
1.24E-07
-3.49E-07
6.16E-06
-3.61E-06

0.013006
4.42E-05
5.68E-07
2.23E-05
0.000150
2.49E-05

-0.021540
2.103053
0.218562
-0.015661
0.041087
-0.145157

0.9829
0.0434
0.8284
0.9876
0.9675
0.8855

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.189336
0.062670
0.004364
0.000610
155.8473
1.494763
0.219104

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.003030
0.004508
-7.886702
-7.628136
-7.794706
1.773926

TABEL 11
UJI MULTIKOLINEARITAS
CETR

BOARD

INDEP

COMP

ROA

LEV

CETR

1.000000

0.203134

0.164461

-0.166335

0.028440

0.268302

BOARD

0.203134

1.000000

-0.443717

0.683191

0.211818

-0.349397

INDEP

0.164461

-0.443717

1.000000

-0.502236

-0.213421

0.576909

COMP

-0.166335

0.683191

-0.502236

1.000000

0.555628

-0.411016

ROA

0.028440

0.211818

-0.213421

0.555628

1.000000

-0.278780

LEV

0.268302

-0.349397

0.576909

-0.411016

-0.278780

1.000000
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TABEL 12
UJI AUTOKORELASI
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

1.711479
3.891708

Prob. F(2,30)
Prob. Chi-Square(2)

0.1978
0.1429

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 03/25/13 Time: 04:16
Sample: 1 48
Included observations: 38
Presample and interior missing value lagged residuals set to zero.
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
BOARD
INDEP
COMP
ROA
LEV
RESID(-1)
RESID(-2)

-0.093672
-0.000282
0.000544
0.003990
4.42E-05
-0.003797
0.218388
-0.307545

0.359358
0.007567
0.001019
0.015447
0.010316
0.006551
0.254567
0.207426

-0.260664
-0.037321
0.534053
0.258329
0.004280
-0.579608
0.857880
-1.482677

0.7961
0.9705
0.5972
0.7979
0.9966
0.5665
0.3978
0.1486

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.102413
-0.107023
0.058689
0.103333
58.32073
0.488994
0.834928

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-2.04E-16
0.055780
-2.648459
-2.303704
-2.525798
1.363960
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LAMPIRAN 7 – ANALISIS REGRESI LINEAR
TABEL 13
HASIL REGRESI LINEAR
Dependent Variable: CETR
Method: Least Squares
Date: 03/25/13 Time: 03:39
Sample: 1 48
Included observations: 38
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
BOARD
INDEP
COMP
ROA
LEV

1.155037
0.027604
0.000104
-0.047918
0.022735
0.011201

0.361420
0.007317
0.000986
0.015420
0.010542
0.006170

3.195828
3.772588
0.105549
-3.107478
2.156690
1.815254

0.0031
0.0007
0.9166
0.0039
0.0386
0.0789

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.378846
0.281791
0.059980
0.115123
56.26786
3.903401
0.007102

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.303631
0.070775
-2.645677
-2.387111
-2.553681
1.360669
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi
Nama Lengkap

:

Adysti Dwitantri

Jenis Kelamin

:

Perempuan

Tempat dan Tanggal Lahir

:

Jakarta, 8 September 1990

Agama

:

Islam

Alamat

:

Jl. Narogong Sakti VII Blok D52 No. 3
RT 007/RW 013 Bekasi Timur 17115

No. Telp

:

081294473363 / 085711300131

Email

:

adystiadys@yahoo.com

1996 – 2002

:

SDN Bojong Rawa Lumbu VI Bekasi

2002 – 2005

:

SLTP Negeri 2 Bekasi

2005 – 2008

:

SMA Negeri 6 Bekasi

2008 – Sekarang

:

STIE Indonesia Banking School

2003 – 2007

:

LBPP LIA

2008 – 2011

:

TBI

2011

:

GMU

:

Dewan Pramuka

B. Pendidikan Formal

C. Pendidikan Non Formal

D. Pengalaman Organisasi
2002 – 2003
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2010

:

Panitia LIAT II

2009

:

Service Excellent

2009

:

Basic Activist Training Program (BATPRO)

2009

:

Kuliah Umum Bank Fraud

2009

:

Kuliah

E. Pelatihan dan Seminar

Umum

Tindakan

Pidana

Perbankan,

Korupsi dan Pencuncian Uang
2010

:

Accounting Goes to IBS 2010
A Breakthrough in Financial Reporting and
Accounting Standards

2011

:

Basic Treasury

2011

:

Analisis Kredit

2012

:

Trade Financing

2012

:

Teknik Penulisan Karya Ilmiah

F. Magang dan Pengalaman Kerja
2009

:

Bank BRI Unit Bojong Kantor Cabang Purbalingga

2010

:

Kantor Bank Indonesia Lampung

2012

:

PT. Indo Mitra Kreasi Abadi
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