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ABSTRAC 

This research find the empirical evidence that index of corporate 

governance as a proxy of  corporate governance is significant positively 

associated with Cummulative abnormal return (CAR) as a proxy of market 

performance. 

This research also find  that the deferred tax is significant negatively 

associated with Cumulative abnormal return (CAR) as a proxy of market 

performance. Corporate governance as moderating variable can’t reduce 

negative associate deferred tax with cumulative abnormal return (CAR) 
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I. PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Penerapan GCG tidak terlepas dari teori keagenan (agency theory) yang 

mengasumsikan adanya konflik kepentingan antara pihak eksekutif (agen) 

dengan pihak pemegang saham (principal).  Isu good corporate governance 

(GCG) merupakan perluasan dari teori keagenan yang timbul karena 

pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan. Untuk mensejajarkan 

kepentingan antara manajer dengan pemilik perusahaan teori keagenan 

menyatakan pentingnya variabel kompensasi manajer untuk mengurangi 

biaya keagenan. Dengan demikian dapat diartikan, pemberian kompensasi 

kepada eksekutif sebagai mekanisme kontrol internal perusahaan juga dapat 

dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola perusahaan (corporate governance) 

baik secara langsung maupun tidak langsung 

 

Penerapan GCG diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen 

untuk mendorong pengambilan keputusan yang efektif, mencegah tindakan 

oportunistik yang tidak sejalan dengan kepentingan perusahaan, dan 

mengurangi asimetri informasi antara pihak eksekutif dan para stakeholder 

perusahaan.   

 

Dengan demikian GCG diharapkan mampu menciptakan kondisi yang 

kondusif dan landasan yang kokoh untuk berlangsungnya operasional 

perusahaan yang baik, efisien dan menguntungkan. 

 

Pemegang saham sebagai penyandang dana dan  manajer sebagai pihak yang 

melakukan pengendalian terhadap perusahaan memiliki keinginan yang sama 

untuk meningkatkan kesejahteraannya. Namun manajer sebagai pihak yang 

menjalankan usahanya  lebih mengetahui kondisi perusahaan daripada 

pemegang saham (assymmetric information). Situasi ini mendorong 

timbulnya konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan, yang 
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kemudian menstimulus lahirnya teori keagenan oleh Jensen dan Meckling 

(1976). 

 

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk 

memahami corporate governance. Dalam teori keagenan, hubungan keagenan 

muncul ketika satu orang atau lebih (principal)  memperkerjakan orang lain 

(agent) untuk memberikan suatu jasa kemudian mendelegasikan wewenang 

pengambilan keputusan kepada agent tersebut  (Jensen dan Meckling, 1976).  

 

Manajer sebagai agent mempunyai kewajiban untuk memaksimumkan  

kesejahteraan para pemegang saham. Namun disisi lain manajer juga  

mempunyai kepentingan untuk memaksimumkan kesejahteraan mereka. 

Penyatuan kepentingan pihak-pihak ini sering kali menimbulkan masalah  

keagenan atau agensi konflik  

 

Konflik kepentingan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham dapat 

diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat  

mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang terkait tersebut. Namun dengan 

munculnya mekanisme pengawasan tersebut akan menimbulkan biaya, yang  

disebut agency cost   

 

Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam 

meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan 

antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham dan 

stakeholders lainya (Organization for Economic Co-operation on  

Development/OECD), 

 

Pencapaian pensejajaran kepentingan antara pemilik dengan manajer tentu 

saja tidak lepas dari mekanisme corporate governance yang merupakan  

bagian penting dalam pengelolaan perusahaan.  mekanisme corporate 
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governance adalah suatu sistem yang mengandalikan dan mengarahkan 

operasional perusahaan. 

 

Manager sebagai agen juga seringkali memanage earnings perusahaan untuk 

tujuan tertentu baik yang bertujuan untuk efisiensi perusahaan maupun untuk 

tujuan opportunistic dari manager. Penelitian di luar negeri menemukan 

bahwa perusahaan yang melakukan earnings management tidak terlepas 

kewajibannya untuk membayar pajak. Perusahaan yang melakukan earnings 

management baik untuk efisiensi ataupun opportunistic harus bertanggung 

jawab terhadap pertambahan pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh 

perusahaan 

 

Perusahaan sebagai suatu badan hukum memiliki kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan usahanya kepada para stake holder 

seperti pemegang saham, kreditur, dan pemerintah. Di sisi lain, badan usaha 

sebagai wajib pajak badan berkewajiban untuk memenuhi ketentuan 

perundang-undangan perpajakan. Salah satu kewajiban badan usaha sebagai 

wajib pajak adalah menyelenggarakan pembukuan. Sesuai dengan UU No.9 

Tahun 1994 dalam pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa wajib pajak orang 

pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak 

badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan yang 

dilakukan haruslah memadai dan sesuai dengan standard, aturan, dan prinsip 

yang ada agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang mengandung 

informasi keuangan yang relevan dan reliable. Sehingga dapat bermanfaat 

bagi para stake holder guna pengambilan keputusan. 

 

Laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan obyek pajak penghasilan. 

Bagi orang awam laba yang tersaji dalam laporan keuangan bisnis dan 

laporan keuangan fiskal tidak ada perbedaan. Namun sesungguhnya terjadi 

perbedaan. Adanya perbedaan ini timbul karena konsep dasar dalam 

menghitung pajak penghasilan antara bisnis dan fiskal berbeda. Laporan 
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keuangan bisnis mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai 

prinsip akuntansi yang diterima umum oleh masyarakat. Sedangkan laporan 

keuangan fiskal mengacu pada UU Perpajakan (UU PPh) sebagai prinsip 

akuntansi yang diterima oleh fiskus. 

 

Perbedaan ini berakibat adanya perbedaan jumlah Pajak Penghasilan yang 

diperhitungkan (menurut laba akuntansi) dengan jumlah Pajak Penghasilan 

yang Terhutang (menurut SPT). Sehingga masalah yang timbul dalam 

akuntansi adalah Bagaimana mengakui dan mencatat perbedaan tersebut 

dalam rekening pembukuan serta menyajikan pengaruhnya dalam Laporan 

Keuangan. 

 

B Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 

1. Apakah  Corporatae governance dan deferred tax  berpengaruh 

terhadap performance perusahaan dalam hal ini  market performance. 

2. Bagaimana interaksi Corporate governance dengan Deferred Tax  

terhadap market performance? 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah deferred tax yang terdapat 

dalam laporan keuangan memiliki informativeness bagi  pasar. Jika deferred 

tax tersebut memiliki informativeness, kemudian perlu diketahui apakah 

respon investaro positive atau sebaliknya, deferred tax dinilai investor 

sebagai oportonistic dari managemen sehingga direspon negative, dan apakah 

pengaruh corporate governance dapat mengurangi  respon negative dari 

investor. 

 

II. Landasan Teori dan Penelitian sebelumnya 

2.1 Corporate Governance 

Menurut Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional adalah dua mekanisme corporate  governance 
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utama yang membantu mengandalikan masalah keagenan. Fama(1980) 

menyatakan bahwa dewan direksi merupakan  mekanisme pengendali internal 

utama yang memonitor manajemen. Dengan  demikian mekanisme corporate 

governance (kepemilikan manajerial,  kepemilikan institusional, ukuran 

dewan direksi) dapat digunakan sebagai  alternatif untuk mengurangi agency 

cost, karena adanya peningkatan  pengawasan yang dilakukan. 

 

Penelitian Demsetz dan Lehn (1985), Crutchley dan Hansen (1989)  dan 

Bathala et al. (1994) menyimpulkan bahwa  kepemilikan manajerial yang 

tinggi dapat digunakan untuk mengurangi  masalah keagenan. Hal tersebut 

didasarkan pada logika bahwa paningkatan proporsi saham yang dimiliki 

manajer akan menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan 

mengkonsumsi perquisites (penghasilan tambahan) yang berlebihan, dengan 

demikian akan manyatukan kepentingan  antara manajer dengan pemegang 

saham. 

 

Tindakan pengawasan yang dilakukan investor dapat mendorong manajer 

untuk lebih memfokuskan perhatianya terhadap kinerja perusahaan. Maka 

proporsi kepemilikan dapat bertindak sebagai pencegahan  tindakan 

pemborosan yang dilakukan manajemen. Yermack (1996) dan  Eisenberg, et 

al (1998) berargumen berbeda bahwa  jumlah dewan direksi yang kecil dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan. Karena ukuran dewan direksi yang besar 

akan mengganggu kepentingan pemegang saham 

 

Choi (2002) juga menemukan pengaruh (implikasi) pengumuman earnings 

terhadap subsequent return perusahaan yang melakukan publikasi tersebut. 

Hal ini mengindikasikan bahwa pasar merespon secara positif pengumuman 

tersebut. 

 

Core et al. (1999) menyatakan ketika governance perusahaan kurang efektif, 

permasalahan keagenan semakin tinggi sehingga CEO bisa memperoleh 
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kompensasi yang lebih besar.  Berdasarkan uraian di atas penelitian ini 

menggunakan indeks CG sebagai proksi  praktik governance dan 

pengaruhnya terhadap kompensasi Direksi Komisaris. Diduga terjadi 

hubungan negatif antara praktik governance dengan kompensasi Direksi 

Komisaris yaitu jika indeks CG rendah  ada kecenderungan kompensasi lebih 

besar. 

 

Apabila dalam team top manajemen dan komisaris terdapat salah satu 

anggota keluarga pendiri,   dan memiliki kekuasaan yang lebih dominan 

terhadap komisaris ia akan dengan mudah mempengaruhi komisaris dalam 

mengambil kebijakan  kompensasi (Bebchuck dan Fried (2002)). Prowsen 

(1998) menduga bahwa tindakan ekspropriasi terhadap pemegang saham 

minoritas lebih besar terjadi pada perusahaan dengan pemegang saham 

pengendali akhir juga merupakan tim manajemen dibandingkan bukan tim 

manajemen. 

 

Yeh (2001) menemukan semakin banyak keluarga yang terlibat dalam 

kedudukan Direksi dan Komisaris semakin rendah kinerja perusahaan. 

Penelitian ini juga menelaah Direksi Komisaris yang menjadi bagian dari 

pemegang saham utama yang akan ditelusuri dari nama-nama anggota 

keluarga satu persatu. Apabila salah satu direksi dan komisaris terkait dengan 

pemilik/keluarga dapat dikatakan efektivitas kendali dari Direksi Komisaris 

secara bersama-sama semakin kuat sehingga mampu mempengaruhi 

kompensasi mereka. Artinya semakin tinggi proporsi Direksi Komisaris yang 

terkait pemilik kemungkinan peluang direksi bersama-sama komisaris 

melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas semakin tinggi. 

Sehingga hipotesis yang diusulkan adalah: 

 

Kurashina (2003) dalam Allouche et al. (2008), 21 dari 33 kelompok 

perusahaan keluarga di Jepang mempunyai kinerja yang lebih baik daripada 

bukan perusahaan keluarga. Pengertian ini jika dikaitkan dengan kompensasi 
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Dirkom, dapat diartikan pengawasan yang tinggi dari keluarga menyebabkan  

kompensasi yang diberikan kepada Dirkom tidak  berlebih. Dengan demikian 

dugaan yang terjadi kemungkinan pengaruh struktur kepemilikan keluarga 

terhadap kompensasi Direksi Komisaris adalah negatif.  

 

Penelitian Khanna dan Palepu (1999) meneliti investor asing pada emerging 

market dengan menggunakan sampel lembaga investasi asing dari India pada 

awal 1990-an. Mereka menguji interaksi antara tiga macam konsentrasi 

kepemilikan yang pada umumnya ditemukan pada emerging market yaitu 

kelompok perusahaan keluarga, lembaga investasi domestik, dan lembaga 

investasi asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga investasi asing 

lebih kuat memonitor dibandingkan dengan lembaga domestik 

 

2.2 Deferred Tax 

Perbedaan Laba Laba Kena Pajak menurut PSAK dan Fiskal terlihat pada 

saat dilakukan rekonsiliasi fiskal yaitu skedul untuk menemukan dan 

mengeliminir perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan komersial dan 

laporan keuangan fiskal. Tujuan rekonsiliasi fiskal adalah untuk mengetahui 

dan mengakui besarnya laba kena pajak sebagai dasar pengenaan pajak 

penghasilan, sehingga diperoleh pajak penghasilan yang terutang. 

Rekonsiliasi fiskal di akhir periode pembukuan menyebabkan terjadi 

perbedaan antara laba fiskal dan laba akuntansi. Perbedaan tersebut 

disebabkan oleh ketentuan pengakuan dan pengukuran yang berbeda antara 

PABU dan peraturan pajak.  

 

Sebelum PSAK No.46 diberlakukan, praktik pelaporan keuangan yang 

berkaitan dengan PPh berpedoman pada PSAK No.16 paragraf 77, yang 

memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk memilih dan menerapkan 

salah satu dari dua metoda akuntansi. Selisih antara beban PPh menurut laba 

akuntansi dengan utang pajak yang dihitung menurut laba fiskal sebagai 

akibat adanya perbedaan temporer pengakuan pendapatan dan beban 
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ditampung dalam akun "PPh ditangguhkan” dan dilaporkan dalam neraca 

untuk dialokasikan pada beban PPh tahun tahun mendatang. Metoda 

akuntansi pajak penghasilan semacam ini disebut dengan metode alokasi 

pajak antar periode. 

 

Metode alokasi pajak antar periode berdasarkan PSAK No. 16 paragraf 77 ini 

identik dengan metode alokasi pajak antar periode yang diatur dalam APB 

Opinion No. 11 (lihat Means, 1990). Kedua, perusahaan dapat menghitung 

dan melaporkan beban PPh berdasarkan laba fiskal, tanpa diikuti oleh 

pelaporan PPh ditangguhkan dalam neraca, sehingga tidak ada alokasi pajak 

pada tahun-tahun mendatang. 

 

Penyebab perberdaan antara laba kena pajak menurut PSAK dan fiskal 

disebabkan oleh hal-hal berikut ini: 

1. Perbedaan Prinsip Akuntansi 

Pemakaian prinsip-prinsip akuntansi yang pada umumnya diterima 

oleh dunia bisnis dan profesi, tetapi untuk tujuan fiskal tidak diterima 

sepenuhnya atau bahkan ditolak maupun disediakan alternatif lain. Perbedaan 

prinsip tersebut antara lain: 

a. Prinsip konservatisme yang misalnya diterapkan dalam penilaian 

persediaan dengan metode Lower of Cost or Market, penilaian piutang 

dengan nilai taksiran realisasi dan sebagainya tidak dibenarkan untuk 

tujuan fiskal. 

b. Prinsip harga perolehan (cost) yang misalnya diterapkan dalam 

penilaian persediaan dan harga pokok barang yang diproduksi sendiri 

untuk tenaga kerja harus tidak masuk upah in natura, nilai barang 

modal sehubungan dengan PPN dan PPn BM nya dapat tidak 

dikapitalisir dan bahkan untuk harga perolehan yang terjadi dari 

transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan 

dapat ditentukan lain dan sebagainya. 
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c. Prinsip matching (biaya-hasil),misalnya untuk tujuan akuntansi pada 

umumnya harga perolehan barang modal baru dapat disusut kalau 

aktiva tersebut telah dioprasikan (diusahakan untuk mencari hasil) dan 

penyusutan dapat dihitung untuk masa yang lebih pendek dari satu 

tahun. Namun untuk tujuan fiskal penyusutan dapat dimulai pada 

tahun pengeluaran walaupun aktiva belum dioprasikan dan penyusutan 

dilakukan di dalam setahun penuh. 

 

2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi, perbedaan tersebut antara   

lain: 

a. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial memperbolehkan 

memilih beberapa metode perhitungan/penentuan harga perolehan 

persediaan,seperti rata-rata, LIFO, FIFO, laba bruto, dan lain-lain. 

Dalam fiskal hanya diperbolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata 

dan FIFO. 

b. .Metode penyusutan dan amortisasi. Untuk tujuan fiskal lebih terbatas 

(meliputi metode garis lurus dan saldo menurun untuk kelompok harta 

berwujud jenis non-bangunan, sedangkan untuk harta berwujud 

bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja). Disamping 

metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk 

akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi 

komersial manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau 

manfaat suatu aktiva, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau 

masa manfaat diatur atau diterapkan berdasarkan Keputusan Menteri 

Keuangan. Demikian pula dalam akuntasi komersial diperbolehkan 

mengakui nilai residu sedangkan dalam fiskal tidak diperbolehkan 

memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan. Dan 

bahkan dalam fiskal goodwill tidak dapat diamortisasi. 

c. Metode penghapusan piutang untuk fiskal secara umum dipakai 

metode penghapusan langsung, pemakaian metode pencadangan 

dibatasi secara selektif termasuk jumlahnya. 
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d. Metode penentuan keuntungan dan konstruksi untuk tujuan fiskal 

hanya diperkenankan dipakai metode tingkat penyelesaian kontrak 

tanpa memperhatikan masa kontrak. 

 

3. Perbedaan Pengakuan Penghasilan dan Biaya 

Metode yang dipakai pada laporan keuangan komersial pada umumnya 

adalah metode akrual dan metode kas. Namun untuk tujuan fiskal metode kas 

dimodifikasi dengan memberlakukan metode akrual untuk penjualan dan 

harga pokokserta alokasiharga perolehan untuk aktiva tetap baik berwujud 

maupun tidak berwujud (hak-hak) melalui penyusutan, depresiasi, dan 

amortisasi 

 

4. Perbedaan Perlakuan Penghasilan dan Biaya. 

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal dapat 

dikelompokkan kedalam perbedaan permanen (permanent differrences) dan 

pebedaan sementara atau waktu (temporary or timing diferences). 

 

a. Perbedaan Permanen (permanent differrences) 

Perbedaan permanen merupakan item-item yang dimasukkan dalam salah 

satu ukuran laba, tetapi tidak pernah dimasukkan dalam ukuran laba yang 

lain. Dengan kata lain, jika suatu item termasuk dalam ukuran laba akuntansi, 

maka item tersebut tidak dimasukkan dalam ukuran laba fiskal dan 

sebaliknya. Misalnya bunga deposito diakui sebagai pendapatan dalam laba 

akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pendapatan dalam laba fiskal; 

sumbangan dan sejenisnya dalam laporan keuangan komersial merupakan 

biaya, tapi dalam fiskal tidak. 

b. Perbedaan Temporer (Temporary Differences) 

Perbedaan temporer merupakan perbedaan dasar pengenaan pajak  (DPP) dari 

suatu aktiva atau kewajiban, yang menyebabkan laba fiskal bertambah atau 

berkurang pada periode yang akan datang ( Harnanto, 2003; dalam subekti, 

2008). Perbedaan temporer disebabkan oleh perbedaan persyaratan waktu 
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pengakuan item pendapatan dan biaya. Misalnya, untuk tujuan pelaporan 

keuangan pendapatan diakui ketika diperoleh dan biaya diakui pada saat 

terjadinya (accrual basic). PABU memberikan kebebasan bagi manajemen 

untuk memilih prosedur akuntansinya. Misalnya dalam penentuan metode 

depresiasi dan amortisasi, serta manajemen bebas menggunakan 

pertimbangannya untuk menentukan besarnya cadangan dana yang dapat 

mengurangi laba, misalnya penentuan cadangan piutang tak tertagih, 

cadangan kompensasi, cadangan garansi, dan lain-lain. Tetapi untuk tujuan 

pajak, perusahaan hanya mengakui pendapatan yang diterima dan biaya yang 

dikeluarkan pada periode yang bersangkutan. Dengan kata lain pendapatan 

dicatat ketika kas diterima, penangguhan pendapatan (uneraned) tidak 

dimasukkan dalam laba fiskal, dan biaya diakui pada saat kas dikeluarkan 

(cash basic). Peraturan pajak tidak memperkenankan adanya pengestimasian 

dan pencadangan biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.  

 

Perbedaan temporer bisa bersifat koreksi positif atau koreksi negatif. Koreksi 

positif adalah koreksi yang menyebabkan penambahan laba fiskal yang 

akhirnya akan menambah PPh terutang. Sedangkan koreksi negatif 

merupakan koreksi yang menyebabkan pengurangan laba fiskal sehingga PPh 

terutang menjadi lebih kecil. Mengingat sifatnya yang temporer, maka 

koreksi positif saat ini akan mengakibatkan perusahaan membayar pajak 

besar saat ini, tetapi akan dikompensasi (dipulihkan) dengan penghematan 

PPh terutang karena koreksi negatif di masa datang. Demikian sebaliknya. 

 

Akuntansi pajak penghasilan diatur dalam PSAK No.46, disebutkan bahwa 

tujuan pernyataan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Masalah utama 

perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana 

mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode mendatang 

untuk hal-hal berikut ini : 
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a. Pemulihan nilai tercatat aset yang diakui pada neraca perusahaan atau 

pelunasan nilai tercatat kewajiban yang diakui pada neraca perusahaan; 

dan 

b. Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan 

yang diakui pada laporan keuangan perusahaan. 

2. Pengakuan aset atau kewajiban pada laporan keuangan, secara tersirat. 

Berarti bahwa perusahaan pelapor akan dapat memulihkan nilai tercatat 

aset tersebut atau akan melunasi nilai tercatat kewajiban tersebut. Apabila 

besar kemungkinan bahwa pemulihan aset atau pelunasan kewajiban 

tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang, 

yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak sebagai 

akibat pemulihan aset atau pelunasan kewajiban yang tidak memiliki 

konsekuensi pajak, maka Pernyataan ini mengharuskan perusahaan untuk 

mengakui kewajiban pajak tangguhan atau aktiva pajak tangguhan, 

dengan beberapa pengecualian. 

3. Pernyataan ini mengharuskan perusahaan memperlakukan konsekuensi 

pajak dari suatu transaksi dan kejadian lain sama dengan cara perusahaan 

memperlakukan transaksi dan kejadian tersebut. Oleh karena itu untuk 

transaksi dan kejadian lain yang diakui pada laporan laba rugi, 

konsekuensi atau pengaruh pajak dari transaksi dan kejadian tersebut 

harus diakui pula pada laporan laba rugi. Sedangkan untuk transaksi dan 

kejadian lain yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. 

Demikian pula, pengakuan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan pada 

suatu penggabungan usaha mempengaruhi saldo goodwill atau goodwill 

negatif yang timbul dari penggabungan usaha tersebut. 

4. Pernyataan ini juga mengatur pengakuan aktiva pajak tangguhan yang 

berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut, 

penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan, dan pengungkapan 

informasi yang berhubungan dengan pajak penghasilan. 
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Perlakuan Akuntansi Terhadap Pajak tangguhan, Pengakuan pajak 

penghasilan dalam PSAK No. 46, mengenai akuntansi pajak penghasilan, 

telah menerapkan metode akuntansi pajak penghasilan secara komprehensive 

dengan pendekatan aktiva-kewajiban atau balance-sheet approach (Harnanto, 

2003). Metode akuntansi pajak penghasilan yang berorientasi pada neraca 

mengakui kewajiban dan aktiva pajak tangguhan terhadap konsekuensi fiskal 

masa depan yang disebabkan oleh adanya perbedaan temporer dan sisa 

kerugian yang belum dikompensasikan. 

 

Kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities) adalah jumlah pajak 

penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat 

adanya perbedaan temporer kena pajak. Aktiva pajak tangguhan (deferred tax 

asset) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (recoverable) pada 

periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh 

dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Untuk itu perbedaan temporer 

yang menambah jumlah pajak di masa depan akan menambah atau diakui 

sebagai utang pajak tangguhan, dan perusahaan harus mengakui adanya biaya 

pajak tangguhan (deferred tax expense), yang berarti bahwa kenaikan utang 

pajak tangguhan konsisten dengan perusahaan yang mengakui pendapatan 

lebih awal atau menunda biaya untuk pelaporan keuangan dibanding 

pelaporan pajak. Sebaliknya perbedaan temporer yang mengurangi jumlah 

pajak di masa depan akan menambah atau diakui sebagai aktiva pajak 

tangguhan, dan perusahaan harus mengakui adanya keuntungan atau manfaat 

pajak tangguhan (deferred tax benefit), yang berarti bahwa kenaikan aktiva 

pajak tangguhan konsisten dengan perusahaan yang menngakui biaya lebih 

awal atau menangguhkan pendapatannya untuk tujuan pelaporan keuangan 

dibanding pelaporan pajak (Philips et al 2003). 

 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pajak tangguhan pada prinsipnya 

merupakan dampak PPh di masa yang akan datang yang disebabkan oleh 

perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta 
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kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang (tax loss 

carry forward) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu 

periode tertentu. Dampak PPh di masa yang akan datang yang perlu diakui, 

dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, baik neraca 

maupun laba rugi. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil 

saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di 

masa datang. Atau sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar pajak lebih 

besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih 

kecil di masa datang. Bila dampak pajak di masa datang tersebut tidak tersaji 

dalam neraca dan laba rugi, maka laporan keuangan bisa saja menyesatkan 

pembacanya.  

 

Sama halnya dengan proses akuntansi lainnya, Akuntansi Pajak Tangguhan 

tidak terlepas dari empat kegiatan berikut ini : 

1. Pengakuan (recognition), yaitu standar yang mengatur bahwa dampak PPh 

atas perbedaan temporer dan tax loss carry forward (TLCF) harus diakui 

dalam laporan keuangan. Pengakuan ini menyiratkan bahwa perusahaan 

pelapor akan memulihkan nilai tercatat deferred tax asset (DTA) dan akan 

melunasi nilai tercatat deferred tax liability (DTL) tersebut. DTA atau DTL 

yang disebabkan oleh perbedaan temporer akan terpulihkan di masa datang 

karena jumlah yang akan diakui sebagai biaya atau pendapatan akan sama 

antara akuntansi dan pajak, hanya berbeda alokasi waktunya saja. 

Sedangkan DTA yang timbul dari TLCF akan terpulihkan bila perusahaan 

menggunakan TLCF tersebut pada tahun di mana perusahaan memperoleh 

laba fiskal. Bila TLCF tersebut tidak terpakai dan menjadi hangus, maka 

DTA yang timbul harus disesuaikan. 

2. Pengukuran (measurement) yaitu cara menghitung jumlah yang harus 

dibukukan dalam buku besar perusahaan. Dalam hal ini pajak tangguhan 

akan dihitung dengan menggunakan tarif yang berlaku atau efektif akan 

berlaku di masa yang akan datang. Dalam praktek, biasanya pajak 

tangguhan dihitung dengan tarif PPh yang tertinggi yaitu sebesar 30%, 



Corporate Governance, Deferred  Tax, Market Return  

 16

meskipun tarif yang sebenarnya berlaku bersifat progresif. Lapisan tarif 

PPh sebesar 10% dan 15% dianggap tidak terlalu material untuk 

diperhitungkan. Di samping itu, kedua lapisan tarif PPh tersebut biasanya 

dipergunakan untuk menghitung pajak kini. Meskipun pajak tangguhan 

berkaitan dengan dampak pajak di masa datang, namun dalam 

pengukurannya tidak boleh didiskonto (discounted). 

3. Penyajian (presentation) yaitu standar yang menentukan cara penyajian di 

dalam laporan keuangan, baik dalam neraca ataupun laba rugi. DTA atau 

DTL harus disajikan secara terpisah dari aktiva atau kewajiban pajak kini 

dan disajikan dalam unsur non current dalam neraca. Sedangkan beban atau 

penghasilan pajak tangguhan harus disajikan terpisah dengan beban pajak 

kini dalam laporan keuangan. 

4. Pengungkapan (disclosure) yaitu berkaitan dengan standar informasi yang 

perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Misalnya unsur-

unsur utama perbedaan temporer yang menimbulkan pajak tangguhan, 

unsur-unsur yang dibebankan langsung ke laba ditahan, perubahan tarif 

pajak dan sebagainya. 

 

2.3 Corporate Governance dan Performance 

Penelitian Gompers dkk (2003)mengenai hubungan corporate governance dan 

equity prices menemukan hubungan positif antara indeks corporate 

governance dengan kineIja perusahaan jangka panjang. Klapper dan Love 

(2002) juga menemukan adanya hubungan positif antara corporate 

governance dengan kinetja perusahaan yang diukur dengan return on assets 

(ROA).  

 

Bertentangan dengan penelitian-penelitian tersebut, beberapa penelitian 

menunjukkan tidak ada hubungan antara corporate governance dan kinetja 

perusahaan. Penelitian Bhagat dan Bolton dkk. (2007) mengenai corporate 

governance dan kinerja perusahaan tidak menemukan adanya hubungan 

antara corporate governance dan kinerja pasar perusahaan yang diukur 
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dengan tobin’s q. Bagaimanapun, berdasarkan beberapa hasil penelitian, 

Berghe dan Ridder menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai poor 

performance disebabkan oleh poor governance.  

Menurut Kakabadse, dkk (2001) perbedaan hasil penelitian tersebut 

dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu : 1) perspektif teoritis yang diterapkan, 

2) metodologi penelitian, 3) pengukuran kinerja, 4) perbedaan pandangan 

atas keterlibatan dewan dalam pengambilan keputusan. Penerapan corporate 

governance juga bervariasi antar satu negara dengan negara yang lain. Hal ini 

disebabkan adanya perbedaan sisterm hukum yang melindungi investor antar 

negara. Perbedaan dalam sistem hukum tersebut selanjutnya akan 

berpengaruh pada struktur kepemilikan, perkembangan pasar modal, dan 

perekonomian suatu negara. Tidak semua perusahaan dalam negara yang 

sama menawarkan proteksi dengan tingkat yang sama terhadap investornya.  

Adanya perbedaan-perbedaan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk 

mengkaji ulang bagaimana hubungan corporate governance dan kinerja 

perusahaan dengan menyesuaikan dengan kondisi pasar di Indonesia yang 

kian dinamis. Penelitian ini akan menggunakan cumulative abnormal return 

(CAR) sebagai ukuran penilaian kinerja pasar perusahaan berbeda dengan 

penelitian terdahulu seperti Klapper dan Love (2002), Darmawati dkk. 

(2005), dan Bhagat dan Bolton (2007). Penelitian ini juga menggunakan 

indeks corporate governance yang dibuat oleh Indonesian Institute for 

Corporate Governance untuk tahun 2004 dan 2005. 

Oleh karena itu berdasarkan study sebelumnya dapat dibuat hipothesis yaitu: 

 

Hipothesis 1 

Corporate governance berhubungan positif market performance perusahaan. 

 

2.4 Deferred tax corporate governance dan market performamce 
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Mc Gill and Outslay  menemukan bahwa  Efective tax rate (ETR) yang 

merupakan salah satu proxy dari deferred tax merupakan tools dari earnings 

management. 

 

 Dhaliwal et al (2004) & Comprix et al menemukan bahwa  perusahaan akan 

cenderung memiliki Deferred tax kecil ketika tidak ada earnings tax 

management,  

Myers et  al (2005) menemukan ETRs digunakan untuk smoothing EPS, 

sehingga dapat digunakan untuk mengelola Earnings menjadi lebih 

smoothing. 

 

Hanlon 2005, Meneliti Temporary book – tax differences (deferred tax), 

Shevlin 2002, Hanlon  menemukan Informativenes dari income tax terhadap 

pasar modal yang berarti defereed tax mempengaruhi harga saham di pasar 

modal. 

 

Deferred tax liability timbul salah satunya adalah karena pendapatan 

(revenue ) yang dicatat perusahaan lebih besar dari pada pendapatan 

perusahaan menurut peraturan perundang-undangan. Besarnya deferred tax 

liability ini sangat tergantung dari diskresi management oleh sebab itu 

deferred tax ini sering kali digunakan untuk melakukan earnings management 

yang riel, sesuai dengan penelitian yang sudah 

 

Abarbanel & Bushee (1997) Menemukan ETRs- hubungan earnings change 

less persisten terhadap future earnings change, pertumbuhan earnings lebih 

bersifat jangka panjang dari pada agregat earnings. ETR lebih meng-captures 

yang sifatnya transitori  

 

Abarbanel & Bushee (1997) menemukan bahwa value revelan dari ETR- 

sehubungan dengan earnings change tidak konsisten.  
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Lev& Tiagarajan (1993) Menggunakan tax change component (proxy dari 

deferred tax) sebagai salah satu bagian pengujian yang dapat digunakan 

untuk memprediksi future performance 

 

Dari beberapa penelitian di atas sangat jelas bahwa deferred tax merupakan 

tools yang dapat digunakan untuk melakukan earnings manajemen, sehingga 

dengan adanya corporate governance yang baik maka earnings manajemen 

terutama yang bersifat opportunistic akan berkurang .   

Dari uraian diatas maka dibuat hipothesis kedua penelitian ini adalah: 

H2: Corporate governance meningkatkan pengaruh Deferred tax Net 

perusahaan terhadap unexpected earnings 

 

III. Metode Penelitian dan Data Penelitian 

Data penelitian diperoleh dari data-data primer yaitu: Index Corporate 

Governance (CG) diperoleh dari index Indonesia  Institute Corporate 

Governance (IICG), dan juga data-sekunder sebagai proxy dari corporate 

governance seperti: struktur kepemilikan, kualitas audit dengan melihat 

auditornya, dan jumlah komisaris independen perusahaan.  Data Deferred tax 

Liability dan Deferred tax asset diperoleh dari data annual report,  Data 

future earning diperoleh dari data annual report . 

Perusahaan yang diambil sebagai sampel adalah perusahaan manafacturing 

yang tidak mempunyai kerugian yang masih bisa dikompensasi, dan tidak 

memiliki insentif tax kredit, untuk menghilangkan efek kedua hal tersebut 

dari penelitian. 

Gambar model Penelitian 

 

MODEL  PENELITIAN 

Model lengkap 

 

 

 
DTAX 
(DEFERRED 
TAX) 

CAR (Market 
Performance) 
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Ket: 

Accounting performance: earnings pershare (EPS) 

Unexpected Earning : (Earnings t+1 -   Earnings t)/ Earnings t 

DTAX   : Deferred tax Asset – Deferred Tax liability 

IDX                          : Perception Index IICG tahun 2005 

CAR                         :Cumulative Abnormal return 

 

              

MODEL  

 

 

 

 

Metode penelitian ini dilakukan dengan analisis statistik deskriptif untuk 

melihat statistik deskriptif dari data, dan kemudian dilanjutkan dengan 

analisis path analisis dengan menggunakan Listrell. 

 

Penelitian ini nantinya akan membuat beberapa sensitivity analisis 

diantaranya yaitu: mengganti deferred tax liability dengan deferred tax asset 

dimana perusahaan lebih konservatif dalam pengakuan revenunya untuk 

melihat apakah terdapat perbedaan terhadap future earningsnya dari antara 

keduannya yang mana yang lebih informativeness. 

 

Sampel Penelitian 

CAR  = α0      +   α 1DTAX + α 2IDX +  α 3IDX*DTAX +       et .. ................(1)  

 
CG INDIKATOR 
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Sampel penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar dalam LQ 45 

pada tanggal 1 january sampai dengan 1 agustus 2007. LQ 45 dipilih karena 

perusahaan yang masuk dalam kategori LQ 45 adalah perusahaan yang paling 

liquid dan paling sering ditransaksikan dibursa saham sehingga terhindar dari 

saham-saham tidur yang jarang ditransaksikan dan dengan demikian 

pengaruh earnings terhadap return dapat terukur dengan baik. Tahun 2007 

dipilih karena tahunnya belum terlalu lama dan tidak sampai krisis keuangan 

global tahun 2008. 

 

Pengukuran variabel 

Pemilihan periode perhitungan return merupakan hal yang sangat penting 

dalam penelitian korelasi earnings/return,  belum ada suatu landasan teoritis 

yang kuat mengenai berapa periode yang sebaiknya digunakan.  

Abnormal return saham perusahaan dihitung dengan mengurangi return 

saham perusahaan dengan return indeks pasar (IHSG)  pada periode yang 

sama. 

 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Cummulative Abnormal 

Return (CAR) yang dihitung secara harian untuk periode 10 hari setelah 

perusahaan mengeluarkan laporan keuangan (annual report) 

 

Pcngukuran abnormal return dalam penelitian ini menggunakan market-

adjusted model yang mengasumsikan bahwa pengukuran expected return 

saham perusahaa yang terbaik adalah return indeks pasar (Pincus, 1993, ) 

 

 

 

 

 

 
           Pt – Pt-1 
Rt  = 

              Pt-1 
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ARit = Rit – Rm 

Ket: 

ARit    : Abnormal return untuk perusahaan i pada hari ke-t. 

Rit :Return harian perusahaan i pada hari ke-t. 

R,,, :Return indeks pasar pada hari kc-t. 

Pit :Harga saham perusahaan i pada waktu t. 

Pit-I  :Harga saham perusahaan I pada waktu t-1. 

IHSGt     : Indeks Harga Sahara Gabungan pada waktu t. 

IHSGt-1  : Indeks Harga Saharn Gabungan pada waktu t-1. 

Selanjutnya, perhitungan CAR untuk masing-masing perusahaan adalah 

merupakan kumulasi abnormal return dari masing-masing perusahaan 

tersebut 10 hari setelah pengumuman laba .  

Variabel Independen  

 

Deferred tax (dtax) yang  mencerminkan revenue perusahaan yang 

sesungguhnya yang akan terjadi dimasa depan memberikan tambahan 

informasi bagi  investor . 

   

Indeks corporate governance (idx)  diukur dengan indeks IIGC tahun 2005 

indeks ini masih cukup relevan digunakan untuk mengukur performance di 

tahun 2005 karena IICG pun mengeluarkan indeks tiap 2 tahun sekali 

 

 
                 IHSGt – IHSGt-1 
RMarket  = 

                                IHSGt-1 
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Hasil interaksi variable dtax dengan indeks ialah variable (idt) digunakan 

untuk melihat efek indeks cg terhadap deferred tax. 

 

Variabel control lainnya adalah PBV untuk melihat pertumbuhan dan 

variable Size untuk mengontrol size perusahaan, kedua variable ini  dalam 

banyak penelitian mempengaruhi performance. 

 

VI. Hasil dan Pembahasan 

Deferred tax,  Corporate governance terhadap Cumulative Abnormal 

Return 

Setelah lolos dari uji asumsi klasik, kemudian dilakukan regresi berganda dan 

dari hasil hasil uji regresi terlihat bahwa model cukup baik berdasarkan hasil 

uji regresi terlihat bahwa r2 model  sebesar 27% dengan nilai F sebesar 5,555  

signifikan 1 % dapat disimpulkan bahawa model valid. Dari nilai t terlihat 

bahwa indeks  

 

 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 ,520(a) ,270 ,222 ,05471 1,258 

a  Predictors: (Constant), IDX, DTAX 
b  Dependent Variable: CAR 

 

 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,033 2 ,017 5,555 ,009(a) 

Residual ,090 30 ,003     

Total ,123 32       

a  Predictors: (Constant), IDX, DTAX 
b  Dependent Variable: CAR 

 

 Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
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B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,250 ,094   -2,662 ,012 

DTAX -,017 ,008 -,339 -2,174 ,038 

IDX ,341 ,132 ,403 2,584 ,015 

a  Dependent Variable: CAR 
 

 

Nilai uji t dari deferred tax sebesar -2,174 signifikan sebesar 5 % dengan 

koefisien sebesar -0.017 deferred tax mempunyai pengaruh negative terhadap 

accounting performance yang artinya setiap kenaikan 1 deferred tax akan 

menyebabkan accounting performance turun sebesar  0.017. 

 

Corporate Governance berpengaruh positif terhadap performance dengan 

nilai t sebesar 2,584 sifnifikan sebesar 5% dengan koefisien sebesar 0.341 

dengan demikian berarti setiap kenaikan 1 Indeks akan menyebabkan  

performance accounting atau eps naik sebesar 0.341. 

 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian penelitian Gompers, dkk (2003). 

Penelitian Gompers mengenai hubungan corporate governance dan equity 

prices menemukan hubungan positif antara indeks corporate governance 

dengan kinerja perusahaan jangka panjang. Klapper dan Love (2002) juga 

menemukan adanya hubungan positif antara corporate governance dengan 

kinerja perusahaan yang diukur dengan return on assets (ROA) 

 

Deni Darmawati, dkk (2004), yang mengaitkan hubungan corporate 

governance dan kinerja perusahaan. Deni Darmawati, dkk (2004) 

menggunakan data corporate governance indeks tahun 2001 dan 2002 dari 

Indonesian Institute for Corporate Governance. Dengan menggunakan tobin’s 

q untuk menilai kinerja pasar perusahaan dan return on equity untuk menilai 

kinerja operasional ditemukan bahwa baik variable corporate governance 

maupun variable control secara statistik tidak mempengaruhi kinerja pasar 

perusahaan 
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Deferred tax,  Corporate governance terhadap Cumulative Abnormal 

Return 

 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 ,596(a) ,356 ,289 ,05229 1,527 

a  Predictors: (Constant), IDTAX, IDX, DTAX 
b  Dependent Variable: CAR 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regressio
n 

,044 3 ,015 5,334 ,005(a) 

Residual ,079 29 ,003     

Total ,123 32       

a  Predictors: (Constant), IDTAX, IDX, DTAX 
b  Dependent Variable: CAR 
 

 

 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,236 ,090   -2,623 ,014 

DTAX ,147 ,084 2,882 1,746 ,091 

IDX ,320 ,127 ,378 2,529 ,017 

IDTAX -,223 ,114 -3,234 -1,960 ,060 

a  Dependent Variable: CAR 
 Residuals Statistics(a) 
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -,0726 ,1357 -,0127 ,03698 33 

Residual -,10987 ,13420 ,00000 ,04978 33 

Std. Predicted Value -1,620 4,013 ,000 1,000 33 

Std. Residual -2,101 2,566 ,000 ,952 33 

a  Dependent Variable: CAR 
 

Dari hasil uji regresi terlihat bahwa model cukup baik dengan R2 adjusted 

sebesar 28 % dan nilai F sebesar 5.334 signifikan 5% dari indikator tersebut 

dapat disimpulkan bahawa model valid. Dari nilai t terlihat bahwa indeks 

Corporate Governance berpengaruh positif terhadap market performance 
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dengan nilai t sebesar 2.529 sifnifikan sebesar 5% dengan koefisien sebesar 

0.32 dengan demikian berarti setiap kenaikan 1 Indeks akan menyebabkan  

market performance (CAR) naik sebesar  0.32. 

 

Deferred tax setelah diinteraksikan dengan Corporate governance 

berpengaruh  berpengaruh positive. Varibael interakasinya IDTAX 

berpengaruh negative terhadap market performance sesuai dengan. Secara 

akumulasi pengaruh deferred tax adalah sebesar (-0.223-0.147)= - 0.076.  

 

Dari hasil uji regresi juga terlihat bahwa index corporate governance 

memoderasi pengaruh deferred tax terhadap market performance, corporate 

governance meningkatkan pengaruh deferred tax terhadap accounting 

performance. Berdasarkan hasil uji regresi tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa tidak dapat pengaruh negative deferred tax. 

 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian penelitian Gompers, dkk (2003). 

Penelitian Gompers mengenai hubungan corporate governance dan equity 

prices menemukan hubungan positif antara indeks corporate governance 

dengan kinerja perusahaan jangka panjang. Klapper dan Love (2002) juga 

menemukan adanya hubungan positif antara corporate governance dengan 

kinerja perusahaan yang diukur dengan return on assets (ROA). 

 

Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian Guenther dan Jones (2003) 

yang  menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara contempronous 

abnormal return dengan tax change component (proxy dari deferred tax). 

 

Robustness Test 

Robusness test dilakukan dengan menguji semua model secara bersamaan 

dengan menggunakan structural equation model (SEM). Pengujian dengan 

SEM dilakukan hanya sebagai robustness test adalah dikarenakan kekurangan 

data. Karena jumlah sample di LQ 45 sangat terbatas, sedaangkan SEM 



Corporate Governance, Deferred  Tax, Market Return  

 27

membutuhkan data yang cukup banyak yaitu minimal 100 data atau minimal 

5 x jumlah variable untuk pengujian GLS. 

 

Dari hasil pengujian dengan mengunakan SEM terlihat hasilnya robust dan 

sesuai dengan hasil pengujian sebelummnya dimana Indeks CG berpengaruh 

positif terhadap accounting maupun market performance dan pengaruh 

negatif deffered tax dapat dikurangi dengan penerapan CG yang baik dengan 

melihat variable idt yaitu interaksi variable indeks CG dengan deffered tax 

nilainnya positif signifikan. 

 

V. Kesimpulan 

 

Hasil pengujian regresi linier membuktikan bahwa corporate governance 

yang di proxy dengan perception indeks corporate governance berpengaruh 

secara positf  terhadap performance perusahaan baik market performance 

hasil penelitian ini mendukung penelitian penelitian yang sebelumnya seperti 

penelitian Ghompers et all (2001) meskipun proxy yang digunakan untuk 

performance dan corporate governance berbeda. 

 

Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa corporate governance tidak 

dapat mengurangi efek negative dari deferred tax (opportunistic), sehingga 

jika perusahaan memiliki corporate governance yang baik maka perusahaan 

seharusnya memiliki  deferred tax yang kecil.  

 

Pengujian robustness test dengan menggunakan SEM dan datanya di 

bootstraping juga menunjukkan hasil yang robust. 
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