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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak adalah konstribusi wajib oleh pemerintah yang harus 

dikeluarkan dan bersifat memaksa kepada warga negara dan badan 

(perusahaan) bahwa wajib pajak tidak mendapat imbalan secara langsung 

namun pajak tersebut digunakan pemerintah untuk keperluan negara 

(kemakmuran rakyat) berdasarkan UU KUP Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 

ayat 1. Pajak merupakan beban yang dikeluarkan perusahaan yang secara 

otomatis mengurangi pendapatan perusahaan. Perusahaan menginginkan 

beban pajak yang rendah bahwa dengan beban pajak yang rendah 

mempengaruhi jumlah laba yang akan dihasilkan. Dalam melakukan 

perhitungan dan pembayaran pajak, pihak manajemen perusahaan 

melakukan upaya-upaya agar beban yang ditimbulkan dari pajak dapat 

ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih 

setelah dibebankan ke pajak. Salah satu cara yang dilakukan oleh 

manajemen untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh 

perusahaan yaitu dengan melakukan perencanaan pajak atau tax planing 

(UU KUP Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1). 

Penerimaan sektor pajak memainkan peran penting dalam 

pembiayaan belanja negara. Mayoritas pembiayaan belanja negara di 

Indonesia di biayai dari penerimaan pajak. Berdasarkan data sekunder 

tahun 2011-2013 ditemukan rata-rata konstribusi penerimaan pajak 

terhadap APBN adalah 69,38%, konstribusi penerimaan non-pajak adalah 
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30,38%, hibah sebesar 0,24% (www.fiskal.depkeu.go.id). Fakta yang 

ditemukan selama tahun 2011-2013 memperlihatkan bahwa peran penting 

pajak tidak berbanding lurus dengan realisasi penerimaan pajak. Realisasi 

penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dan 

bahkan mengalami penurunan secara terus menerus. Kondisi ini 

merupakan indikasi tingginya praktik penghindaran pajak oleh wajib pajak 

(Sandy dan Niki, 2015). 

Terdapat perbedaan perspektif tentang pajak antara pemerintah 

dengan manajemen perusahaan. Bagi pemerintah, pajak yang dibayarkan 

oleh perusahaan adalah salah satu sumber pendapatan utama, namun 

sebaliknya bagi perusahaan, pajak dianggap beban yang mengurangi 

pendapatan. Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk menghindari 

beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. 

Tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk 

menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal 

(tax avoidance) namun ilegal (tax evasion) (Frank, dkk, 2009). Tax 

avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal 

dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan 

perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan 

cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat 

dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan itu sendiri,  untuk 

memperkecil jumlah pajak yang terutang. Selain itu, pengertian dari tax 

evasion adalah upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak terutang 
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secara ilegal dengan cara yaitu menyembunyikan keadaan yang 

sebenarnya, namun tidak aman bagi wajib pajak, dimana metode dan 

teknik yang digunakan sebenarnya tidak aman dalam koridor Undang-

Undang peraturan perpajakan itu sendiri (Pohan, 2011). 

Keputusan penghindaran pajak dilakukan oleh manajer perusahaan. 

Menurut perspektif teori agensi, manajer (agent) seharusnya memiliki 

informasi yang jauh melebihi informasi yang dimiliki pemilik perusahaan 

(principal). Kondisi ini dapat menyebabkan adanya asimetri informasi 

antara principal dan agent. Indonesia menerapkan metode self assesment 

system. Metode ini mengizinkan masyarakat dimana menghitung dan 

melaporkan dapat dilakukan sendiri. Menurut perspektif teori agensi, 

dengan kelebihan informasi yang dimiliki manajer , maka manajer dapat 

bersikap oportunis dalam mengambil keputusan mengenai besar pajak 

yang dibayarkan tidak melanggar hukum. Demikian yang menjadi masalah 

jika tindakan ini dilakukan manajer untuk memenuhi kepentingan dirinya 

sendiri, tanpa memandang kepentingan principal dan dampak jangka 

panjang terhadap perusahaan. Untuk melakukan terhadap perusahaan. 

Untuk dapat melakukan pengawasan terhadap tindakan manajemen ini, 

perlu dibentuk suatu tata kelola perusahaan (Desai dan Dharmapala, 

2006). 

Fenomena tax avoidance yang terjadi di Indonesia salah satunya 

adalah berita yang  mengenai penurunan rasio pajak selama empat tahun 

Pengaruh Corporate Governance... Muthika Satry Utami, FEB UMP, 2018



4 

 

terakhir, yaitu dari tahun 2013 sampai 2016. Berikut adalah kurva 

penerimaan tax ratio : 

 

Gambar a.1 

Tax ratio (%)  

Penerimaan pajak terhadap PDB 

 

Pada tahun 2013 yaitu penerimaan pajak terhadap PDB mencapai 

11,9 % , pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 11,4%, berlanjut 

hingga tahun 2015 dan 2016 penerimaan pajak mengalami penurunan, 

yaitu pada tahun 2015 penerimaan pajak 10,7%, dan pada tahun 2016 

yaitu 10,3 %. Rendahnya rasio pajak tersebut menempatkan Indonesia 

berada di posisi di bawah negara-negara lainnya seperti Malaysia pada 

tahun 2015 pendapatan pajaknya mencapai 14,3%, Thailand 16,5%, dan 

Australia 22,2%. Hal tersebut telah membuktikan bahwa selama ini 

banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran dalam membayar pajak 

(kemenkeu.go.id).  
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Dalam praktiknya pelaksanaan penerimaan sektor pajak, salah satu 

pihak yang memberikan konstribusi besar adalah perusahaan. Namun, 

tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan sektor pajak 

bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan 

mengasumsikan bahwa pajak dianggap sebagai beban. Hal ini 

menyebabkan adanya perbedaan kepentingan fiskus dengan perusahaan 

dimana fiskus sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan 

penerimaan pajak yang sebesar-besarnya sedangkan perusahaan sebagai 

agen menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada 

negara. Sehingga adanya keinginan perusahaan untuk mengefisienkan 

beban pajaknya agar dapat memaksimalkan laba perusahaan (Diantari dan 

Ulupui, 2016). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi aggresive Tax Avoidance atau 

penghindaran pajak pada suatu perusahaan adalah Corporate governance 

atau tata kelola perusahaan mempengaruhi cara perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan. Tata kelola perusahaan yang baik 

muncul karena adanya pemisah yang antara kepemilikan dengan pengelola 

perusahaan yang dapat menimbulkan terjadinya agency problem. Pada 

penelitian ini akan lebih di fokuskan pada proporsi kepemilikan 

institusional, komisaris independen, dan komite audit.  

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruh aggressive 

tax avoidance adalah kepemilikian institusional.  telah banyak dilakukan 

dengan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Meiza 
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(2015) menunjukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif 

terhadap ETR sebagai proksi tax avoidance. Kemudian penelitian yang 

dilakukan oleh sari (2016) menunjukan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap ETR sebagai proksi tax avoidance. 

Sedangkan, penelitian yang dilakukan Annisa dan kurniasih (2012) 

menunjukan bahwa kepemilikan institusional tidak terdapat pengaruh 

signifikan terhadap ETR sebagai proksi tax avoidance.  

Faktor lain yang mempengaruhi aggressive tax avoidance yaitu 

komisaris independen. Penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan 

Zulaikha (2014) menunjukan hasil bahwa komisaris independen 

berpengaruh positif terhadap ETR sebagai proksi tax avoidance. Hasil 

tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan 

Supramono (2012) yang menunjukan bahwa komisaris independen 

berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR sebagai proksi agresivitas 

pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh fadhilah (2014) 

menyatakan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR sebagai 

proksi tax avoidance. 

Kemudian faktor selanjutnya yang mempengaruhi aggressive tax 

avoidance adalah komite audit. Penelitian yang dilakukan oleh Maharani 

dan Supramono (2012) menunjukan bahwa komite audit berpengaruh 

negatif terhadap ETR sebagai proksi tax avoidance. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Fadhilah (2014) menunjukan bahwa komite audit 

berpengaruh signifikan terhadap ETR sebagai proksi tax avoidance.  
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Faktor terakhir  yang mempengaruhi aggressive tax avoidance 

yaitu manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Yuwono (2016) 

menunjukan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap 

penghindaraan pajak. Sedangkan Suyanto dan Supramono (2012) 

menunjukan bahwa manajemen laba berpengaruh positif signifikan 

terhadap ETR sebagaai proksi agresivitas pajak.  Kemudian penelitian 

yang dilakukan oleh Putri (2014) menunjukan bahwa manajemen laba 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ETR sebagai 

agresivitas pajak perusahaan. 

Penelitian ini mengacu pada Suyanto dan Supramono (2012) 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada variabel 

independen, penelitian ini tidak menggunakan variabel likuiditas, dan 

leverage. Perbedaan selanjutnya yaitu peneliti menggunakan variabel 

independen kepemilikan institusional dan komite audit. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada variabel 

independen yaitu komisaris independen dan manajemen laba. Variabel 

dependennya yaitu aggressive tax avoidance. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Corporate governance yang diproksikan dengan proporsi 

kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap ETR 

sebagai proksi Aggressive tax avoidance ? 

2. Apakah Corporate governance yang diproksikan dengan proporsi 

komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap ETR 

Aggressive tax avoidance ? 

3. Apakah Corporate governance yang diproksikan dengan proporsi komite 

audit berpengaruh positif signifikan terhadap ETR sebagai proksi 

Aggressive tax avoidance ? 

4. Apakah manajeman laba berpengaruh positif  signifikan  terhadap ETR 

sebagai proksi Aggressive tax avoidance ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji Corporate governance yang diproksikan dengan proporsi 

kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap ETR 

sebagai proksi Aggressive tax avoidance. 

2. Untuk menguji Corporate governance yang diproksikan dengan proporsi 

komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap ETR 

sebagai proksi Aggressive tax avoidance. 

3. Untuk menguji Corporate governance yang diproksikan dengan proporsi 

komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap ETR sebagai proksi 

Aggressive tax avoidance. 
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4. Untuk menguji Manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap 

ETR sebagai proksi Aggressive tax avoidance. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna pada 

beberapa pihak, yaitu : 

1. Bagi Pemerintah 

Pemerintah khususnya otoritas pajak mampu mendeteksi dan 

menanggulangi tindakan perusahaan yang menghindari pajak dengan 

membuat peraturan perpajakan yang lebih tegas lagi. 

2. Bagi Perusahaan 

Perusahaan dapat memiliki laporan keuangan dengan kualitas baik, dan 

membantu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan 

dipendanaan. Serta perusahaan lebih memahami mengenai peraturan 

pajak. 

3. Bagi Investor 

Diharapkan penelitian ini dapat memberi tambahan informasi bagi para 

pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi dan 

membantu investor mengetahui bagaimana kemampuan perusahaan untuk 

mencapai tujuan bisnis dan meningkatkan nilai jangka panjang bagi 

pemegang saham. 
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