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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendapatan negara diperoleh dari berbagai sumber, salah satunya 

dari sektor perpajakan. Menurut Mardiasmo (2016) pajak diartikan sebagai 

kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh seorang wajib pajak baik wajib 

pajak pribadi maupun badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

kepentingan negara bagi kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Swingly 

dan Sukartha (2015) Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang 

terbesar selain pendapatan dari sumber daya alam dan pendapatan non-pajak 

lainnya. Hal tersebut merupakan hal yang wajar, karena pendapatan yang 

bersumber dari pajak selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Menurut 

data Kementrian Keuangan Republik Indonesia, pada tahun 2017 jumlah 

penerimaan Negara yang bersumber dari pajak dalam APBN Kementrian 

Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp 1.489,9 Triliun atau 85,6 persen 

dari total penerimaan Negara sebesar Rp 1.750,3 Triliun (Kemenkeu RI, 

2017).  

Dalam praktik pelaksanaaan penerimaan sektor pajak, salah satu 

yang memberikan kontribusi besar adalah perusahaan. Namun, tujuan 

pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan sektor pajak tidak sejalan 

dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan mengasumsikan 

bahwa pajak dianggap sebagai beban. Hal ini menyebabkan adanya sebuah 
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perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan. Dimana fiskus 

menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya. Sedangkan 

perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin 

kepada negara. Hal inilah yang membuat wajib pajak melakukan usaha untuk 

mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Salah satu 

tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengatur jumlah pajak yang 

harus dibayarkan adalah dengan melakukan tindakan tax avoidance. 

Maharani dan Suardana (2014) menyatakan bahwa tax avoidance 

adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak 

melanggar peraturan perpajakan. Penghidaran pajak ini dapat dikatakan 

persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak 

diinginkan oleh pemerintah. Dari pengertian tax avoidance tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tindakan tax avoidance yang dilakukan oleh suatu entitas 

memang disatu sisi menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Namun 

disamping itu juga menimbulkan kerugian bagi negara, karena menyebabkan 

penghasilan negara menjadi berkurang. 

Fenomena tax avoidance yang terjadi di Indonesia salah satunya 

adalah berita yang dimuat dalam Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan 

bahwa adanya penurunan rasio pajak selama empat tahun terakhir, yakni dari 

tahun 2013 dimana penerimaan pajak terhadap PDB mencapai 11,9%, pada 

tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 11,4%, begitu pula pada tahun 

2015 dan 2016 penerimaan pajak mengalami penurunan, yakni 10,7% pada 

tahun 2015 dan 10,3% pada tahun 2016. Anjloknya rasio pajak tersebut 
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menempatkan Indonesia berada di bawah negara-negara yang lainnya seperti 

Malaysia misalnya pada tahun 2015 pendapatan pajaknya mencapai 14,3%, 

Thailand 16,5%, dan Australia 22,2% (DJP,2017). Hal tersebut membuktikan 

bahwa selama ini banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran dalam 

membayar pajak. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi praktik tax avoidance adalah 

Corporate Governance (CG). Corporate Governance merupakan tata kelola 

perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam 

perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Peran dari sisi struktur 

tata kelola perusahaan Corporate Governance dalam suatu perusahaan 

menurut Sari (2014) yaitu agar terciptanya suatu tata kelola perusahaan yang 

baik, efektif, dan efisien. Dalam mekanisme Corporate Governance  telah 

diatur penerapan-penerapan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar 

perusahaan dapat terus berkembangan namun tidak melanggar aturan 

pemerintah, seperti tetap patuh dalam hal pembayaran pajak. Proksi 

Corporate Governance  yang digunakan dalam penelitian ini adalah komite 

audit, kualitas audit, dan komisaris independen. 

Selain faktor corporate governance, faktor lain yang mempengaruhi 

tax avoidance yaitu profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan (size). 

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu 

perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukan kemampuan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat 

penjualan, aset dan modal tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, 
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salah satunya adalah return on assets (ROA). Menurut Kurniasih dan Sari 

(2013) Return On Asset (ROA) merupakan suatu indikator yang 

mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA 

maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut, sehingga besar laba 

yang diperoleh suatu perusahaan maka akan berpengaruh terhadap besarnya 

pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan.  

Faktor lain yang mempengaruhi tax avoidance adalah leverage. 

Leverage merupakan rasio yang menunjukan besarnya komposisi tingkat 

hutang yang dilakukan perusahaan dalam melakukan suatu pembiayaan 

(Kurniasih dan Sari, 2013). Dalam pembiayaan hutang akan diperoleh 

komponen beban bunga pinjaman yang akan menjadi pengurang dalam 

penghasilan kena pajak. Hal ini menyebabkan penghasilan kena pajak yang 

menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan akan lebih kecil 

dibandingkan dengan perusahaan yang mendanai kegiatan operasional 

perusahaannya dengan penerbitan saham, hal tersebut dapat mengurangi 

kewajiban pajak perusahaan (Maesarah dkk, 2014). Faktor selanjutnya yaitu 

ukuran perusahaan (size), menurut Ardyansah dan Zulaikha (2014) ukuran 

perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana perusahaan dapat 

diklasifikasikan kedalam kategori besar atau kecilnya berdasarkan total aset, 

log size, dan sebagainya. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin 

besar pula ukuran perusahaan. Sedangkan aset setiap tahunnya akan 

mengalami penyusutan hal ini dapat mengurangi laba bersih perusahaan, 

sehingga menurunkan beban pajak yang akan dibayarkan. 
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Penelitian yang menghubungkan variabel komite audit, kualitas 

audit, komisaris independen, Profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan 

dengan tax avoidance telah banyak dilakukan, namun hasil yang diperoleh 

masih belum konsisten. Diantaranya, variabel komite audit dalam penelitian 

Sandy dan Lukviarman (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh 

Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. Dengan hasil yang 

menunjukan bahwa variabel komite audit berpengaruh negatif terhadap 

Effective Tax Rate sebagai proksi dari  tax avoidance. Hal yang tidak sejalan 

dilakukan oleh Hidayah (2017) yang meneliti pengaruh komite audit terhadap 

tax avoidance  dengan hasil yang menunjukan bahwa variabel komite audit 

berpengaruh positif terhadap Effective Tax Rate sebagai proksi dari tax 

avoidance. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih 

(2012) dimana variabel komite audit berpengaruh positif terhadap Effective 

Tax Rate sebagai proksi dari tax avoidance. 

Variabel kualitas audit dalam penelitian yang dilakukan oleh Sandy 

dan Lukviarman (2015) kualitas audit berpengaruh negatif terhadap Effective 

Tax Rate sebagai proksi dari tax avoidance.  Namun dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) variabel kualitas audit berpengaruh 

positif terhadap Effective Tax Rate sebagai proksi dari tax avoidance. Hal 

senada juga dilakukan oleh Dewi dan Sari (2015) yang meneliti pengaruh 

kualitas audit terhadap tax avoidance dengan hasil bahwa variabel kualitas 

audit berpengaruh positif terhadap Effective Tax Rate sebagai proksi dari tax 

avoidance. 
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Sandy dan Lukviarman (2015) melakukan penelitian mengenai 

komisaris independen terhadap penghindaran pajak dimana hasil 

penelitiannya menunjukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif 

terhadap Effective Tax Rate sebagai proksi dari penghindaran pajak. 

Subagiastra dkk, (2016) juga meneliti mengenai pengaruh variabel komisaris 

independen terhadap tax avoidance yang hasilnya bahwa variabel komisaris 

independen berpengaruh positif terhadap Effective Tax Rate sebagai proksi 

dari tax avoidance. Hal yang senada juga dilakukan oleh Rahmawati dkk, 

(2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan 

Corporate Social Responbility dan Corporate Governance Terhadap Tax 

Avoidance dengan hasil bahwa variabel komisaris independen berpengaruh 

positif terhadap Effective Tax Rate sebagai proksi dari tax avoidance. 

Variabel Profitabilitas dalam penelitian Putri dan Putra (2017) 

berpengaruh negatif terhadap Effective Tax Rate sebagai proksi dari tax 

avoidance. Hal yang sama juga dilakukan oleh Subagiastra dkk, (2016) yang 

menyatakan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap 

Effective Tax Rate sebagai proksi dari tax avoidance. Namun penelitian yang 

dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) variabel profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap Effective Tax Rate sebagai proksi dari tax 

avoidance. 

Variabel leverage dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri dan 

Putra (2017) dinyatakan berpengaruh negatif terhadap Effective Tax Rate 

sebagai proksi dari tax avoidance. Hal yang sama juga dilakukan oleh 
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Mulyani (2016) yang menyatakan bahwa variabel leverage berpengaruh 

negatif terhadap Effective Tax Rate sebagai proksi tax avoidance. Hal yang 

tidak sejalan dilakukan oleh Dharma dan Ardiana (2016) dimana variabel 

leverage memiliki pengaruh terhadap Effective Tax Rate sebagai proksi tax 

avoidance. 

Putri dan Putra (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

variabel ukuran perusahaan (size) terhadap tax avoidance yang memiliki 

pengaruh positif terhadap Effective Tax Rate sebagai proksi dari tax 

avoidance, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lestari dkk, 

(2015) variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap Effective 

Tax Rate sebagai proksi dari tax avoidance. Hal senada juga dilakukan oleh 

Kurniasih dan sari (2013) variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap Effective Tax Rate sebagai proksi dari tax avoidance. 

Adanya hasil yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya yang 

meneliti tentang tax avoidance  menjadi sebuah konsep dalam penelitian ini. 

Penelitian ini menggabungkan penelitian yang dilakukan oleh  Sandy dan 

Lukviarman (2015) dan Putri dan Putra (2017) dimana variabel komite audit, 

kualitas audit, dan komisaris independen mengacu pada penelitian yang 

dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) dengan objek penelitian 

Perusahaan Manufaktur periode 2011-2013. Sedangkan variabel Profitabilitas 

(ROA), Leverage, dan Ukuran Perusahaan (size) mengacu pada penelitian 

yang dilakukan oleh Putri dan Putra (2017) dengan objek penelitian pada 

Perusahaan Barang dan Konsumsi Periode 2013-2015. Peneliti membuang 
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variabel Kepemilikan Institusional yang terdapat dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Putri dan Putra (2017) dikarenakan sudah banyak penelitian 

yang meneliti mengenai variabel Kepemilikan Institusionl. Untuk 

membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, peneliti 

menggunakan laporan tahunan (annual report) perusahaan pada tahun 2014-

2016 dan dengan objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur sektor 

industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran 

mengenai tindakan tax avoidance yang mungkin dilakukan oleh perusahaan, 

sehingga dapat memberikan pertimbangan kepada investor dalam melakukan 

pengambilan keputusan investasi, serta untuk memberikan motivasi kepada 

pembuat kebijakan khususnya Direktorat Jendral Pajak untuk menelaah 

kebijakan yang telah berlaku saat ini dengan membuat peraturan-peraturan 

yang jelas dan tegas mengenai perpajakan di Indonesia, untuk mempersempit 

celah perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, baik secara legal 

maupun ilegal. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Komite Audit berpengaruh positif terhadap Effective Tax Rate 

(ETR) sebagai proksi dari tax avoidance ? 
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2. Apakah Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap Effective Tax Rate 

(ETR) sebagai proksi dari tax avoidance ? 

3. Apakah Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Effective 

Tax Rate (ETR) sebagai proksi dari tax avoidance ? 

4. Apakah Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Effective Tax Rate 

(ETR) sebagai proksi dari tax avoidance ? 

5. Apakah Leverage berpengaruh negatif terhadap Effective Tax Rate (ETR) 

sebagai proksi dari tax avoidance ? 

6. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Effective Tax 

Rate (ETR) sebagai proksi dari tax avoidance ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

disusun, maka tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Membuktikan tentang pengaruh positif Komite Audit terhadap Effective 

Tax Rate (ETR) sebagai proksi dari tax avoidance. 

2. Membuktikan tentang pengaruh positif Kualitas Audit terhadap Effective 

Tax Rate (ETR) sebagai proksi dari tax avoidance. 

3. Membuktikan pengaruh positif Komisaris Independen terhadap Effective 

Tax Rate (ETR) sebagai proksi dari tax avoidance. 

4. Membuktikan pengaruh negatif Profitabilitas terhadap Effective Tax Rate 

(ETR) sebagai proksi dari tax avoidance. 
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5. Membuktikan pengaruh negatif Leverage terhadap Effective Tax Rate 

(ETR) sebagai proksi dari tax avoidance. 

6. Membuktikan pengaruh negatif Ukuran Perusahaan terhadap Effective 

Tax Rate (ETR) sebagai proksi dari tax avoidance. 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain : 

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai pengaruh komite audit, kualitas audit, komisaris 

independen, profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap tax 

avoidance. 

2. Bagi investor, memberikan gambaran mengenai praktik tax avoidance 

yang mungkin dilakukan oleh perusahaan, sehingga dapat memberikan 

pertimbangan kepada investor dalam pengambilan keputusan investasi. 

3. Bagi akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan ilmu 

pengetahuan dan referensi bagi mahasiswa lain dalam kajian berikutnya. 
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