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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dituntut untuk memberikan 

nilai tambah bagi pemegang saham dan memperhatikan kepentingan stakeholder 

lainnya. Hal tersebut bisa dicapai dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang 

baik (Sutedi, 2011). Good corporate governance mulai diterapkan di Indonesia 

sejak menandatangani letter of intent (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian 

pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan di 

Indonesia (YPPMI & SC, 2002 dalam Sutedi, 2011). 

Tata kelola perusahaan mencakup hubungan antara pengelola perusahaan, 

pemegang saham, dan stakeholder lainnya atas pengoperasian suatu perusahaan. 

Salah satu stakeholder yang berkaitan dengan perusahaan adalah pemerintah atas 

pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Pada tahun 2013, 

penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp 916,3 triliun (www.pajak.go.id). 

Realisasi penerimaan pajak di tahun 2013 merupakan titik terendah sejak tiga 

tahun terakhir dan salah satu penyebabnya adalah praktik penghindaran pajak 

yang dilakukan oleh wajib pajak badan (Maftuchan dan Saputra, 2013). 

Rego (2003) menyatakan bahwa perusahaan multinasional akan lebih 

mampu untuk melakukan penghindaran pajak daripada perusahaan yang non-

multinasional. Perusahaan multinasional dapat melakukan penghindaran pajak 

dengan cara mengalihkan sebagian labanya ke perusahaan yang beroperasi di 

negara yang tarif pajaknya lebih rendah (Zhou, 2011). Menurut Lingga (2012) 



2 

 

perusahaan multinasional yang bergerak di bidang manufaktur mempunyai 

kemampuan dalam melakukan penghindaran pajak karena mempunyai kaitan 

internal dengan induk perusahaan atau afiliasinya di negara lain. 

Terdapat kasus penghidaran pajak di negara Inggris pada tahun 2012, salah 

satunya adalah kasus franchisor kedai kopi asal Amerika Serikat. Parlemen 

Inggris menyoroti laporan keuangan franchisor tersebut menyatakan rugi sebesar 

112 juta pounds selama tahun 2008-2010. Dalam laporan ke investor, franchisor 

menyatakan omzet selama 2008-2010 senilai 1,2 miliyar pounds (Rp 18 triliun). 

Salah satu modus franchisor membuat laporan keuangan seolah rugi dengan cara 

membayar royalti offshore licensing atas desain, resep, dan logo ke cabangnnya di 

Belanda. Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardjo menyatakan di Indonesia 

juga terdapat pemindahanan keuntungan yang marak dilakukan kalangan 

pengusaha di Indonesia. Perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia 

banyak melakukan pemindahan keuntungan dan membayar pajak di bawah yang 

seharusnya dibayarkan (www.pajak.go.id). 

Penghindaran pajak dapat dijadikan sebagai peluang yang menguntungkan 

bagi manajer, tetapi bukan untuk kepentingan terbaik pemegang saham 

(Armstrong el al., 2014), karena penghindaran pajak dapat menimbulkan risiko 

seperti buruknya reputasi dan konsekuensi fiskal (Pike dan Quentin, 2012). Hal 

tersebut dapat menimbulkan masalah agensi karena adanya konflik kepentingan 

antara pemegang saham (principal) dan manajer (agent). Jensen dan Meckling 

(1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak antara principal yang 

melimpahkan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agent.   
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Oleh sebab itu, perusahaan harus melakukan pengawasan terhadap 

keputusan manajer agar tidak bertentangan dengan kepentingan pemegang saham. 

Komite audit dan dewan komisaris independen merupakan bagian internal dari 

perusahaan yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap manajer 

perusahaan. Selain itu, kepemilikan institusional di dalam perusahaan juga 

memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap manajer (Shleifer dan 

Vishney, 1986). Pemegang saham juga membutuhkan informasi laporan keuangan 

untuk membuat keputusan terhadap investasinya. Adanya akuntan publik dapat 

membantu memberikan informasi laporan keuangan kepada pemegang saham. 

Beberapa penelitian terdahulu diantaranya Maharani dan Suardana (2014) 

telah membuktikan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tax 

avoidance. Tetapi terdapat hal berbeda dinyatakan oleh Annisa dan Kurniasih 

(2012), Pranata et al. (2014), Fadhilah (2014), Kurniasih dan Sari (2013) bahwa 

dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Selain 

itu, penelitian Maharani dan Suardana (2014), Annisa dan Kurniasih (2012), 

Pranata et al. (2014), dan Fadhilah (2014), telah membuktikan bahwa komite 

audit berpengaruh terhadap tax avoidanc. Sedangkan Kurniasih dan Sari (2013) 

menemukan bukti bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Penelitian Maharani dan Suardana (2014), Annisa dan Kurniasih (2012), 

dan Fadhilah (2014) membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap tax 

avoidance. Tetapi terdapat hasil penelitian lainnya seperti Pranata et al. (2014) 

dan Jaya et al. (2013) bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax 

avoidance. Selain itu, hasil penelitian Pranata et al. (2014) telah membuktikan 
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bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. Tetapi 

terdapat hasil penelitian yang berbeda seperti Maharani dan Suardana (2014), 

Annisa dan Kurniasih (2012), Fadhilah (2014), dan Jaya et al. (2013) menemukan 

bukti bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance 

Pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di BEI” 

B. Rumusan Masalah 

 Apakah corporate governance berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada 

perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI pada tahun 2013? 

C. Batasan Masalah 

Perusahaan yang diteliti dibatasi pada perusahaan multinasional sektor 

manufaktur yang beroperasi di Indonesia dan terdaftar di BEI pada tahun 2013. 

Variabel independen yang terdapat pada corporate governance yaitu komite audit, 

kepemilikan institusional, kualitas audit, dan dewan komisaris independen.  

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh corporate 

governance terhadap tax avoidance pada perusahaan multinasional sektor 

manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2013. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan 

praktis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan corporate 

governance terhadap tax avoidance. 


