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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa dan 

merupakan sumber keuangan yang sangat besar untuk membiayai kebutuhan suatu 

Negara. Pajak merupakan sumber pendapatan yang paling besar bagi bangsa 

Indonesia, seperti yang disebutkan dalam UU RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

APBN Tahun Anggaran 2015, dari total anggaran pendapatan Negara sebesar Rp 

1.793.588.917.577.000 direncanakan Rp 1.379.991.627.125.000 atau sekitar 77% 

merupakan pendapatan dari penerimaan pajak dan selebihnya adalah dari PNPB 

dan penerimaan hibah. 

Pemerintah terus berupaya meningkatkan pendapatan pajak bagi Negara dari 

tahun ke tahun,sehingga APBN bisa memenuhi kebutuhan pembangunan Negara 

untuk kesejahteraan rakyat. Usaha peningkatan ini juga diikuti dengan sarana dan 

juga sistem pembayaran pajak untuk memudahkan wajib pajak. Namun, sampai 

saat ini masih banyak wajib pajak yang menganggap pajak sebagai beban dan 

memberatkan bagi mereka. Wajib pajak melakukan berbagai cara untuk 

meminimalisir pajak yang harus mereka bayar, bahkan tidak sedikit yang 

melakukan penghindaran pajak secara illegal. Sebenarnya, beban pajak dapat 

diminimalisir dengan melakukan perencanaan pajak (tax planning) yang legal dan 

tidak melanggar undang-undang, diantaranya dapat melakukan tax avoidance dan 

tax saving. 
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Perencanaan pajak (tax planning) adalah upaya menyeluruh yang dilakukan 

oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, 

pelaksanaan (implementasi), dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya 

agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan 

atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan efektif, sehingga 

dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan dalam artian 

peningkatan laba atau penghasilan (Pohan, 2011). Wajib pajak biasanya 

melakukan tax planning dengan memanfaaatkan kelemahan undang-undang 

perpajakan atau biasa disebut dengan memanfaatkan grey area, cara untuk 

memanfaatkan grey area ini biasa disebut dengan tax avoidance.  

Meskipun telah ada tax avoidance, namun hingga saat ini masih banyak 

wajib pajak yang melakukan kecurangan dengan melakukan penghindaran pajak 

secara illegal.Salah satu kasus penghindaran pajak yang paling hangat dibicarakan 

adalah kasus penghindaran pajak dari Grup Bakrie. Pada tahun 2010 Direktur 

Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengungkapkan kurang bayar pajak dari 

tiga perusahaan milik Grup Bakrie masing-masing Rp 1,5 triliun untuk PT. Kaltim 

Prima Coal, Rp 376 miliar untuk PT. Bumi Resources, dan US$ 27,5 juta untuk 

PT. Arutmi (http://www.beritasatu.com/ekonomi/10707-empat-kasus-pajak-besar-

grup-bakrie.html). Hal ini terjadi karena ada bantuan aparatur pajak yang sering 

disebut namanya terkait kasus pajak yaitu Gayus Tambunan. Penggelapan ini bisa 

terjadi pada perusahaan milik Aburizal Bakrie yang notabenya adalah Ketua 

Partai Golkar. Ketiga perusahaan tersebut dapat dikatakan mempunyai koneksi 
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politik dengan keberadaan Aburizal Bakrie sebagai pemilik perusahaan atau 

pemegang saham yang sekaligus menjadi ketua umum sebuah partai politik. 

Dunia bisnis memang sangat erat kaitannya dengan dunia politik.Suatu 

bisnis sangat dipengaruhi dengan kondisi politik dimana bisnis itu berada. Di satu 

pihak pemilik bisnis akan mendapat banyak keuntungan apabila memiliki koneksi 

dengan partai politik. Salah satu keuntungan dari koneksi tersebut adalah 

keringanan pajak utuk para pelaku bisnis, selain itu pelaku bisnis akan lebih 

mudah untuk mendapatkan proyek dari BUMN, kemudahan perijinan, serta 

peraturan-peraturan yang memudahkan para pelaku bisnis. Namun, dalam koneksi 

ini tentu saja harus ada imbal balik dari para pelaku bisnis untuk pelaku politik 

salah satunya yaitu dengan memberikan dana untuk kampanye bagi partai politik 

tersebut. 

Berbeda dengan pemerintah yang terus berusaha meningkatkan pendapatan 

pajak bagi Negara, perusahan-perusahaan di Indonesia justru malah melakukan 

berbagai cara untuk meminimalkan pajak yang dibayarkannya tidak peduli 

perusahaan dalam bidang apapun itu, hal ini dapat terjadi karena adanya 

perbedaan kepentingan antara pemerintah dan pemilik perusahaan. Dalam 

penelitian ini digunakan sampel perusahaan yang memiliki saham pada indeks 

LQ45, perusahaan dengan indeks LQ45 dipilih karena seperti yang kita ketahui 

bahwa perusahaan yang memiliki indeks saham LQ45 adalah perusahaan yang 

memiliki saham paling liquid. Dengan adanya gelar LQ45 seharusnya perusahaan 

lebih patuh dalam pembayaran pajaknya dibanding perusahaan diluar indeks 

tersebut, dan dalam penelitian ini akan dibuktikan kebenarannya. 
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Setiap perusahaan mempunyai ciri khas masing-masing, perusahaan besar 

biasanya cenderung melakukan tax planning untuk melakukan penghindaran 

pajak. Karakteristik perusahaan biasanya cenderung mempengaruhi tarif pajak 

dari satu perusahaan dan perusahaan lain. Beberapa studi meneliti hubungan 

antara karakteristik perusahaan dan penghindaran pajak dengan menggunakan 

beberapa alat ukur, misalnya effective tax rates, book-tax differences dan lain-lain 

(Hanlon & Heitzman, 2010) dalam (Hijriani, 2015).  Ada banyak cara yang dapat 

digunakan untuk melihat karakteristik perusahaan. Namun jika dilihat dari 

perspektif perpajakan ada tiga hal yang dapat diukur untuk melihat karakteristik 

perusahaan yaitu dengan menghitung ROA, Leverage dan Size. 

Setiap perusahaan tentu akan melakukan manajemen untuk kemajuan 

perusahaannya, termasuk manajemen pajak untuk meringankan beban pajak yang 

ditanggung oleh perusahaan baik secara legal maupun illegal. Semakin baiknya 

corporate governance akan meningkatkan manajemen pajak. Selain  itu, sifat 

penghindaran pajak yang dilakukan dalam tata kelola perusahaan yang buruk di 

tambah lingkungan yang kompleks dan tidak jelas, memberikan kesempatan bagi 

manajer untuk mengalihkan sumberdaya perusahaan bagi keuntungan pribadinya 

(Desai & Dharmapala, 2006) dalam (Hijriani, 2015). Salah satu mekanisme dan 

sistem corporate governance adalah pembentukan suatu sistem pengawasan yang 

dilakukan dewan komisaris dan komite audit, dewan komisaris bertugas untuk 

menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam 

mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas dalam 

menerapkan corporate governance(Reza, 2012). Untuk itu kinerja dari dewan 
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komisaris sangat penting untuk diperhatikan, karena dengan kinerja dewan 

komisaris yang baik akan berpengaruh baik juga terhadap manajemen pajak 

perusahaan. 

Telah ada beberapa penelitian mengenai pengaruh karakteristik perusahaan, 

koneksi politik dan dewan komisaris terhadap penghindaran pajak diantaranya 

penelitian yang dilakukan (Mulyani et al., 2014), (Reza, 2012), dan (Hijriani, 

2015). Meskipun ketiga penelitian meneliti tentang karakteristik perusahaan, 

dewan komisaris, dan koneksi politik, namun dari ketiga penelitian memiliki hasil 

yang berbeda-beda. Dalam penelitian (Mulyani, et al., 2014) leverage berpengaruh 

signifikan negatif, intensitas modal tidak berpengaruh secara signifikan, dan 

koneksi politik secara signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Dalam 

penelitian (Reza, 2012) dewan komisaris tidak berpengaruh secara sinifikan, 

ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran 

pajak. (Hijriani, 2015)  jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh negatif 

terhadap penghindaran pajak, dan karakteristik perusahaan tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap penghindaran pajak jika diproksikan dengan GAAP 

ETR dan berpengaruh secara signifikan negatif jika diproksikan dengan current 

ETR. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini 

adalah : 

Apakah karakteristik perusahaan, koneksi politik, dan dewan komisaris 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan dengan indeks LQ45? 
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1.3 Tujuan 

Dari rumusan masalah yang sudah ditentukan diatas, penulis dapat 

menyimpulkan tujuan sebagai berikut : 

Menguji pengaruh karakteristik perusahaan, koneksi politik, dan dewan 

komisaris terhadap penghindaran pajak pada perusahaan dengan indeks LQ45. 

1.4 Manfaat 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat yaitu 

sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah 

agar meningkatkan pengawasan untuk perusahaan yang terindikasi 

melakukan penghindaran pajak. 

2. Manfaat bagi perusahaan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar pihak yang bertanggung 

jawab atas pajak perusahaan akan lebih menyadari pentingnya membayar 

pajak dan akan meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajaknya. 

3. Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan refrensi bagi peneliti selanjutnya 

yang ingin meneliti mengenai karakteristik perusahaan, koneksi politik, dan 

dewan komisaris terhadap penghindaran pajak. 
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1.5 Batasan Penelitian 

Pada penelitian ini, sampel yang digunakan adalah hanya perusahaan-

perusahaan yang terdaftar pada indeks saham LQ45 pada periode Agustus 2014-

Januari 2015 dan sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini, yaitu menyajikan 

laporan keuangan dalam mata uang rupiah, dan tidak mengalami kerugian pada  

tahun laporan. 


