
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pajak mempunyai peranan atau fungsi yang penting bagi negara, karena 

pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang akan digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan data statistik 

terkait perkembangan penerimaan pajak penghasilan (migas dan non-migas) 

dalam RAPBN tahun 2015 ditargetkan mencapai Rp.636.031,7 miliar atau 

meningkat 11,6 persen dari target dalam APBN tahun 2014, seperti 

digambarkan dalam grafik 1.1 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1.1 tersebut menyajikan perbandingan pendapatan pajak 

penghasilan tahun 2014 dan 2015. Dari gambar grafik tersebut dapat 

menjelaskan bahwasannya pendapatan PPh migas dalam RAPBN 2015 

ditargetkan mencapai Rp.82.912,8 miliar atau turun 1,2 persen dari target 

dalam APBN 2014. Penurunan target tersebut dikarenakan terjadinya 
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peningkatan cost recovery dari US$15,0 miliar dalam APBN 2014 menjadi 

US$16,5 miliar pada RAPBN 2015. Sementara itu, pendapatan PPh nonmigas 

dalam RAPBN tahun 2015 ditargetkan mencapai Rp.553.119,0 miliar, atau 

meningkat 13,8 persen dibandingkan dengan target dalam APBN 2014. 

Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh besaran perkiraan 

pertumbuhan ekonomi tahun 2015 dan meningkatnya basis pajak sebagai 

dampak dari pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi kebijakan 

perpajakan (www.depkeu.go.id). Berdasar pada hal tersebut maka dapat 

menjelaskan bahwa penerimaan negara atas pajak yang selalu mengalami 

peningkatan setiap tahunnya memegang peranan penting jika dibandingkan 

dengan penerimaan negara dari pendapatan non-pajak yang selalu 

berfluktuasi setiap tahunnya.  

 Salah satu sumber penerimaan negara terbesar adalah berasal dari 

kontribusi pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang 

dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan penyumbang pajak terbesar adalah 

berasal dari sektor manufaktur. Di Indonesia perkembangan perusahaan 

manufaktur cukup pesat jika dibandingkan dengan perusahaan jasa dan 

perusahaan dagang, hal ini dapat terlihat dari terjadinya peningkatan jumlah 

emiten perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 

periode ke periode yaitu sebanyak 139 emiten di tahun 2013 yang meningkat 

menjadi 142 emiten di tahun 2014 (www.sahamok.com). Dari data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa dengan semakin banyaknya jumlah emiten 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia akan berakibat 

http://www.depkeu.go.id/
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pada meningkatnya jumlah pajak yang akan di bayarkan oleh perusahaan 

kepada negara yang dimana akan meningkatkan sumber penerimaan bagi 

negara itu sendiri. Adapun realisasi penerimaan negara terkait PPh dan PPN 

untuk periode 2012-2014,  seperti yang dimuat dalam tabel berikut ini : 

Tabel 1.1 

Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2012-2014 

(Dalam Milyar Rupiah) 

Sumber Penerimaan 2012 2013 2014 

Pajak Penghasilan Rp   465.070 Rp     538.760 Rp    591.621 

Pajak Pertambahan 

Nilai 
Rp   337.584 Rp     423.708 Rp    518.879 

Jumlah Rp   802.654 Rp    962.468 Rp1.110.500 

Sumber : Departemen Keuangan 

 

Dengan demikian, dalam rangka demi terciptanya pembangunan nasional 

yang merata dan berkelanjutan maka pemerintah yang dalam hal ini adalah 

Direktorat Jenderal Pajak perlu mengoptimalkan penerimaan pajaknya. 

Namun, mengoptimalkan penerimaan pajak suatu negara bukanlah hal yang 

mudah. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum 

mempunyai kesadaran dalam mengetahui betapa pentingnya hasil dari pajak 

yang mereka bayarkan untuk kepentingan negara terutama untuk 

kesejahteraan masyarakat nantinya. Terdapat berbagai macam bentuk 

ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak seperti penghindaran pajak 

(tax avoidance) atau bahkan penggelapan pajak (tax evasion). Oleh karena 
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itu, dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah harus 

berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak.  

Salah satu bukti nyata bahwa Dirjen Pajak telah melakukan kemudahan 

dalam pelayanan pajak adalah dengan pernah ditetapkannya kebijakan Sunset 

Policy pada tanggal 1 Januari 2008-31 Desember 2008, yang diperpanjang 

sampai Februari 2009 dengan PERPU No. 5 tahun 2008 dalam bentuk 

penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga. Dan bahkan untuk 

tahun ini Kementerian Keuangan akan menerapkan tax amnesty 

(penghapusan pajak) bagi masyarakat yang menyimpan dananya di luar 

negeri dalam rangka mengejar target pendapatan pajak di luar sebesar 

Rp.1.295,65 triliun (www.hprpdailynews.com). Begitu besar dan pentingnya 

penerimaan pajak bagi negara, maka sudah selayaknya jika perpajakan 

mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. 

Bertitik tolak dari pentingnya peranan pajak bagi pemerintah, bagi 

perusahaan pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba 

perusahaan. Oleh karena itu, tak jarang perusahaan akan bertindak agresif 

dalam perpajakan, agar dapat sebisa mungkin menghindar dari yang namanya 

pajak atau sebisa mungkin mengusahakan agar pajak yang akan 

dibayarkannya kepada negara dalam jumlah yang seminimal mungkin. 

Menurut Frank et al. (2009) dalam Sari dan Martani (2010), tindakan pajak 

agresif yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena 

pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong 

secara legal (tax avoidance) atau secara ilegal (tax evasion). Meskipun tidak 
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semua tindakan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan 

melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, namun semakin 

banyak celah (loopholes) dari undang-undang yang digunakan atau 

dimanfaatkan oleh perusahaan untuk dapat mengurangi atau menghindari 

beban pajak yang tinggi, maka perusahaan dianggap semakin memiliki sifat 

agresif terhadap pajak. 

Banyak penelitian berkaitan dengan tax aggressive. Salah satunya yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Armstrong et al. (2014) yang mengungkapkan 

bahwa terdapat hubungan yang positif antara insentif dan independensi dewan 

terhadap tax avoidance, namun tidak terdapat hubungan antara tata kelola 

perusahaan dengan penghindaran pajak. Hal ini bertentangan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014) dengan variabel yang sama yaitu 

kompensasi eksekutif, yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh 

antara kompensasi eksekutif terhadap tax aggressive. Kemudian penelitian 

yang dilakukan oleh Utami dan Setyawan (2015) mengenai pengaruh 

kepemilikan keluarga terhadap tindakan pajak agresif dengan corporate 

governance sebagai variabel moderating menunjukkan hasil yang diteliti 

dengan menggunakan variabel komite audit dan komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif.  

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Martani (2010), 

Suyanto dan Supramono (2012), Hidayanti dan Laksito (2013), Prakosa 

(2014) dan Dewi dan Jati (2014) mendapatkan hasil bahwa corporate 

governance yang diproksikan dengan komisaris independen dan karakteristik 
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perusahaan yang diproksikan dengan leverage dan profitabilitas berpengaruh 

terhadap tax aggressive. Berdasar latar belakang tersebut dan masih adanya 

perbedaan hasil penelitian mengenai tax aggressive maka peneliti tertarik 

untuk menguji kembali pengaruh karakteristik perusahaan yang diproksikan 

dengan ROA, leverage dan size, kompensasi eksekutif, dan corporate 

governance yang diproksikan dengan variabel komisaris independen dan 

komite audit terhadap tax agressive.  

Karakteristik perusahaan yang diproksikan dengan ROA, leverage dan 

size diprediksi dapat berpengaruh terhadap tax aggressive. ROA perusahaan 

yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan yang cukup tinggi dalam 

menghasilkan laba. Tingginya tingkat profitabilitas akan memposisikan 

perusahaan untuk melakukan tax planning. Leverage perusahaan yang tinggi 

akan mengakibatkan beban pajak perusahaan menjadi rendah. Hal ini 

dikarenakan tingginya biaya tetap berupa bunga yang harus dibayarkan oleh 

perusahaan kepada kreditur akibat penggunaan leverage tersebut. Dengan 

demikian perusahaan yang besar cenderung meminta manajemennya untuk 

melakukan tindakan pajak agresif dengan jalan menaikkan tingkat leverage 

perusahaan. Namun demikian, adanya pertentangan antara pemilik 

perusahaan atau pemegang saham dengan manajemen maka dapat 

mengakibatkan adanya masalah agensi yang akan berakibat pula pada 

munculnya biaya agensi. Untuk meminimalisasi biaya agensi tersebut maka 

pemilik perusahaan atau pemegang saham mengeluarkan sejumlah 

kompensasi kepada manajemen atau eksekutif agar manjemen mau mengikuti 
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keinginan dari pemilik perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang 

akan dibayarkan kepada negara.  

Dalam meminimalisasi terjadinya tindakan pajak yang agresif dalam 

sebuah perusahaan tersebut maka diperlukan adanya sebuah tata kelola 

perusahaan yang baik. Dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit 

serta organ perusahaan lainnya sangat diperlukan peranannya dalam 

menjalankan operasional perusahaan. Dengan adanya wewenang yang 

dimiliki oleh dewan komisaris maka dapat menekan manajemen dalam 

melakukan tindakan pajak agresif. Dewan komisaris, akan membentuk 

komite-komite, salah satunya yaitu komite audit yang bertugas untuk 

menjembatani kepentingan auditor independen dengan manajemen, sehingga 

dalam hal ini dengan adanya komite audit tersebut juga dapat meminimalkan 

dilakukannya tindakan pajak agresif oleh perusahaan. 

Oleh karena itu, agar pelaksanaan sistem perpajakan dapat lebih efektif 

dan efisien sejalan dengan perkembangan dunia usaha, maka penelitian ini 

berjudul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Kompensasi Eksekutif dan 

Corporate Governance terhadap Tax Aggressive”.  Penelitian ini berbeda 

dengan penelitian terdahulu dalam hal periode sampel yang digunakan yaitu 

dimana dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2012-2014. 

Alasan pemilihan sampel perusahaan manufaktur ini adalah karena kewajiban 

perpajakan perusahaan manufaktur lebih kompleks dibandingkan dengan 

perusahaan lainnya. Selain itu, hal ini didasari pula dengan adanya fakta 



8 
 

 
 

bahwa jumlah emiten perusahaan manufaktur lebih banyak jika dibandingkan 

dengan perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang. Dengan demikian, 

diharapkan hasil penelitian ini menghasilkan pengujian yang dapat mewakili 

keseluruhan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah : Apakah Karakteristik Perusahaan, 

Kompensasi Eksekutif dan Corporate Governance berpengaruh terhadap Tax 

Aggressive? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tax 

aggressive. 

2. Untuk menguji pengaruh kompensasi eksekutif terhadap tax aggressive. 

3. Untuk menguji pengaruh corporate governance terhadap tax aggressive. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik 

1.1 Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi semua pihak yang 

berkepentingan serta hasil penelitian ini juga ditujukan untuk 

memberikan bukti tambahan atas penelitian-penelitian sebelumnya 

yang belum menemukan suatu kesepakatan. 
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2. Manfaat Praktis

1.1 Dapat digunakan sebagai informasi pendukung untuk dapat

menetapkan suatu kebijakan serta evaluasi bagi kinerja keuangan 

perusahaan. 

1.2 Dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi 

manajemen dalam meningkatkan persepsi positif para pengguna 

laporan keuangan terhadap kualitas dari laporan keuangan yang 

dilaporkan. 

1.3 Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang tindakan 

perencanaan pajak sebagai bahan pertimbangan dalam membuat 

keputusan dalam rangka meningkatkan profitabilitas perusahaan. 




