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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan dengan tidak 

mendapatkan manfaat secara langsung, oleh karena itu pajak dianggap sebagai 

beban bagi manajemen karena mengurangi penghasilan yang akan diterima 

oleh perusahaan (Maharani & Suardana, 2014). Manajemen dalam usaha untuk 

mengurangi beban pajak akan melakukan berbagai macam cara di antaranya 

yaitu dengan melakukan tax avoidance, tax planning, dan tax management, tax 

aggresive, dan tax evasion (Cahyono et al., 2016). Tax avoidance dapat 

dikatakan unik karena dari pihak fiskus hal ini sangat tidak di inginkan tetapi 

dilain pihak  tax avoidance dianggap sah untuk dilakukan karena tidak 

melanggar hukum (Maharani & Suardana, 2014). 

Tax avoidance adalah upaya dalam melakukan tax saving dengan 

mengalihkan sumber daya yang seharusnya diberikan untuk negara dialihkan 

kepada pemegang saham. Menurut Prebble et al. (2012) dalam Butje & 

Tjondro, (2014) tax avoidance adalah kegiatan penghindaran pajak yang 

dilakukan dengan mengambil keuntungan dan memanfaatkan kelemahan 

hukum yang ada untuk mengurangi jumlah pajak terutang. Perusahaan tidak 

dapat dinyatakan salah saat melakukan tax avoidance, karena ada banyak 

ketentuan dalam pajak yang kurang jelas (grey area), salah satunya adalah 

terkait transfer pricing, yaitu tentang prinsip kewajaran dan kelaziman dalam 

transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan 
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istimewa (Perdirjen Pajak No. PER-32/PJ/2011, 2011). Berdasarkan penelitian 

terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen dalam 

melakukan tindakan tax avoidance yaitu kepemilikan institusional, karakter 

eksekutif, dan koneksi politik. 

Kepemilikan isntitusional merupakan lembaga yang memiliki 

kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham, 

sehingga kepemilikan isntitusional akan dijadikan pengawasan terhadap 

tindakan manajemen yang tinggi terhadap potensi kecurangan termasuk 

didalamnya adalah tindakan tax avoidance (Annisa & Kurniasih, 2012). 

Keputusan perusahaan dalam melakukan tindakan tax avoidance akan 

dipengaruhi oleh keberadaan institusi yang secara profesional akan memantau 

perkembangan investasi yang dilakukan untuk pengendalian terhadap tindakan 

manajemen yang tinggi terhadap potensi kecurangan. Kepemilikan institusional 

dijadikan pengawasan setiap kinerja manajemen agar lebih optimal. Pemilik 

institusi berdasarkan besar kecilnya hak suara yang dimiliki dapat memaksa 

manajer untuk berfokus pada kegiatan ekonomi dan menghindari peluang 

untuk mementingkan diri sendiri (Annisa & Kurniasih, 2012). Kepemilikan 

institusional memiliki kewenangan yang dapat mendukung atau justru menolak 

kinerja dan keputusan yang akan diambil oleh manajerial dalam suatu 

perusahaan. 

Tax avoidance yang dilakukan oleh manajemen tentunya dipengaruhi 

oleh karakter pemimpin sebagai pengambil keputusan, pimpinan perusahaan 

tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. 
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Dalam pengambilan keputusan perusahaan terdapat dua karakter seorang 

pemimpin yaitu risk taker dan risk averse (Butje & Tjondro, 2014). Pemimpin 

perusahaan yang memiliki karakter risk taker dan risk averse tercermin pada 

besar kecilnya risiko perusahaan yang ada. Pemimpin yang bersifat risk taker 

maka lebih cenderung untuk melakukan tax avoidance, dan sebaliknya 

pemimpin yng bersifat risk averse lebih cenderung untuk menghindari tax 

avoidance atau memilih jalur aman. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2012) memperkuat pernyataan  

bahwa eksekutif memegang peranan penting dalam menentukan skema 

penghindaran pajak perusahaan, peranan eksekutif tidak hanya mampu 

menambah nilai perusahaan tetapi juga memiliki kecenderungan untuk 

mendukung penghindaran pajak. Semakin eksekutif bersifat risk taker akan 

semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Salah 

satu cara yang dilakukan eksekutif untuk mengawasi tindakan yang diambil 

perusahaan adalah dengan menempatkan orang kepercayaan yang memiliki 

keahlian untuk mengamati sekaligus membuat skema penghindaran pajak 

sesuai keinginan eksekutif  (Dyreng et al., 2009 dalam Butje & Tjondro, 2014).  

Perusahaan yang paling mudah dalam melakukan tax avoidance adalah 

dengan adanya peluang dalam praktiknya di lingkungan bisnis yaitu dengan 

adanya  koneksi politik. Kim & Zhang, (2016) menyatakan dorongan 

perusahaan untuk memiliki koneksi politik telah mendapat perhatian khusus 

dari para pengamat ekonomi karena adanya indikasi perlakuan istimewa dari 

pemerintah, terlebih jika perusahaan yang dimiliki langsung oleh pejabat atau 
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orang yang memegang posisi penting di dalam pemerintahan. Perusahaan akan 

dikatakan memiliki koneksi politik apabila terdapat minimal salah satu 

pimpinan atau pemegang sahamnya adalah anggota parlemen, menteri, ataupun 

memiliki relasi dengan partai politik atau politikus. Perusahaan yang memiliki 

koneksi politik akan mendapat perlindungan dari pemerintah, seperti resiko 

pemeriksaaan pajak yang rendah (Kim & Zhang, 2016). 

Selain itu hasil penelitian yang dilakukan Ngadiman & Puspitasari 

(2014), dan Handayani et al., (2015), menyimpulkan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh terhadap tindakan tax avoidance. Penelitian juga 

dilakukan oleh Carolina et al., (2014),  Butje & Tjondro (2014) mengenai 

karakter eksekutif dan menunjukan hasil yang sama yaitu karakter eksekutif 

berpengaruh terhadap tax avoidance, serta penelitian yang dilakukan oleh Butje 

& Tjondro (2014) tentang pengaruh koneksi politik terhadap tax avoidance 

menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap tax avoidance, begitu 

juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Tehupuring & Rossa (2016) juga 

menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap tax 

avoidance. 

Peneliti melakukan penelitian ini karena adanya inkonsistensi hasil 

penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti & Susanto, 2015; Ayu 

et al., 2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Ngadiman 

& Puspitasari (2014), dan Handayani et al., (2015), menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tindakan tax avoidance, serta 
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penelitian yang dilakukan oleh (Dharma & Ardiana, 2016) menyatakan koneksi 

politik tidak berpengaruh terhadap tindakan tax avoidance, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Butje & Tjondro (2014) tentang pengaruh 

koneksi politik terhadap tax avoidance menyatakan bahwa koneksi politik 

berpengaruh terhadap tax avoidance, begitu juga dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Tehupuring & Rossa (2016), juga menyimpulkan bahwa 

koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 

B.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka 

peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini, yaitu apakah kepemilikan 

institusional, karakter eksekutif, dan koneksi politik berpengaruh terhadap tax 

avoidance ? 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah untuk 

menguji pengaruh kepemilikan institusional, karakter eksekutif, dan  koneksi 

politik terhadap tax avoidance. 

D.  Manfaat  Penelitian 

1. Untuk Direktorat Jenderal Pajak 

 Penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan evaluasi dan masukan 

dengan memperhitungkan tingkat resiko di perusahaan dengan gambaran 

karakter eksekutif oleh manajemen perusahaan. 
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2. Untuk Manajemen  

Penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan evaluasi dan masukan 

bagi manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan mengenai dampak 

apabila melakukan tax avoidance. 

 


