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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang–

Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan timbal 

(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Suandy, 2011). Salah satu cara 

yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat meminimalkan jumlah pajak yang 

dikeluarkan dengan menggunakan manajemen pajak. Manjemen pajak sendiri 

legal dilakukan karena sifatnya hanya melakukan penghematan terhadap pajak 

bukan penghindaran terhadap pajak.  

Bagi wajib pajak terutama badan, pajak perlakuannya tetap sebagai beban 

atau biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, manajer 

perusahaan dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi 

perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen pajak merupakan upaya 

perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian (Meilinda dan Cahyonowati, 2013). 

Corporate governance menjadi sebuah isu yang menarik di era teknologi 

seperti saat ini. Hal ini disebabkan adanya tuntutan untuk menjadikan organisasi 

lebih efisien dan lebih efektif dalam menjalankan fungsinya termasuk dalam 

manajemen pajak perusahaan. Konsep corporate governance merupakan suatu 

tuntutan yang harus dihadapi ketika suatu perusahaan telah listing di BEI, oleh 

karena itu sangat penting bagi manajemen untuk menjalankan perusahaan dengan 
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sebaik mungkin dan bagaimana seharusnya entitas tersebut dapat menempatkan 

dirinya di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara serta menjadi contoh bagi 

perusahaan lainnya. Corporate governance merupakan suatu aturan yang akan 

menghasilkan suatu kepercayaan antara pemilik (principal) dengan (management) 

dan nantinya pemilik akan percaya atas seluruh kegiatan perusahaan yang 

dilakukan oleh pihak manajemen (Hanum, 2013). 

Karakteristik corporate governance sebuah perusahaan tentu saja menentukan 

bagaimana perusahaan tersebuut menerapkan manajemen pajak (Bernad, 2011). 

Karakteristik yang dimaksud tersebut adalah jumlah dewan komisaris, persentase 

komisaris independen, jumlah kompensasi dewan komisaris serta direksi 

(Meilinda dan Cahyonowati, 2013). Dimana nantinya beberapa karakteristik 

tersebut akan dijadikan penentu apakah corporate governance berpengaruh 

terhadap manajemen pajak perusahaan. Jumlah dewan komisaris, persentase 

komisaris independen, jumlah kompensasi dewan komisaris serta direksi akan 

berkaitan satu sama lain.  

Posisi dewan komisaris sebagai wakil atas pemegang saham, maka dewan 

komisaris akan mengutamakan kepentingan pemegang saham, yaitu 

memaksimalkan kekayaan perusahaan yang nilainya dipengaruhi oleh pajak (Sabli 

dan Noor, 2012). Komisaris independen disini berfungsi untuk mengawasi 

jalannya perusahaan agar tidak terjadi kecurangan. Semakin besar jumlah 

komisaris independen pada dewan komisaris, maka semakin baik untuk bisa 

memenuhi peran mereka dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan 

direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 
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1976 dalam Meilinda dan Cahyonowati, 2013).  Sedangkan kompensasi bertujuan 

untuk menyelaraskan tujuan pengelola perusahaan dengan tujuan pemilik 

perusahaan, serta memotivasi pengelola dan penasihat perusahaan (Bernad, 2011). 

Dalam penelitian Minnick dan Noga (2010), menemukan bahwa paket 

kompensasi, sebagai salah satu komponen governance mendorong manajer 

melakukan manajemen pajak untuk efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Dan 

hal tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai 

pemegang saham dalam jangka panjang. Termasuk dalam penelitian dari 

Zulkarnaen (2015) menemukan bahwa komisaris independen, kompensasi 

manajemen eksekutif, investor institusional, berpengaruh secara bersama sama 

terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. Penelitian 

Meilinda dan Cahyonowati (2013) juga menemukan bahwa dewan komisaris, 

komisaris independen dan kompensasi berpengaruh positif terhadap CETR, 

namun terhadap GETR komisaris independen berpengaruh negatif. 

Sebaliknya dalam penelitian Novitasari (2016) menemukan bahwa jumah 

dewan direksi, presentase komisaris independen,  kompensasi dewan komisaris 

dan dewan direksi, dan komite audit tidak berpengaruh dalam manajemen pajak. 

Penelitian Hanum dan Zulaikha (2013) menunjukan hal yang sama, bahwa 

karakteristik dari corporate governance (komisaris independen, komite audit dan 

investor institusional) tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR (effective tax 

rate). Beberapa penelitian sebelumnya sudah membuktikan bahwa adanya 

hubungan, namun hasil yang ditunjukkan sampai saat ini belum menunjukan hasil 

yang konsisten mengenai penerapan beberapa karakteristik dari corporate 
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governance dengan manajemen pajak. Oleh karena itu, pentingnya penelitian 

tehadap masalah ini masih dapat dilakukan kembali untuk menemukan 

pengaruhnya karakteristik corporate governance khusunya dewan komisaris, 

komisaris independen dan kompensasi terhadap manajemen pajak. Penelitian ini 

juga dapat memperkaya literatur mengenai topik penelitian ini nantinya. 

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka 

dengan ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul: “Pengaruh 

Dewan Komisaris, Komisaris Independen Dan Kompensasi Dewan 

Komisaris Serta Direksi terhadap Manajemen Pajak Perusahaan” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh dewan komisaris terhadap manajemen pajak perusahaan? 

2. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap manajemen pajak 

perusahaan? 

3. Bagaimana pengaruh kompensasi dewan komisaris serta direksi terhadap 

manajemen pajak perusahaan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berdasarkan dari perumusan masalah diatas, maka tujuan 

dalam penilitian ini adalah: 

1. Menguji pengaruh dewan komisaris terhadap manajemen pajak perusahaan. 

2. Menguji pengaruh komisaris independen terhadap manajemen pajak 

perusahaan. 
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3. Menguji pengaruh kompensasi dewan komisaris serta direksi terhadap

manajemen pajak perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berdasarkan dari tujuan masalah diatas, maka manfaat

dalam penilitian ini adalah: 

1. Bagi Manajemen dan Dewan Direksi Perusahaan

Diharapkan Manajemen dan Dewan Direksi Perusahaandapat mengetahui

bagaimana pengaruh dewan komisaris, komisaris independen dan kompensasi

dewan komisaris serta direksi terhadap manajemen pajak perusahaan dan

dapat menerapkannya jika berpengaruh lebih baik terhadap perusahaan juga

sebaliknya.

2. Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak

Sebagai bahan masukan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam

membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih netral dan adil

serta memberikan kontribusi dalam membuat mekanisme pengawasan yang

lebih efektif terhadap wajib pajak


