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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh setiap wajib pajak kepada 

negara yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum 

dalam pembangunan negara(Supadmi, 2009). Pendapatan negara terbesar berasal 

dari penerimaan pajak yaitu diperkirakan pada tahun 2016 mencapai 86,2 %, 

maka dari itu pemerintah gencar menysosialisasikan kepada wajib pajak untuk 

taat membayar pajak. Dan perpajakan di Indonesia menganut self assesment 

system yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, 

membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya (Mardiasmo, 2009). 

 

Tabel 1. Pendapatan Negara APBN 2016 

Pendapatan Negara APBN 2016 Persentase 

Perpajakan 86,2 % 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 13,7 % 

Hibah 0,1 % 

Sumber : Kementrian Keuangan 

 Keberhasilan sistem tersebut tergantung pada kesadaran dan peran wajib 

pajak. Pemerintah terus berupaya dalam memperbaiki sistem perpajakan yang ada 

di Indonesia dan dilakukan secara bertahap dan berhati-hati dengan melihat 
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keadaan perekonomian negara. Upaya yang dilakukan pemerintah diharapkan 

menguntungkan wajib pajak sehingga penerimaan pajak dapat meningkat. Tidak 

semua wajib pajak merasa diuntungkan dengan adanyapajak karena membayar 

pajak merupakan paksaan yang diatur dalam undang-undang.   

 Winata (2015) menyatakan bahwa pemerintah dalam mengoptimalisasi 

penerimaan pajak mengalami kendala. Salah satunya adanya penghindaran pajak 

yang dilakukan oleh wajib pajak badan dalam meminimalisasi pajak yang akan 

dibayarkan. Kewajiban pajak yang timbul berdasarkan laba yang diperoleh 

perusahaan atas kegiatan usahanya. Jika laba suatu perusahaan tinggi maka pajak 

yang dibayarkan juga akan tinggi. Untuk itu wajib pajak badan menghindari 

adanya laba yang tinggi, walaupun laba yang tinggi diinginkan oleh para investor.  

 Bagi pemerintah, penghindaran pajak tetaplah suatu tindakan yang 

merupakan tindakan yang ilegal. Penghindaran pajak merupakan tindakan yang 

bertentangan dengan tujuan pemerintah karena perusahaan melakukan tindakan 

yang dapat mengurangi biaya pajak, sedangkan pemerintah memiliki tujuan untuk 

memaksimalkan penerimaan yang berasal dari pajak dalam rangka membangun 

infrastruktur dan kesejahteraan rakyat. Bagi negara yang mengandalkan sektor 

pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan akan menghadapi masalah 

besar jika para wajib pajak (WP) nya masih sering melakukan penghindaran 

pajak. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya penerimaan 

pajak (Novriansyah, 2016). 

 Hal ini memunculkan anggapan bahwa penghindaran pajak muncul karena 

adanya efek good corporate governance. Corporate governance adalah suatu 
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sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Ada 2 mekanisme 

dalam pengawasan corporate governance yaitu internal berupa mengendalikan 

perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS), komposisi dewan direksi, dan proporsi dewan 

komisaris; dan eksternal seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur 

kepemilikan, dan pengendalian pasar. Struktur kepemilikan salah satunya adalah 

kepemilikan institusional. Dengan adanya kepemilikan institusional maka akan 

ada kontrol dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal (Fadhilah, 

2014). 

  Semakin tinggi persentase kepemilikan institusional maka semakin besar 

tingkat pengawasan kepada manajemen perusahaan sehingga dapat mengurangi 

konflik kepentingan manajemen. Investor institusional dapat mengurangi biaya 

hutang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga dapat mengurangi 

terjadinya praktik penghindaran pajak (Fadhilah, 2014). 

 Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan 

direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan 

perusahaan kepada dewan komisaris. Selain mensupervisi dan memberi nasihat 

pada dewan  direksi sesuai dengan UU No. 1 tahun 1995, fungsi dewan komisaris 

yang lain adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab 

sosial dan mempertimbangkan kepentingan berbagai stakeholder perusahaan 

(Mayangsari, 2003). Dengan adanya dewan komisaris maka dapat meningkatkan 

pengawasaan sehingga dapat mencegah penghindaran pajak perusahaan yang 

dilakukan oleh manajemen. 
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 Kebijakan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak dapat 

berpengaruh negatif terhadap masyarakat. Perusahaan yang terdeteksi melakukan 

penghindaran pajak dianggap tidak memberikan konstribusi kepada pemerintah 

dalam rangka membangun fasilitas publik dan merupakan tindakan yang tidak 

bertanggung jawab sosial karena salah satu tanggung jawab dimulai dengan 

memberikan konstribusi kepada masyarakat melalui membayar kewajiban pajak. 

 Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab sosial 

yang mana perusahaan tersebut memperhatikan dampak sosial dan lingkungan 

atas kegiatan usaha yang dilakukan dalam lingkup operasinya. Perusahaan 

berkontribusi untuk pengembangan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup bagi 

para pekerja, komunitas lokal, dan masyarakat umum. Lanis & Richardson 

(2012)menyatakan bahwa CSR adalah faktor kunci kesuksesan dan kelangsungan 

hidup perusahaan. Semakin peduli perusahaan terhadap pentingnya CSR maka 

semakin sadar akan pentingnya pajak bagi masyarakat. Perusahaan dalam 

membayar kewajiban perpajakkannya tidak sesuai dengan prinsip CSR, dapat 

menganggu sustainability. 

 Secara yuridis formal telah diatur dan diajurkan oleh pemerintah yaitu 

dengan diterbitkannya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas Pasal 66 ayat 2.c dan pasal 74 tentang kewajiban perusahahaan untuk 

menyampaikan laporan tahunan yang didalamnya harus mengandung laporan 

tanggungjawab sosial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa undang-undang 

tersebut mensyaratkan kepada perusahaan yang berstatus sebagai perseroan 

terbatas (PT) untuk melaksanakan praktik tanggungjawab sosial serta 
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melaporkannya terhadap publik secara periodik dalam laporan tahun 

(annualreport) (Hadi, 2010).  

 Fadhilah (2014), dalam penelitiannya menguji pengaruh kepemilikan 

institusional dan struktur dewan komisaris terhadap penghindaran pajak yang diuji 

menggunakan rasio menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan struktur dewan komisaris 

berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara(Wahyudi, 

2015), menguji kaitannya pengungkapan CSR dengan penghindaran pajak di 

Indonesia. Dimana pengukuran penghindaran pajak menggunakan Cash ETR dan 

GAAP ETR menghasilkan bahwa tingkat CSR tidak berpengaruh terhadap 

signifikan terhadap penghindaran pajak.  

 Penelitian ini dilakukan untuk menguji kepemilikan institusional struktur 

dewan komisaris dan pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak yang 

terdapat pada perusahaan manufaktur di Indonesia karena hubungan variabel 

independen dengan dependen tersebut belum banyak dibahas. Penelitian ini 

menggunakan tahun periode yang berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu tahun 

2013-2015 dan menggunakan pengukuran yang jarang digunakan pada penelitian 

sebelumnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Apakah kepemilikan institusuional berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI? 



6 
 

 
 

 Apakah struktur dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI? 

 Apakah pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Untuk membuktikan pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 

 Untuk membuktikan pengaruh struktur dewan komisaris terhadap 

penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 

 Untuk membuktikan pengaruh pengungkapan Corporate Social 

Responsibility terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI. 

 

D. Kegunaan Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak dari segi 

akademisi maupun non akademisi, antaralain sebagai berikut : 

 Sebagai penguji apakah terdapat hubungan kepemilikan institusional, 

struktur dewan komisaris, dan pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR)terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang 

terdaftar pada BEI. 

 Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi literatur akuntansi tentang 

pengaruh kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, dan 
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pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)terhadap 

penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar pada BEI. 

 Sebagai referensi para peneliti untuk mengembangkan penelitiannya 

terutama dalam hal perilaku penghindaran pajak
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