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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan Negara 

dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari 

dalam negeri berupa pajak (Saputra,dkk 2015). Menurut undang-undang nomor 

16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Perpajakan tersebut selalu menjadi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan 

dimana perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak dengan jumlah kecil. 

Dilihat dari kehidupan nyata, arti pajak sendiri dipersepsikan berbeda antara 

pemerintah dengan perusahaan. Jika bagi pemerintah, pajak merupakan sumber 

pendapatan negara. Maka sebaliknya, bagi perusahaan pajak merupakan beban 

yang mengurangi laba bersih (Anita, 2015). Hal ini menyebabkan perusahaan 

cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara 

legal maupun illegal (Ngadiman dan Puspitasari,2014).  

Menurut Hutagaol (2007) dalam penelitian Saputra,dkk (2015) Tax 

Avoidance merupakan penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan tidak 

melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara 

mencari kelemahan di bidang perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak 

terutangnya. Jadi penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit 

dan unik. Karena disatu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi disisi yang 

lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Bambang dan Setiyono (2012) dalam 

penelian Maraya dan Yendrawati, 2016). 

Sebuah perusahaan merupakan wajib pajak sehingga kenyataannya bahwa 

suatu aturan struktur corporate governance mempengaruhi cara sebuah 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan 

pajak tergantung pada dinamika corporate governance dalam suatu perusahaan 

(Friese, Link dan Mayer (2006) dalam penelian Ajeng dkk, 2016). Salah satu 
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bentuk lain dari implementasi dari good corporate governance ialah penerapan 

corporate social responsibility (Maraya dan Yendrawati, 2016). Corporate social 

responsibility merupakan salah satu bentuk komitmen terhadap aktivitas bisnis 

untuk bertindak secara etis, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, dan 

meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat (Ajeng dkk, 2016). Kaitan 

corporate social responsibility dengan agresivitas pajak terletak pada tujuan 

utama perusahaan untuk memperoleh profit maksimum tanpa menghilangkan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga semakin besar laba yang 

diperoleh perusahaan semakin besar penghasilan kena pajak. Ketika perusahaan 

melakukan agresivitas pajak, secara umum dianggap tidak membayar beban pajak 

sesungguhnya untuk pembangunan Negara (Freeman,2003;Freise et al, 2008 

dalam penelitian Jessica dan Agus 2014). Agresivitas pajak lebih mengarah pada 

penghindaran pajak yang termasuk dalam tindakan legal dalam upaya untuk 

mengurangi pajak yang harus dibayarkan perusahaan. 

Penelitian mengenai pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance 

sudah banyak diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, beberapa diantaranya 

adalah Annisa dan Kurniasih (2012) serta Winata (2014). Annisa dan Kurniasih 

(2012) meneliti tentang pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008 dengan hasil penelitian 

menunjukan bahwa komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance sedangkan kepemilikan institusional dan dewan komisaris 

independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Winata (2014) meneliti 

tentang pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance pada perusahaan 

yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2013 dengan hasil penelitian 

menunjukan bahwa dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh 

terhadap tax avoidance sedangkan kepemilikan institusional dan kualitas audit 

tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Adapun perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) dan Winata 

(2014) adalah sebagai berikut: 1) Adanya penambahan variabel independen yaitu 

Corporate Social Responsibility, 2) Pengukuran Tax Avoidance menggunakan 
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ETR, 3) Tahun objek penelitian yang lebih baru, 4) Teknik analisis data 

menggunakan PLS. 

Perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

inilah yang mendorong peneliti untuk menguji kembali hasil dari peneliti 

terdahulu. Variabel yang ingin dikaji ulang oleh peneliti terkait pengaruh 

corporate governance dengan indikator kepemilikan institusional, dewan 

komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Serta satu variabel 

independen lagi yaitu corporate social responsibility.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social 

Responbility terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2014-2016)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

Apakah Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility 

berpengaruh terhadap Tax Avoidance ? 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris mengenai : 

Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility 

terhadap Tax Avoidance 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini memberi 

manfaat sebagai berikut : 

a. Sebagai tambahan pengetahuan untuk sektor perpajakan mengenai pengaruh 

corporate governance dan corporate social responbility terhadap tax 

avoidance. 

b. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai kajian bagi 

penelitian selanjutnya. 

 


