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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan merupakan salah satu sumber penerimaan bagi negara, 

dimana pajak merupakan kewajiban bagi warga negara (wajib pajak) untuk 

membayar sejumlah uang yang didasarkan atas perundangan yang berlaku yang 

pemanfaatannya diberikan oleh seluruh masyarakat (Hantoyo, 2016). Pajak 

memiliki manfaat dalam membiayai aktivitas publik, dimana pajak memiliki 

peranan untuk pembiayaan dalam aktivitas pembiayaan fasilitas umum yang 

meliputi fasilitas pendidikan, rumah sakit dan fasilitas lainnya (Kusumo, 2016) 

Pajak juga menjadi sumber pendapatan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) yaitu tercatat sebesar 1.498,9 triliun rupiah (85,6%) dari 

total pendapatan Negara 1.753,3 triliun rupiah merupakan pendapatan pajak 

Indonesia dalam APBN-P 2017 (Kemenkeu, 2017). Tinggnya pendapatan sektor 

pajak juga menjadi bentuk nyata dari tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib 

pajak. 

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib pajak 

dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin 

karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib 

pajak (Hanum, 2005). Jadi dalam proses pembayaran pajak yang dilakukan 

selama ini wajib pajak selalu membayar pajak dengan nominal yang paling rendah 

dengan harapan mendapatkan manfaat yang maksimal dari pemanfaatan pajak 

yang ditetapkan, hal tersebut terkait secara langsung dengan kepauhan wajib pajak 

dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. 
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Kepatuhan perpajakan pada dasarnya merupakan bentuk dari kesadaran 

wajib pajak untuk membayar pajak dan memiliki pemahaman tentang peraturan 

pajak sehingga seluruh prosedur perpajakan dapat diikuti sesuai dengan ketentuan 

(Ariyanto, 2014). Keinginan wajib pajak untuk melakukan pembayaran sesuai 

dengan ketentuan menunjukkan adanya peran yang besar dari wajib pajak 

sehingga pendapatan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun 

demikian kondisi yang terjadi yaitu wajib pajak sering melakukan penghindaran 

dalam proses pembayaran pajak sehingga potensi pajak yang hilang mengalami 

peningkatan. Salah satu aturan misalnya terkait transfer pricing, yakni tentang 

penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib 

pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER-

43/PJ/2010). 

Permasalahan mengenai kepatuhan wajib pajak menjadi masalah yang 

secara umum terjadi di seluruh negara-negara yang menerapkan sistem 

perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah 

masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (public finance), 

penegakan hukum (law enforcement), struktur organisasi (organizational 

structure), tenaga kerja (employees), etika (code of conduct), atau gabungan dari 

semua segi sehingga fungsi atau peranan pajak tidak dapat berjalan sesuai dengan 

program yang telah ditetapkan (www.pajak.go.id). 

Wajib pajak yang tidak memiliki kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakannya akan berupaya untuk melakukan penghindaran pajak, bentuk 

penghindaran tersebut yaitu berupa tax avoidance. Bentuk penghindaran tersebut 

http://www.pajak.go.id/
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yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan 

perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah 

pajak terutangnya dengan mencari kelemahan peraturan (loopholes) (Dewi, 2014). 

Tax avoidance yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang- undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan 

dengan tax avoidance ini lebih memanfaatkan celah dalam undang-undang 

perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan  negara dari sektor 

pajak. Namun demikian kegiatan tax avoidance secara moral kegiatan tersebut 

telah merugikan negara sehingga aktivitas tersebut secara langsung melanggar 

norma yang dilakukan oleh wajib pajak. 

Komponen umum dalam struktur corporate  governance yaitu mengenai 

dukungan yang memerlukan adanya pengawasan secara internal yang dilakukan 

oleh perusahaan, semakin aktivitas yang dilakukan oleh seluruh elemen 

perusahaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam 

hal ini mengenai permasalahan perpajakan dalam hal ini yaitu mengenai tax 

avoidance (Fadhilah, 2014). Komisaris independen merupakan salah satu proksi 

corporate  governanceyang didefinisikan sebagaiseorang yang tidak terafiliasi 

dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan 

afiliasi dengan direksi atau dewankomisaris serta tidak menjabat sebagai direktur 

pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan 

yang dikelurkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan 

jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai 

pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 
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tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu 

komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar 

modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang 

saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris independen 

juga sebagai ketua dari komite audit yang dimana tugas dari komite audit adalah 

membantu dewan komisaris dalam fungsi pengawasan atas laporan keuangan, 

manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate 

governance (Pohan, 2008). 

Kepemilikan institusional pada dasarnya memiliki peran penting dalam 

memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga memiliki fokus 

dalam upaya memaksimalkan tanggung jawabnya kepada perusahaan. Adanya 

tanggung jawab manajer pada perusahaan menjadikan adanya keseimbangan para 

pemilik institusional sebagai upaya untuk memberikan insentif untuk memastikan 

bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan 

kesejahteraan pemegang saham. Kondisi ini menjadikan berbagai upaya yang 

dilakukan manajer untuk memberikan kinerja yang baik, dimana salah satunya 

melakukan tax avoidance untuk mendukung pencapaian kinerja manajer (Annisa, 

2013) 

Proksi lainnya yaitu mengenai kepemilikan manajerial, dimana proksi 

tersebut memberikan gambaran mengenai kedudukan dan proses kontrol yang 

dilakukan oleh seluruh elemen yang terdapat diperusahaan. Dengan meningkatnya 

jumlah kepemilkan saham oleh manajerial di perusahaan maka kecenderungan 

perusahaan untuk melakukan tax avoidance akan semakin rendah. Sehingga 
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dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat 

menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak 

(Pramudito, 2015). Hasil tersebut dapat diartikan bahwa dengan semakin 

meningkatnya jumlah kepemilikan saham akan memberikan dukungan dalam 

proses pengawasan yang dilakukan sehingga memberikan dampak terhadap 

penurunan aktivitas tax avoidance yang dilakukan oleh manajer sebagai upaya 

peningkatan kinerja perusahaan. 

Kasus terjadinya tax avoidance dapat ditunjukkan bahwa DJP mencatat, 

pada tahun 2012, dari 1.161 Wajib Pajak Penanaman Modal Asing (PMA), 

sebutan bagi perusahaan multinasional di Indonesia, yang bertransaksi dengan 

afiliasinya di luar negeri, sebanyak 436 Wajib Pajak melaporkan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Rugi dengan total 

transaksi afiliasi sebesar Rp. 76,22 triliun.Angka ini meningkat pesat di tahun 

2013, di mana dari 1.284 Wajib Pajak PMA yang bertransaksi afiliasi ke luar 

negeri, terdapat 515 Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Rugi 

dengan total transaksi afiliasi sebesar Rp. 269,33 triliun. Kasus tersebut  

menunjukkan adanya upaya dari wajib pajak untuk melakukan pemanfaatan celah-

celah kelemahan aturan perpajakan untuk melakukan suatu kecurangan 

(www.pajak.go.id) 

Proksi dari corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, 

dan Kepemilikan Manajerial. Sejumlah penelitian telah dilakukan tentang 

corporate governance terhadap tax avoidanve dan menunjukkan hasil yang 
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berbeda-beda. penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Fadhilah (2014), 

Annisah dan Kurniasih (2012), Khoirunnisa (2013), Ngadiman dan Puspitasari 

(2014), dan Winata (2014). Dalam penelitian tersebut terdapat banyak perbedaan 

Annisa dan Kurniasih (2012), Fadhilah (2014), Khoirunnisa (2013), dan Winata 

(2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaru terhadap 

tax avoidance. Sebaliknya Ngadiman dan Puspitasari (2014) menyatakan 

kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. Menurut hasil 

Annisa dan Kurniasih (2012), Fadhilah (2014) dewan komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap tax avoidance. Berbeda dengan hasil yang didapatkan oleh 

oleh Winata (2014) bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tax 

avoidance. Kemudian khoirunnisa (2013) menyatakan bahwa komite audit tidak 

berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan Annisa dan Kurniasih (2012), 

Winata (2014), Fadhilah (2014) menyatakan komite audit berpengaruh terhadap 

tax avoidance.  

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur dengan pertimbangan 

dalam memilih perusahaan manufaktur sebagai obyek penelitian yaitu didasarkan 

atas pertimbangan bahwa perusahaan manufaktur dalam aktivitas usahanya terkait 

secara langsung dengan perpajakan. Perusahaan manufaktur merupakan 

penyumbang pendapatan negara terbesar selain industry perdagangan, keuangan 

dan perkebunan serta perusahaan manufaktur beberapa kali masuk dalam daftar 

pemeriksanaan direktorat jenderal pajak (Mulyani dan Endang, 2012). 

Berdasarkan uraian diatas, terdapat perbedaan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, inilah yang mendorong peneliti untuk 
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menguji kembali penelitian dengan judul “Pengaruh Komite Audit, Dewan 

Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial 

Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar  di BEI tahun 2014-2016)” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap tax avoidance ? 

2. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap tax avoidance ?  

3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap tax avoidance ? 

4. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap tax avoidance ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh : 

1. Komite audit terhadap tax avoidance. 

2. Dewan Komisaris Independen terhadap tax avoidance. 

3. Kepemilikan Institusional terhadap tax avoidance. 

4. Kepemilikan Manajerial terhadap tax avoidance. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dan kontribusi sebagai 

berikut : 

1. Bagi Akademisi 
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Dapat menjadi tambahan referensi dan bahan pengembangan penelitian 

selanjutnya terkait pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance di 

sector Perbankan Indonesia 

2. Bagi Perusahaan

Bagi manajemen perusahan dapat menjadi masukan yang cukup penting dalam

penerapan corporate governance terhadap tax avoidance dalam kegiatan

operasional perusahaan.

3. Bagi investor

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai bagaimana kencenderungan

tax avoidance dilihat dari sisi corporate governance dari suatu perusahaan

4. Bagi pemerintah

Dapat menjadi informasi bagi pemerintah bagaimana perilaku dan agresifitas

penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur terkait

dengan penerapan corporate governance

E. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penlitian ini antara lain : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan proksi kepemilikan institusional, dewan

komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit dari

Corporate Governance. Pemilihan Komite audit dan Komisaris independen

berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sedangkan

kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berdasarkan teori agensi.

2. Penelitian hanya berfokus perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tahun 2014-2016.


