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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Corporate governance merupakan sebuah sistem, yang terdiri dari 

berbagai perangkat  aturan main (code of conduct) dan hukum yang 

bertujuan untuk menjaga keseimbangan (cheks and balances) agar sistem 

dapat berjalan secara optimal (lukviarman 2014) sehingga bisa dijelaskan 

bahwa corporate governance merupakan sistem yang dirancang 

perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, 

akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, kesetaraan (Effendi 

2016:11 )   

Dalam the guidelines (2012) dijelaskan fungsi corporate 

governance yaitu untuk melakukan pengawasan dan manajemen resiko, 

artinya mekanisme, proses dan struktur dalam corporate governance 

bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambil organisasi. 

Tujuannya ialah agar perusahaan mencapai tujuan perusahaan dengan 

mempertimbangkan beberapa hal seperti, efisiensi, memberikan informasi 

keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak eksternal dan 

kepatuhan terhadap hukum. 

Peran manajer adalah memilih strategi perencanaan pajak. Manajer 

bertanggung jawab pada performa perusahaan dan kesejahteraan 

pemegang saham. Dalam hal ini manajer akan memilih strategi yang 

paling efektif agar dapat menekan beban pajak serendah mungkin. Dengan 
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menekan beban pajak tentunya akan menguntungkan bagi perusahaan 

dalam jangka pendek dan akan merugikan dalam jangka panjang (Minnick 

dan Noga  2010) 

Desai dan Dharmapala (2006) menjelaskan manager sebagai 

pembuat keputusan cenderung bersikap opurtunis dalam mencapai 

tujuannya. Kegiatan ini memungkinkan untuk merugikan  shareholder. hal 

ini akan terlihat ketika adanya asimetri informasi antara manajer dan 

shareholder karena manajer bersifat tertutup dalam melakukan hal ini. 

Salah satu tindakan oportunistik yang dilakukan manajer adalah tax 

avoidance, ini merupakan strategi pajak yang agresif yang dilakukan 

perusahaan dalam minimalkan beban pajak, hal ini dapat memunculkan 

resiko bagi perusahaan yang menyebabkan reputasi perusahaan menjadi 

buruk (Anissa dan kurniasih 2012). Hal ini dapat terjadi karena 

manajemen memiliki kendali penuh untuk menjalankan perusahaan, 

manajer akan melakukan tindakan tax avoidance agar perusahaan 

memeroleh laba yang besar sehingga mereka bisa mendapatkan 

keuntungan atas prestasi yang mereka lakukan (Sutedi 2011:14) 

Untuk meminimalisir konflik kepentingan antara pihak internal dan 

eksternal corporate governance hadir sebagai mekanisme untuk 

mempertemukan dua kepentingan, dengan mekanisme inilah nantinya  

internal dan eksternal dipertemukan untuk meminimalisir konflik karena 

corporate governance meningkatkan kontrol dan transparansi  (mulyadi 

dan anwar. 2014). 
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Oleh karena itu, perusahaan harus terus melakukan pengawasan 

terhadap keputusan yang diambil oleh manajemen agar tidak bertentangan 

dengan kepentingan stakeholder. komite audit dan dewan komisaris 

merupakan internal perusahaan yang memiliki fungsi untuk melakukan 

pengawasan terhadap manajer. Selain itu kepemilikan institusional 

memliki peran untuk mengawasi manajer (Shleifer dan Vishney, 1986). 

Minnick dan Noga  (2010) meneliti mengenai corporate 

governance dan perencanaan pajak menjadi menarik karena dua hal, 

pertama karena perencanaan pajak sangat kompleks dan bias hal ini bisa 

membuat para manajer opurtunis memanfaatkan celah untuk melakukan 

penghindaran pajak. Kedua perencanaan pajak tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap perusahaan namun berefek jangka panjang. 

Beberapa penelitian terdahulu seperti Sandy dan Lukviarman 

(2015) dan Winata (2014) menyatakan bahwa komisaris independen 

memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap tax avoidance Tetapi berbeda 

dengan yang dinyatakan oleh Annisa dan kurniasih (2012) dan Santoso 

dan Muid (2014) komisaris independen tidak memiliki pengaruh. Annisa 

dan Kurniasih (2012), Winata (2014), dan Maharani dan Suardana (2014) 

telah membuktikan bahwa komite audit berpengaruh terhadap tax 

avoidance. Sedangkan Damayanti dan Susanto (2015), dan  Kurniasih dan 

Sari (2013) menemukan bukti bahwa komite audit tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance. 
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Sandy dan Lukviarman (2014), Annisa dan Kurniasih (2012), 

membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Tetapi terdapat hasil penelitian lainnya seperti Pranata et al. (2014) bahwa 

kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Selain itu, hasil 

penelitian Pranata et al. (2014) telah membuktikan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. Tetapi terdapat hasil 

penelitian yang berbeda seperti Maharani dan Suardana (2014), dan 

Annisa dan Kurniasih (2012) menemukan bukti bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Dari penelitian-penelitian sebelumnya terdapat dua alasan bagi 

peneliti untuk meneliti hal ini kembali, Pertama, belum ada penelitian 

yang menggunakan perusahaan sektor jasa sebagai objek penelitian. 

Kedua, dari penelitian sebelumnya tidak menunjukan hasil yang konsisten, 

sehingga dari dua alasan inilah peneliti tertarik meneliti dengan judul 

“Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Yang Terdafatar Di Bursa Efek 

Indonesia 2014-2016)” 

 

B. Rumusan Masalah 

 Apakah corporate governance berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak pada perusahaan jasa yang terdafatar di bursa efek indonesia 2014-

2016? 
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C. Batasan Masalah 

 Perusahaan yang diteliti dibatasi pada perusahaan jasa yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016. Corporate governance diproksikan 

oleh empat variabel yaitu komite audit, kepemilikan institusional, kualitas 

audit, dan komisaris independen, dan akan menjadi variabel independen  

pada penelitian ini. 

D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh corporate 

governance terhadap penghindaran pajak pada perusahaan jasa yang 

terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 

E. Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

berupa bukti empiris pengaruh corporate governance terhadap 

penghindaran pajak yang nantinya dapat digunakan sebagai oleh peneliti 

selanjutnya. Bagi stakeholder, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam 

melakukan pengawasan perusahaan sehingga praktik penghindaran pajak 

dapat dikurangi. 


