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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pajak merupakan usur penting dalam bagi negara-negara yang ada di dunia 

ini, bahkan penting dalam rangka menopang anggaran penerimaan negara. Di 

indonesia penerimaan dari sektor pajak menempati presentase paling tinggi 

dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lain. Oleh karena itu pajak 

merupakan sumber penghasilan bagi negara (Supramono, 2005:2). Salah satu 

kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran 

pajak (tax avoidance), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan 

penghindaran pajak. Penghindaran pajak (tax avoidance) selalu di artikan sebagai 

kegiatan legal. Namun permasalahannya saat ini adalah apakah penghindaran 

pajak atau tax avidance selalu legal ? 

Menurut Rohatgi dalam bambang 2009, di banyak negara penghindaran 

pajak dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (acceptable tax 

avoidance) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (unacceptable tax 

avoidance). Penghindaran pajak dapat saja dikatagorikan sebagai kegiatan legal 

dan dapat juga dikatagorikan sebagai kegiatan ilegal apabila transaksi yang 

dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi tersebut 

tidak mempunyai usaha yang baik. Dilakukannya tax avoidance sebagai suatu 

kesalahan alokasi yang terjadi didunia nyata. 
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Kegiatan tax avoidance  akhir-akhir ini diperkirakan akan menjadi hal 

penting yang harus diperhatikan oleh fiskus. Di Indonesia sendiri pada tahun 2005 

terdapat 750 perusahaan penanaman modal Asing melaporkan rugi pada laporan 

keuangannya dan tidak membayar pajak dalam waktu 5 tahun berurut-urut, antara 

lain ditengarai karena praktir penghindaran pajak (Jakarta Kompas 2005). Dan di 

Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan yang telah 

melakukan tax avoidance yakni dengan membayar pajak rata-rata 20% padahal 

pajak yang harusnya dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyreng dalam judi 

2012). 

Hal ini memunculkan anggapan luasnya literatur terkait dengan corporate 

governance  terkait penghindaran pajak ini terhadap pengambilan keputusan 

keuangan. Isu mengenai  corporate governance mulai mengemuka, ketika 

Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Menurut OECD (Organization 

for economic cooperation and Development) dalam solihin 2009, corporate 

governance sendiri merupakan suatu sistem untuk mengarahkan dan 

mengendalikan perusahaan. 

Penerapan corporate governance juga dilatar belakangi oleh masalah 

struktur kepemilikan. Pada penelitian kali ini, struktur kepemilikan perusahaan 

Institusional. Hal ini karena adanya kepemilikan institusional maka ada akan ada 

kontrol yang lebih baik. Kepemilikan Institusional berperan penting dalam 

mengawasi kinerja menejemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat 

Kepemilikan Institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada 

manajerial sehingga mengurangi konflik kepentingan menejemen. Investor 
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institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah 

keagenan, sehingga mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. 

Dewan komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan 

nasihat kepada direksi (UU No.40 Tahun 2007). Dewan Komisaris sendiri terdiri 

dari komisaris independen dan komisaris non-independen. Komisaris independen 

merupakan komisaris yang berasal dari pihak terafiliasi, pengertian terafiliasi 

adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan 

pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta 

dengan perusahaan  itu sendiri (KNKG, 2006). Keberadaan Dewan Komisaris 

Independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat 

mencegah agresifitas pajak perusahaan  yang dilakukan oleh menejemen 

(Wulandari 2005). 

Tanggung jawab komite audit dalam corporate governance adalah untuk 

memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang 

dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, 

melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepengtingan dan 

kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Pada umumnya komite 

audite berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang 

berhubungan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian intern (Mayangsari 

2003). Kebijakan keuangan yang baik akan meningkatkan laba perusahaan yang 

baik pula, ini akan cenderung membuat perusahaan melakukan penekanan 

terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan terutama dalam pembayaran pajak. 
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Menurut prinsip-prinsip OECD frise 2006 pentingnya untuk menganalisis 

interaksi antara corporate governance sistem pajak. Salah satu OECD untuk 

membuat kebijakan corporate governance adalah didasarkan pada keterbukaan 

transparasi. Menurut FCGI transparasi adalah mewajibkan adanya suatu informasi 

yang terbuka, tepat waktu serta jelas dan dapat dibandingkan yang menyangkut 

keadaan keuangan, pengelolahan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. 

Transparasi dapat diukur dengan kualitas audit.  

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini diantaranya 

ialah penelitian Elna Arlina (2015), Nuralifmida dan Kurniasih (2012) dan 

khairunisa (2014). Elna Arlina memiliki hasil, Terdapat pengaruh dari komite 

audit, kualitas audit, dewan komisaris, kepemilikan institusional terhadap tax 

avoidance. Hasil penelitian Nuralifmida dan Kurniasih (2012), Menunjukkan 

bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan dari kepemilikan institusional, 

komisaris independen, dewan komisaris, komite audit, kualitas audit terhadap  tax 

avoidance. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh khairunisa (2014) 

menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional, dewan komisaris, komisaris 

independen, komite audit, kualitas audit memiliki pengaruh  terhadap tax 

avoidance. Kemudian penelitian dari Annisa dan Yullita (2014) memiliki hasil 

bahwa Kepemilikan Institusional, kualitas audit berpengaruh positif terhadap tax 

avoidance. komisaris independen, komite audit memiliki pengaruh negatif 

terhadap tax avoidance. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ingin meneliti mengenai pengaruh 

faktor-faktor independen terhadap tingginya penghindaran pajak (Tax Avoidance) 
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yang dilakukan oleh badan usaha, maka penelitian ini mengambil judul 

“Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance” 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah : Apakah 

Corporate Governance (komisaris independen, komite audit, kepemilikan 

institusional, dewan direksi, dan kualitas audit)berpengaruh terhadap Tax 

Avoidance  pada Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia?   

C. Tujuan Penelitian   

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah : Untuk menganalisis 

apakah  Corporate Governance (komisaris independen, komite audit, kepemilikan 

institusional, dewan direksi, dan kualitas audit) berpengaruh terhadap Tax 

Avoidance  pada Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti selanjutnya  

Manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

refrensi dalam melakukan penelitian selanjutnya di bidang akuntansi khususnya 

mengenai Tax Avoidance (penghindaran pajak).  
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2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini menyediakan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan

pajak yang berusaha untuk mengidentifikasi keadaan di mana praktik 

penghindaran pajak lebih tinggi. 

3. Bagi investor

Bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi tata kelola dan

tanggung jawab sosial suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi sustainability 

dan citra perusahaan. 




