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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia pada tahun 

2017 dengan jumlah Rp 1.489,9 triliun atau 85,6% dari total pendapatan negara, 

sedangkan di tahun 2019 pemerintah menargetkan penerimaan pendapatan dari 

sektor pajak sebesar Rp 1.786,4 triliun (kemenkeu, 2019). Sehubungan dengan 

hal itu, pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) diharapkan 

mampu mengoptimalkan pendapatan negara melalui fungsinya sehingga 

mampu mendororong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta 

mengurangi kebutuhan pembiayaan dari sumber utang. 

 Bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban pengurang laba 

pemegang saham yang juga menjadi pemilik usaha. Karena menganggap pajak 

sebagai beban maka timbul keinginan dari wajib pajak untuk menggurangi 

beban tersebut melalui usaha-usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus 

dibayar dengan melakukan tax planning (Mangoting, 1999). Menurut Brian dan 

Martani (2014) ada dua cara perusahaan dalam memperkecil jumlah pajak yang 

harus dibayar, yaitu tax avoidance melalui memperkecil nilai pajak dengan 

tetap mengikuti peraturan pajak yang berlaku dan tax evasion melalui 

meperkecil nilai pajak dengan tindakan yang tidak sesuai undang-undang. 

Namun menurut Deak (2004); Brian dan Martani (2014) baik tax avoidance 

maupun tax evasion merupakan tindakan penyimpangan dari sesuatu yang 

seharusnya dilakukan secara legal, adil, dan benar-benar mencerminkan yang 

sesungguhnya. Hal itu menunjukkan baik tax avoidance maupun tax evasion   
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adalah suatu tindakan yang semestinya tidak dilakukan oleh perusahaan sebagai 

warga negara yang patuh terhadap negara.  

 Menurut Kementrian Keuangan Badan Fiskal angka tax ratio Indonesia 

masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia 

Tenggara. Pada tahun 2017 Thailand yang tax rationya dapat mencapai 16,5 

persen PDB begitu juga Malaysia dan Filipina yang dapat mencapai tax ratio 

sebesar 14,3 persen dan 13,6 persen. Australia sebagai negara maju di kawasan 

Pasifik juga memiliki tax ratio yang sangat tinggi yaitu sebesar 22,2 persen 

PDB. Sementara itu, angka tax ratio Indonesia hanya sebesar 10,7 persen 

(Kemenkeu, 2018). Rendahnya tax ratio Indonesia diduga salah satu 

penyebabnya adalah masih banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia 

yang melakukan tax avoidance secara agresif. Salah satu kasus penghidaraan 

pajak di Indonesia adalah yang dilakukan oleh Astra Internsional Tbk (ASII) 

yang memiliki anak perusahaan yaitu PT Toyota Motor Manufacturing 

Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau complete 

built up (CBU) mereka pada tahun 2013 dengan jumlah lebih dari 118 ribu unit. 

Jumlah tersebut setara dengan 70% total ekspor kendaraan dari Indonesia pada 

tahun 2013. Jika ditambah dengan produk mobil terurai atau complete knock 

down (CKD) dan komponen kendaraan, maka nilai ekspornya mencapai US$ 

1,7 miliar atau sekitar Rp 17 triliun. Namun Diretorat Jendral Pajak memiliki 

bukti bahwa Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar 

perusahaan terafiliasi atau sering disebut dengan transfer pricing di dalam dan 

luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Modus yang dilakukan 
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TMMIN adalah dengan memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu 

negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (tax haven). 

Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. 

Terungkap bahwa seribu mobil buatan TMMIN dijual terlebih dahulu pada 

kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, kemudian dijual ke Filipina dan 

Thailand. Tindakan tersebut dilakukan untuk menghindari beban pajak yang 

tinggi di Indonesia (investigasi.tempo.co, 2014).  

Penghindaran pajak (Tax avoidance) merupakan suatu usaha 

pengurangan beban pajak yang dilakukan secara legal dengan cara 

memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan 

yang berlaku (Suandy, 2014). Perilaku tax avoidance merupakan startegi agresif 

yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak sehingga 

akan menimbulkan resiko bagi perusahaan antara lain sanksi denda dan reputasi 

perusahaan menjadai buruk di mata publik (Annisa dan Kurniasih, 2012). 

Menutut Annisa dan Kurniasih (2012) dalam perusahaan corporate governace 

dapat mempengaruhi cara suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

pajaknya. Berdasarkan (KNKG, 2006) untuk meningkatkan kepercayaan pasar 

sehingga mendorong arus investasi  dan pertumbuhan ekonomi nasional yang 

berkesinambungan perusahaan dituntut untuk memperbaiki dan meningkatkan 

daya saing perusahaan secara nasional maupun intrernasional, sehubungan 

dengan itu pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) 

memperkenalkan konsep Good Corporate Governance pada tahun 1999 dengan 

dibentuknya Komite Nasional Kebijakan Corporate Governace (KNKCG) 
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berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIN/08/1999. 

Perusahaan yang memiliki mekanisme good corporate governance maka 

perusahaan tersebut patuh dalam pemenuhi kewajiban pajaknya (Winata, 2014).  

Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik atau good corporate 

governance maka perusahaan tersebut akan bertanggung jawab kepada semua 

stakeholder perusahaan (Rahmawati et al., 2016). Salah satu bentuk dari 

pertanggungjawaban tersebut adalah Corporate Social Responsibility (CSR) 

(Wijayanti et al., 2016). CSR merupakan suatu konsep bahwa perusahaan 

bertanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, 

komunitas dan lingkungan dalam segala aspek yang berkaitan dengan 

oprasional perusahaan. Suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya 

harus mendasarkan keputusanya tidak hanya pada aspek keuangan, namun juga 

harus memperhatikan dampak sosial di lingkungan untuk saat ini maupun 

jangka panjang (Untung, 2014).  

 Praktek CSR berdasar pada teori legitimasi, yang mengatakan bahwa 

kehidupan perusahaan tergantung pada legitimasi dari masyarakat sekitarnya 

(Wahyudi, 2015). CSR merupakan usaha perusahaan dalam mendapatkan 

legitimasi dari masyarakat melalui intensif-intensif berupa kegiatan sosial yang 

diharapkan oleh masyarakat. Menurut Lanis and Richardson (2011); Wahyudi 

(2015) jika perusahaan dipandang sebagai penghindar pajak, maka perusahaan 

tersebut dianggap tidak membayar pajak secar jujur kepada negara yang 

digunakan untuk membantu membiayai kepentingan masyarakat luas. 

Kekurangan pembayaran pajak akan mengakibatkan rusaknya reputasi 
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perusahaan. Pada akhirnya kekurangan pembayaran pajak akan merugikan 

masyarakat. Hal  ini berarti tindakan penghindaran pajak merupakan suatu yang 

tidak bertanggung jawab secara sosial (socially irresponsible) dan merupakan 

tindakan yang tidak berlegitimasi. Pemerintah pada tahun 2012 melalui 

BAPEPAM yang sekarang menganti nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) mengeluarkan putusan tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan 

bagi emiten atau perusahan publik Nomor : Kep-431/BL/2012 mengenai 

tanggung jawab sosial perusahaan meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya 

yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek lingkungan hidup; praktek 

ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja; pengembangan sosial dan 

kemasyarakatan; tanggung jawab produk (BAPEPAM, 2012). Oleh sebab itu, 

perusahaan harus mengeluarkan dana lebih untuk program CSR diluar 

kewajiban membayar pajak (Maraya dan Yendrawati, 2016).  

Praktek CSR oleh perusahaan di Indonesia dinilai masih rendah 

berdasarkan riset yang dilakukan oleh Riset Centre for Governance, Institutions, 

and Organizations National University of Singapore (NUS) Business School 

yang melakukan riset terhadap 100 perusahaan di empat negara di kawasan Asia 

Tenggara yaitu Indonesia, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Hasil riset 

tersebut menujukan nilai kualitas implementasi CSR Indonesia sebesar 48,4 

dari total 100, sementara Thailand dan Singapura masing-masing mendapatkan 

58,6 dan  48,8. Indonesia hanya unggul dari Malaysia yang hanya sebesar 47,7. 

Kriteria penilaian kualitas tersebut diambil berdasarkan jumblah indikator dari 
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kerangka Global Reporting Initiative (GRI). Sejumblah faktor diantaranya tata 

kelola perusahaan, ekonomi, lingkungan, dan sosial (Suasana, 2016). 

Beberapa penelitian tentang pengaruh good corporate governance dan 

corporate social responsibility terhadap tax avoidance telah dilakukan. 

Penelitian tersebut dilakukan antara lain oleh (Maraya dan Yendrawati, 2016), 

(Rahmawati et al., 2016), (Winata, 2014), (Annisa dan Kurniasih, 2012), (Sari 

dan Adiwibowo, 2017), (Muzakki dan Darsono, 2015); (Wijayanti et al., 2016), 

(Septiadi et al., 2016); (Wahyudi, 2015); dan (Jati et al., 2019). Namun terdapat 

perbedaan dari hasil penelitian. 

Kepemilikan institusional dinyatakan tidak berpengaruh terhadap tax 

avoidance oleh Winata (2014) serta Annisa dan Kurniasih (2012). Sebaliknya, 

menurut Maraya dan Yendrawati (2016) serta Rahmawati et al. (2016) 

kepemilikan institusional dinyatakan berpengaruh negatif terhadap tax 

avoidance. Menurut hasil penelitian dari Winata (2014) serta Annisa dan 

Kurniasih (2012), komite audit dinyatakan berpengaruh negatif terhadap tax 

avoidance. Sebaliknya, menurut hasil penelitian dari Wijayanti et al. (2016) 

serta Rahmawati et al. (2016), komite audit dinyatakan tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance.  Kualitas audit dinyatakan tidak berpengaruh oleh 

Winata (2014) serta Septiadi et al. (2016). Maraya dan Yendrawati (2016), 

Rahmawati et al. (2016) serta Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan bahwa 

kualitas audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.  

Corporate social resposibility dinyatakan berpengaruh negatif terhadap 

tax avoidance oleh Sari dan Adiwibowo (2017) serta Muzakki dan Darsono 
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(2015), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti et al. (2016) serta 

Wahyudi (2015) membuktikan bahwa corporate social responsibility tidak 

berpengaruh terhadap tax avoidance.  

Berdasarkan perbedaan hasil dari penelitian terdahulu inilah yang 

mendorong peneliti untuk tertarik menguji kembali konsistensi dari hasil 

penelitian terdahulu. Variabel yang ingin dikaji ulang oleh peneliti terkait 

pengaruhnya terhadap tax avoidance diantaranya good corporate governance  

yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, komite audit, serta kualitas 

audit, dan corporate social responsibility. Permasalahan yang hendak dijawab 

oleh peneliti yaitu apakah good corporate governance  yang diproksikan 

dengan kepemilikan institusional, komite audit, serta kualitas audit dan 

corporte social responsibility berpengaruh terhadap tax avoidance. Dari uraian 

di atas maka judul penelitian yang diajukan oleh peneliti adalah 

“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPORATE 

SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA 

PERUASAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI 

TAHUN 2017” 

B. Perumusan Masalah 

Apakah Good Corpotrate Governance yang diproksikan dengan 

Kepemilikan Insititusional, Komite Audit, serta Kualitas Auditor dan 

Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menguji secara 

empiris Pengaruh Good Corporate Governance yang diproksikan dengan 

Kepemilikan Institusional, Komite Audit, serta Kualitas Audit dan Corporate 

Social Responsibility terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di BEI Tahun 2017. 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan 

praktis. Manfaat teoritis yang diharapkan adalah penambahan teori-teori yang 

sudah ada ataupun sebagai pengganti tentang Pengaruh Good Corporate 

Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance pada 

Persahaan Manufaktur. Sedangkan manfaat praktis adalah sebagai solusi 

maupun referensi yang nantinya bisa dipakai oleh pembaca penelitian ini, dalam 

hal Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility 

terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur.  

 


