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BAB 1 

 PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara, salah satunya adalah Indonesia. 

Sumber penerimaan tersebut didapati dari wajib pajak orang pribadi maupun badan. 

Dari sudut pandang pemerintah, wajib pajak diharapkan melaksanakan kewajiban 

perpajakan tersebut semaksimal mungkin. Namun dilain sisi, yaitu sisi wajib pajak 

badan, pembayaran pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan atau 

penghasilan dan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang seharusnya 

maka, kesejahteraan pemegang saham tidak maksimal, serta laba yang didapatkan tidak 

dapat maksimum (Pohan, 2009). 

Hal ini dapat dilihat 82,50% dari total pendapatan negara berasal dari 

pendapatan pajak. Terlihat dari pendapatan pajak sebesar 1.786,4 triliun rupiah dari 

total pendapatan negara sebesar 2.165,1 triliun rupiah dalam APBN 2019. Penerimaan 

tersebut digunakan untuk mendukung serta melaksanakan kegiatan pembangunan 

nasional agar dapat berjalan baik dalam menyejahterakan kehidupan seluruh rakyat 

Indonesia (Mardiasmo, 2016). Peran pajak dalam hal ini sangat penting dan sangat 

besar bagi negara. Selain itu pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan 

penerimaan dari sektor perpajakan. 

Bagi semua perusahaan sasaran utamanya adalah memperoleh laba semaksimal 

mungkin dengan melakukan pengeluaran seminimal mungkin. Salah satu bentuk 

pengeluaran yang paling dihindari perusahaan adalah pembayaran pajak. Tinggi atau 

rendahnya pembayaran pajak tergantung pada laba yang dihasilkan perusahaan 

sehingga dapat dikaitkan laba dan pajak memiliki hubungan searah. Karena, semakin 

tinggi laba maka semakin tinggi pajak yang akan dibayar. Pajak dipandang sebagai 
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beban yang harus dikurangakan. Salah satu cara yang legal dalam mengurangkan beban 

pajak adalah dengan tax avoidance. 

Secara umum, tax avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran 

pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan 

beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan. Menurut Zain 

(2008) tax avoidance adalah salah satu contoh tax planning yang dapat dilakukan 

melalui proses pengelolaan laba untuk mengurangi pengenaan pajak yang perusahaan 

tidak inginkan. Terkadang, suatu negara dapat dirugikan apabila perusahaan 

melakukan tax avoidance karena menurunkan penerimaan, tetapi pemerintah tidak 

dapat menjatuhkan sanksi karena tidak ada aturan yang dilanggar secara hukum. 

Penghindaran pajak ini dapat dilakukan misalnya dengan melaporkan pendapatan 

bersih lebih kecil dari yang sebenarnya. Tax avoidance bersifat unik karena dari sisi 

perusahaan sah untuk dilakukan tetapi tidak selalu diinginkan jika dilihat dari sisi 

pemerintah (Maharani dan Suardana, 2014). 

Bagi perusahaan, pajak merupakan sesuatu yang dipandang tidak 

menguntungkan, maka dari itu perusahaan terdorong untuk melakukan upaya untuk 

melakukan perlawanan atau penghindaran pajak. Menurut Dyreng et al. (2008) 

menyatakan perusahaan yang melakukan tax avoidance tidak selalu salah karena ada 

banyak ketentuan dalam pajak yang mendorong perusahaan untuk mengurangi pajak, 

ditambah dengan adanya Batasan hukum yang tidak jelas (grey area). Sejalan dengan 

Dyreng, menurut Prebble et al. (2010) tax avoidance adalah tindakan mengambil 

keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan hukum yang ada untuk mengecilkan 

pajak terutang. Wang (2010) menyatakan bahwa tax avoidance adalah alat untuk 

melakukan tax saving dengan mengalihkan sumber daya yang seharusnya diberikan 

untuk negara kepada para pemegang saham agar nilai after tax perusahaan meningkat. 

Banyak perusahaan yang pernah melakukan tindakan penghindaran pajak 

sehingga memotivasi perusahaan lainnya untuk melakukan hal tersebut. Misalnya 

perusahaan ternama yang ada di luar negeri yaitu Starbucks, Facebook, Apple Inc. 

Salah satu perusahaan di Indonesia yang pernah melakukannya adalah Bank BCA. 
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Faccio (2006) menjelaskan perusahaan dianggap memiliki koneksi secara 

politik jika setidaknya salah satu pemegang saham yang besar (seseorang yang 

mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu 

pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) adalah 

anggota parlemen, menteri atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atas partai 

politik. Koneksi politik juga dapat dilihat dari ada atau tidaknya kepemilikan langsung 

oleh pemerintah pada perusahaan (Adhikari et al., 2006). Selanjutnya, Faccio (2006) 

mengemukakan salah satu determinan untuk penghindaran pajak, yaitu koneksi politik 

(political connection). Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung membayar 

pajak lebih rendah (tax discount). Koneksi politik merupakan sumber daya berharga 

untuk sebuah perusahaan dan memengaruhi pilihan strategi. 

Koneksi politik dianggap berharga karena dapat membawa manfaat, seperti 

preferensi untuk akses ke kredit (Johnson dan Mitton, 2003). Adanya kemudahan 

tersebut menjadi landasan positif untuk mendapatkan preferensi tertentu dalam bidang 

pajak, seperti rendahnya probability of detection dalam pemeriksaan pajak seperti 

disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor PMK-71/PMK.03/2010 

bahwa salah satu kriteria Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah adalah Wajib Pajak 

yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daeah. Preferensi 

yang didapat selain itu adalah pengawasan yang longgar. Keberadaan koneksi politik 

juga memengaruhi ketidakseriusan dalam pendeteksian penghindaran pajak dan 

hukuman terkait. 

Jika sebuah negara memiliki level korupsi yang cukup tinggi, maka koneksi 

politik menjadi salah satu faktor dalam hal penghindaran pajak. Penghindaran pajak 

pada perusahaan yang terkoneksi politik akan lebih besar jika mereka mempunyai 

aktivitas luar negeri sebagai perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional 

tersebut memiliki kesempatan untuk menghindari PPh (Pajak Penghasilan). Caranya 

adalah perusahaan tersebut menempatkan operasinya di negara yang memiliki tarif PPh 

yang rendah, maka dari itu perusahaan tersebut memiliki beban pajak yang rendah. 
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Selain political connection, kepemilikan institusional yang termasuk dalam 

good corporate governance juga dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

dalam suatu perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham 

perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan investasi, perusahaan asuransi, 

bank, dana perwalian, institusi luar negeri, dan institusi lainnya. Dalam artian lain 

bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang 

dimiliki oleh investor institusional. Kepemilikan institusional merupakan salah satu 

bagian penting dalam suatu perusahaan. Kepemilikan institusional berfungsi sebagai 

mengawasi suatu manajem dalam perushaan maka dari itu , kepemilikan institusional 

dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. 

Dalam hal ini, semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki suatu 

perusahaan akan berdampak pada manajemen perusahaan tersebut. Salah satunya 

adalah manajemen akan tertekan dalam memaksimalkan laba. Caranya adalah 

manajemen akan melakukan penghindaran pajak agar perusahaan tersebut dapat 

memaksimalkan laba yang akan diperoleh. 

1.2  Kesenjangan Penelitian 

Terdapat penelitian yang telah melakukan pembuktian terhadap pengaruh political 

connection dan good corporate governance terhadap tax avoidance di Indonesia. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hijriani, Latifah, dan Setyawan (2014) menemukan 

bahwa political connection berpengaruh negatif terhadap tax avoidance yang berarti 

meskipun terdapat koneksi politik, perusahaan dapat tetap bekerja dengan baik dan 

memberikan kontribusi kepada negara melalui setoran pajak yang besar. Lain halnya 

penelitian yang dilakukan oleh Ferdiawan dan Firmansyah (2017) yang menemukan 

bahwa koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak 

suatu perusahaan. Selain itu, terdapat penelitian sejenis yang dilakukan oleh Dharma 

dan Ardiana (2016), Purwanti dan Sugiyarti (2017), Pratiwi dan Djakman (2017), 

Lestari dan Putri (2017), Fadila (2017) yang menyimpulkan bahwa koneksi politik 

berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 
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Kim dan Zhang (2015) dan Sudibyo dan Jianfu (2016) yang memiliki pendapat berbeda 

yaitu koneksi politik berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 

Selain itu terdapat beberapa penelitian di Indonesia yang melakukan pembuktian 

terhadap pengaruh kepemilkan institusional terhadap tax avoidance. Penelitian yang 

dilakukan oleh Kurniasih dan Ratna (2013), Melisa Fadila (2017), Khairul Adhi dan 

Dul Muid (2017), Irwan Prasetyo dan Bambang Agus Pramuka (2018) menjelaskan 

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. 

Sedangkan hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Pohan 

(2009), Annisah dan Kurniasih (2012), dan Fadhilah (2014) yang menyatakan bawa 

kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. 

Koneksi politik dan kepemilikan institusional memiliki dua pandangan yang 

berbeda. Pada dasarnya, good corporate governance penting dalam suatu perusahaan 

untuk menjaga akuntabilitas perusahaan tersebut. Selain itu, good corporate 

governance penting bagi suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai 

dengan harapan pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini akan menggabungkan 

good corporate governance yang seharusnya dimiliki perusahaan dan koneksi politik 

yang dianggap negatif. Dalam penelitian ini akan mengaitkan penghindaran pajak yang 

legal namun juga kurang etis. Koneksi politik dapat memengaruhi penghindaran pajak 

dan juga tidak memengaruhi penghindaran pajak. Kepemilikan institusional yang 

termasuk dalam good corporate governance memiliki peranan penting dalam 

memantau, mendisiplinkan dan memengaruhi manajer. Semakin besar kepemilikan 

institusional yang dimiliki suatu perusahaan, maka akan semakin besar tekanan yang 

diperoleh pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. 

Berdasarkan inkonsistensi hasil penelitian yang telah disebutkan diatas, terdapat 

beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang lain. Penelitian 

sebelumnya hanya menggunakan data dari satu sektor industri, misalnya industri 

manufaktur. Dalam penelitian ini akan menggunakan sampel berupa seluruh sektor 
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industri kecuali sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 

2015-2018. Hal itu bertujuan akan menampilkan hubungan antara political connection 

dan good corporate governance yang menggunakan pengukuran dari kepemilikan 

institusional secara garis besar dan menyeluruh, maka dari itu penulis akan 

menggunakan seluruh sektor industri kecuali sektor keuangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2015-2018 sebagai data dalam penelitian ini. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji pengaruh political connection terhadap tax avoidance pada 

seluruh perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

2. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance 

pada seluruh perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 2 variabel independen, yaitu koneksi politik dan 

good corporate governance yang menggunakan proksi kepemilikan institusional. 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh dengan arah 

negatif terhadap penghindaran pajak. Meskipun terdapat koneksi politik, 

perusahaan dapat tetap bekerja dengan baik dan memberikan kontribusi kepada 

negara melalui setoran pajak yang besar. Selain itu, kepemilikan institusional yang 

termasuk dalam good corporate governance dalam penelitian ini menemukan 

bahwa berpengaruh dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin 

tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin rendah tindakan 

penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. 

Pada penelitian ini menggunakan 3 variabel kontrol, yaitu: return on assets 

(ROA), leverage, dan ukuran perusahaan. Variabel kontrol ROA berpengaruh 

dengan arah positif terhadap tax avoidance. Variabel kontrol leverage dan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 Pada bagian ini menjelaskan latar belakang yang berkaitan antara political 

connection, good corporate governance, dan tax avoidance. Pada bagian ini juga 

terdapat kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan hasil penelitian, dan 

sistematika penulisan penelitian.  

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bagian ini memuat teori keagenan yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan. Selain itu terdapat penelitian terdahulu mengenai political connection, 

good corporate governance, dan tax avoidance dan pengembangan hipotesis yang 

digunakan dalam penelitian. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

 Pada bagian ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Terdapat dua 

variabel independen yaitu political connection dan good corporate governance dan 

terdapat 1 variabel dependen yaitu tax avoidance. Pada bagian ini juga menjelaskan 

jenis dan sumber data serta teknik analisis yang digunakan. 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bagian ini menjelaskan hasil dan pembahasan penelitian pengaruh koneksi 

politik dan good corporate governance yang menggunakan pengukuran 

kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. Penelitian ini juga menggunakan 

3 variabel kontrol yaitu return on assets (ROA), leverage, dan ukuran perusahaan. 

Terdiri dari gambaran umum penelitian, analisis data, pembuktian hipotesis, 

interpretasi hasil penelitian dan pembahasan.  

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bagian ini merupakan penutup yang menjelaskan ringkasan hasil 

penelitian yang dilakukan, kesimpulan keseluruhan penelitian, saran bagi 

penelitian berikutnya, dan keterbatasan atas penelitian yang dilakukan pada 
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penelitian pengaruh koneksi politik dan good corporate governance terhadap tax 

avoidance.
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