
	  

	  

BAB 1 

PENDAHULUAN 

	  

1.1 Latar Belakang 

Pajak di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena 

merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk 

membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran untuk pembangunan. 

Hal ini dapat dibuktikan sesuai dengan data yang diperoleh mengenai hasil 

pendapatan berdasarkan APBN tahun 2013 dari sektor pajak dalam negeri 

adalah sebesar Rp 1.099,94 T (73,23%) (Erikson Wijaya, 2014). Begitu 

besarnya peran pajak bagi negara dan pemerintah senantiasa berupaya untuk 

meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, antara lain dengan program 

Sensus Pajak Nasional yang dimulai tahun 2012, dan pengenaan pajak bagi 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dimulai pada tahun 2013. 

Pajak merupakan pungutan negara terhadap orang pribadi maupun 

badan yang sifatnya wajib, tidak mendapat timbal balik secara langsung dan 

dipergunakan oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Dari sudut pandang 

perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi 

laba perusahaan. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan 

berusaha untuk melakukan perencanaan pajak agar pajak yang dibayarkan 

oleh perusahaan lebih sedikit. 

Tidak sedikit perusahaan di Indonesia yang melakukan perencanaan 

pajak atau tax planning dengan cara tax avoidance atau penghindaran pajak. 

Tax avoidance merupakan cara perencanaan pajak yang legal dan tidak 

bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun tax 

avoidance juga merupakan salah satu kendala dalam rangka optimalisasi 

penerimaan pajak di Indonesia.  
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Walaupun perusahaan memandang penghindaran pajak sebagai bagian 

dari manajemen pajak yang merupakan hak perusahaan untuk mengendalikan 

biayanya, mau tidak mau perusahaan tetap harus memperhatikan pandangan 

negatif masyarakat untuk menjaga reputasi dan kelangsungan usaha jangka 

panjang. Di lain pihak, pemegang saham membutuhkan masukan informasi 

untuk mengetahui cara-cara mempengaruhi manajer perusahaan terkait 

penghindaran pajak sehingga memenuhi kepentingannya. 

Perencanaan pajak perlu diawasi agar usaha-usaha yang dilakukan 

tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Pembentukan corporate 

governance diharapkan mampu untuk mengawasi kinerja pengelola 

perusahaan yang salah satunya menyangkut tentang perpajakan di perusahaan. 

Karakteristik corporate governance sebuah perusahaan tentu saja menentukan 

bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak.  

Dyreng et al. (2008) dalam Hanlon dan Heitzman (2010) 

mendefinisikan penghindaran pajak sebagai pengurangan pajak eksplisit 

secara umum dan merefleksikan semua transaksi yang memiliki efek terhadap 

kewajiban pajak perusahaan secara eksplisit. 

Penghindaran pajak merupakan salah satu dari banyak peluang yang 

tersedia untuk pihak manajer. Hampir sama dengan keputusan investasi 

lainnya, manajer memiliki insentif pribadi untuk terlibat dalam sejumlah 

penghindaran pajak yang mungkin tidak termasuk dalam kepentingan 

pemegang saham, sehingga dapat menimbulkan masalah. Dari perspektif 

pemegang saham, agency problem yang belum terselesaikan oleh perusahaan 

sehubungan dengan penghindaran pajak dapat bermanifestasi baik "terlalu 

sedikit" atau "terlalu banyak" dalam penghindaran pajak. Dalam hal ini 

mekanisme corporate governance diharapkan dapat mengurangi masalah 

agensi sehubungan dengan penghindaran pajak (Armstrong et al., 2014).  

Di Negara Malaysia seperti hubungan keluarga, pemerintah dan 

kepemilikan asing terbukti sebagai penentu potensi penghindaran pajak 

perusahaan dengan pengaruh potensi interaktif komposisi dewan. Untuk di 

Singapura terdapat pengertian bahwa kurangnya kepastian hukum dapat 
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menyebabkan banyak terjadinya tax avoidance. Sedangkan di Nigeria terdapat 

pengertian bahwa mengurangi tindakan tax avoidance perlu adanya sistem tata 

kelola yang baik di dalam perusahaan. 

Selain di negara Malaysia dan Nigeria, di negara Singapura masih 

terdapat beberapa perusahaan yang tata kelolanya masih jauh dari standar. Hal 

ini dapat dibuktikan dengan banyaknya jumlah dewan komisaris yang 

berperan dalam mengatur manajemen perusahaan. Dengan banyaknya jumlah 

dewan komisaris di perusahaan dapat berdampak pada peningkatan praktek 

tax avoidance (Lau Kah Hee, 2010). 

Jumlah komisaris yang lebih sedikit dipercaya akan membuat dewan 

lebih fokus untuk meyakinkan manajemen berinvestasi dalam perencanaan 

pajak. Selain itu dalam menguji hubungan antara governance dengan 

manajemen pajak merupakan hal yang menarik karena terdapat dua alasan, 

yaitu: 

1. Manajemen pajak atau perencanaan pajak dapat sangat kompleks dan 

memungkinkan adanya kesempatan dalam pengelolaan, sehingga 

pemahaman tentang peran corporate governance dalam manajemen pajak 

menjadi hal yang penting. 

2. Manajemen pajak memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi dan 

mungkin tidak memberikan dampak secara langsung kepada kinerja 

perusahaan, sehingga dengan mengerti bagaimana governance 

berhubungan dengan manajemen pajak dapat memberikan pemahaman 

yang lebih baik tentang bagaimana governance berfungsi dalam jangka 

panjang dan jangka pendek (Minnick dan Noga, 2010). 

Dari segi tradisional, mekanisme tax avoidance harus meningkatkan 

nilai pemegang saham dan sebuah perspektif agency yang menyatakan bahwa 

tax avoidance menyediakan prediksi yang berbeda. Corporate governance 

menjadi determinan yang penting dari penilaian yang dimaksudkan untuk 

penghematan pajak (Desai dan Dharmapala, 2007). 

Perusahaan di mana manajer memiliki ekuitas dalam mengambil risiko 

dengan insentif yang tinggi, maka dapat dipastikan bahwa keterlibatan dalam 
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penghindaran pajak juga akan menjadi tinggi (Rego dan Wilson, 2012), 

sedangkan dengan adanya kegiatan operasi internasional dalam suatu 

perusahaan akan membuat kesempatan penghindaran pajak lebih rendah dan 

berakibat tarif pajak efektif yang rendah (Hanlon dan Hietzman, 2010). 

Berbagai pengertian telah menyebutkan bahwa corporate governance 

merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara 

berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja 

perusahaan. Banyaknya perusahaan di Indonesia yang melakukan 

penghindaran pajak membuktikan bahwa corporate governance belum 

sepenuhnya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.  

Ada beberapa alasan mengapa good corporate governance tidak dapat 

diterapkan dengan baik oleh perusahaan, adalah sebagai berikut: 

1. Kendala hukum. 

2. Kendala budaya. 

3. Kendala politik. Berbagai keputusan bisnis di BUMN sangat diintervensi 

oleh pemerintah dan dalam kasus yang lain BUMN justru dieksploitasi 

oleh para politisi (Prasetiantono dalam Nugroho dan Siahaan 2005). 

4. Kendala lingkungan bisnis. 

5. Kendala lainnya, seperti fungsi monitoring tidak berjalan secara efektif 

pada saat melakukan pinjaman dana ke bank. 

Sejarah corporate governance di Indonesia berhubungan erat dengan 

krisis finansial Asia Selatan di tahun 1997. Kejadian ini mulai melanda 

beberapa bulan setelah the World Bank mengeluarkan laporannya tentang 

macan ekonomi Asia yang menginspirasi negara berkembang lainnya 

(Ibid:500). Isu mengenai corporate governance mulai mengemuka di 

Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang 

berkepanjangan. Untuk menghadapi kondisi buruk saat itu, pemerintah 

membutuhkan suntikan dana segar dan akhirnya The Internasional Monetary 

Funds (IMF) memberikan bantuan bersyarat. Salah satu syaratnya adalah 

pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperbaiki sistem corporate 

governance.  
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Berdasarkan survey dari Booz-Allen di Asia Timur pada tahun 1998 

menunjukkan bahwa Indonesia memiliki indeks corporate governance paling 

rendah dengan skor 2,88 jauh di bawah Singapura (8,93), Malaysia (7,72) dan 

Thailand (4,89). Rendahnya kualitas GCG korporasi-korporasi di Indonesia 

ditengarai menjadi kejatuhan perusahaan- perusahaan tersebut. 

Konsultan manajemen McKinsey dan Co melalui penelitian pada 

tahun 1998 menemukan bahwa sebagian besar nilai pasar perusahaan-

perusahaan Indonesia yang tercatat di pasar modal (sebelum krisis) ternyata 

overvalued. Dikemukakan bahwa sekitar 90% nilai pasar perusahaan publik 

ditentukan oleh growth expectation dan sisanya 10% baru ditentukan oleh 

current earning stream. Sebagai pembanding, nilai dari perusahaan publik 

yang sehat di negara maju ditentukan dengan komposisi 30% dari growth 

expectation dan 70% dari current earning stream, yang merupakan kinerja 

sebenarnya dari korporasi. 

Boediono (dalam Hardikasari, 2011) menyebutkan beberapa kasus 

yang terjadi di Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan PT Kimia Farma Tbk 

juga melibatkan pelaporan keuangan (financial reporting) yang berawal dari 

terdeteksinya indikasi manipulasi. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun 

investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek 

corporate governance dan sejak tahun 1999 telah dibentuk Komite Nasional 

Kebijakan Governance dan mengeluarkan Pedoman GCG yang telah 

mengalami perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. 

Survei Pricewaterhouse Coopers atas investor internasional pada tahun 

2002 menunjukkan bahwa Indonesia pada saat itu masih menduduki posisi 

terbawah dalam hal audit dan kepatuhan, akuntabilitas terhadap pemegang 

saham, standar pengungkapan dan transparansi serta peranan direksi, untuk 

membandingkan kerangka governance Indonesia dengan negara lain pada satu 

wilayah (FCGI, 2002). Jika dilihat dari ketersediaan investor untuk memberi 

premium terhadap harga saham perusahaan publik di Indonesia, hasil survey 

tahun 2002 menunjukkan kemajuan dibandingkan hasil survey tahun 2000.  
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Pada tahun 2000 investor bersedia membayar premium 27%, sedang di 

tahun 2002 hanya bersedia membayar 25% saja. Hal ini menunjukkan persepsi 

investor terhadap resiko tidak dijalankannya GCG, menjadi lebih baik. Secara 

keseluruhan urutan teratas masih ditempati oleh Singapura dengan skor 3,62, 

Malaysia dan Thailand mendapat skor 2,62 dan 2,19.  

Pada tahun 2004, pemerintah merubah Komite Nasional Corporate 

Governance yang terdiri dari sub-komite yakni sub-komite publik governance 

dan sub-komite corporate governance. Pada tahun 2006, Komite merevisi 

kode yang lama menjadi Indonesia’s Code of Good Corporate Governance 

atau Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia (Komite 

Nasional Governance 2006:I). 

Masalah penghindaran pajak akan timbul apabila manajer 

memanfaatkan posisinya untuk mengalihkan sumberdaya perusahaan bagi 

keuntungan pribadinya, yang biasa disebut dengan masalah agensi. Disinilah 

peran corporate governance yang merupakan mekanisme untuk mengontrol 

manajer agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. 

Mekanisme dalam pengawasan corporate governance terdiri dari 

internal dan external. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan 

perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS), komposisi Dewan Direksi, proporsi Dewan 

Komisaris dan pertemuan dengan board of director. Sedangkan mekanisme 

external adalah seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan, 

dan pengendalian pasar.  

Salah satu prinsip utama dalam melaksanakan mekanisme corporate 

governance adalah transparansi dan keterbukaan. Transparansi adalah 

mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas, dan 

dapat dibandingkan dengan hal yang menyangkut keadaan keuangan, 

pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Transparansi dapat 

diukur dengan kualitas audit.  

Faktanya, corporate governance mulai berkembang sepanjang tahun 

1990-an yang mana deregulasi dan internasionalisasi pasar modal mulai 
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bergerak tumbuh (Thomseen 2006: 850-851) dan pada saat yang sama 

institusional investment melalui dana pensiun mulai berkembang di Amerika 

dan Inggris. Dominasi institusional investment di pasar modal juga berlaku di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2010, 73,9% dari total foreign 

investor yang berinvestasi di BEI adalah institusional investor (Shehmeini, 

2011:15). Thomsen (Thomseen 2006:848) menyimpulkan bahwa corporate 

governance adalah agenda utama para pemegang saham institusi. 

Mengukur penghindaran pajak sulit dilakukan dan data untuk 

pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak sulit didapat untuk itu 

perlu pendekatan untuk menaksir berapa pajak yang sebenarnya harus dibayar 

oleh perusahaan pada pemerintah. Oleh karena itu, perlu untuk mengadopsi 

pendekatan tidak langsung untuk mengukur variabel dependen penghindaran 

pajak yaitu dengan dimulainya menghitung perbedaan laba akuntansi dengan 

penghasilan atau laba kena pajak.  

Penelitian mengenai hubungan antara corporate governance dan tax 

avoidance dalam perusahaan dapat menghasilkan hasil yang berbeda-beda. 

Selain karena faktor individu yang terlibat (Cummings et al., 2009; Dyreng et 

al., 2009) terdapat perbedaan faktor lingkungan di setiap negara (Wahab dan 

Holland, 2012). Di Indonesia penelitian mengenai hubungan antara corporate 

governance dan tax avoidance masih terbatas jumlahnya. Penelitian tersebut 

telah dilakukan oleh Annisa (2012), Kurniasih dan Maria (2013), Puspita dan 

Harto (2014), Maharani dan Suardana (2014), dan Swingly dan Sukarta 

(2015). 

Penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh corporate governance 

terhadap tax avoidance menyatakan bahwa kondisi tata kelola dalam suatu 

perusahaan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh perusahaan. 

Apabila terdapat perusahaan dengan tata kelola yang buruk, aktivitas tax 

avoidance tidak bernilai bagi pemegang saham dan dapat mengurangi nilai 

perusahaan (Desai dan Dharmapala, 2006; Wahab dan Holland, 2012). 

Sedangkan bagi perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik, tax 

avoidance tidak akan terjadi di dalam perusahaan. 
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Mengingat pentingnya peran setiap individu dalam pembuatan 

keputusan mengenai kebijakan pajak perusahaan (Cummings et al., 2009; 

Budiman dan Setiyono, 2012), penelitian ini menyelidiki tentang pengaruh 

dari latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, dan 

independensi dewan komisaris terhadap penghindaran pajak yang dilakukan 

perusahaan. 

Adanya kepentingan diantara para pemegang saham dalam perusahaan 

mempengaruhi kecenderungan penghindaran pajak perusahaan (Core et al., 

1999; Timothy, 2010; Badertscher et al., 2012). Kepentingan ini dapat dilihat 

sebagai dua sisi yang berbeda, yaitu kepentingan minoritas (kepemilikan oleh 

publik) dan kepentingan mayoritas (kepemilikan oleh pemegang saham 

terbesar). Penelitian ini akan menyelidiki pengaruh dari struktur kepemilikan 

publik dan struktur kepemilikan terbesar terhadap aktivitas penghindaran 

pajak perusahaan. 

Perbedaan variabel yang digunakan para peneliti untuk merefleksikan 

beragamnya indikator mekanisme corporate governance disebabkan oleh 

luasnya definisi mekanisme corporate governance itu sendiri. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan 

pada tahun periode laporan keuangan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 

2014 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia 

dan penelitian ini berfokus pada lima variabel independen yang memiliki 

pengaruh terhadap tax avoidance yang bertindak sebagai variabel dependen, 

yaitu: kepemilikan institusional, prosentase dewan komisaris independen, 

jumlah dewan komisaris, kualitas audit, dan komite audit. 

Kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan berperan penting 

dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya 

tingkat kepemilikan institusional suatu perusahaan, maka semakin besar 

tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga dapat mengurangi konflik 

kepentingan manajemen.  
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Selain kepemilikan institusional yang dimiliki perusahaan, adanya 

dewan komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan pengawasaan 

sehingga dapat mencegah agresifitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh 

manajemen. Jumlah dewan komisaris independen harus seimbang dengan 

jumlah dewan komisaris. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kepentingan 

manajemen.  

Adanya komite audit dalam perusahaan digunakan untuk memberikan 

kepastian bahwa perusahaan tersebut telah melaksanakan tugas sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, melakukan pengawasan secara efektif, dan 

melaksanakan usahanya sesuai dengan etika yang ada. 

Kasus tentang pajak telah banyak dibicarakan, termasuk yang terkait 

dengan penghindaran pajak. Salah satu kasus penghindaran pajak yang terjadi 

di Indonesia adalah kasus Kaltim Prima Coal (KPC) yang melakukan skema 

transaksi untuk meminimalkan beban pajaknya dengan memanfaatkan 

kelemaham-kelemahan (loopholes) ketentuan perpajakan suatu negara. 

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian terkait dengan 

pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance dan menggunakan 

referensi penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hal ini 

dilakukan mengingat minimnya penelitian terkait dengan corporate 

governance dan tax avoidance yang dilakukan oleh peneliti di Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dilakukan oleh beberapa 

peneliti yang ada di luar negeri dan di dalam negeri, maka masalah yang 

hendak dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimana pengaruh corporate 

governance terhadap tax avoidance pada perusahaan terdaftar  2012-2014?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah 

corporate governance memiliki pengaruh terhadap tax avoidance yang 

dilakukan oleh perusahaan terdaftar Bursa Efek Indonesia 2012-2014. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan penelitian ini adalah 

dapat memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah atas tata kelola 

perusahaan maupun kebijakan dalam perpajakan yang dapat mencegah praktik 

penghindaran pajak perusahaan. Selain itu juga dapat memberikan salah satu 

indikator untuk penilaian perusahaan dan memberikan keyakinan dalam 

memilih perusahaan, baik sebagai investor maupun customer. 

 

1.5 Sistematika Skripsi 

Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling terkait 

sehingga pada akhirnya didapatkan kesimpulan atas permasalahan yang 

dibahas. Secara garis besar, sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Bab 1: Pendahuluan 

Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah mengenai 

corporate governance dan tax avoidance yang ada di luar negeri berdasarkan 

peneliti terdahulu dan keadaan yang ada di Indonesia khususnya perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai dengan 

tahun 2014, perumusan masalah tentang pengaruh corporate governance 

terhadap tax avoidance, tujuan penelitian untuk mengetahui apakah corporate 

governance memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance, 

manfaat yang peroleh dengan diadakannya penelitian mengenai corporate 

governance dan tax avoidance serta sistematika penyusunan skripsi. 

Bab II: Tinjauan Pustaka 

Bab tinjauan pustaka ini terdiri dari landasan teori yang membahas 

tentang definisi corporate governance, sistem perpajakan di Indonesia, 

perencanaan pajak, dan tax avoidance. Selain itu di dalam bab ini dibahas pula 

tentang peneliti terdahulu baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri 

mulai dari judul yang digunakan, variabel, hasil, perbedaan dengan penelitian 

yang dilakukan saat ini, dan persamaannya. Adapun pembahasan mengenai 

hipotesis dan model analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

10	  
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP 
TAX AVOIDANCE

GUSTI ADHIATI ANDRIANI



	  

	  

tujuan untuk mengetahui hubungan dari masing-masing variabel independen 

yaitu corporate governance yang diproksikan dengan kepemilikan 

institusional, persentase dewan komisaris independen, jumlah dewan 

komisaris, kualitas audit, dan komite audit terhadap variabel dependen (tax 

avoidance). 

Bab III: Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian yang digunakan 

untuk menjelaskan apakah corporate governance berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance. Selain itu terdapat identifikasi dari masing-masing 

variabel yang digunakan selama penelitian berlangsung mulai dari variabel 

independen, dependen, dan kontrol. Adapun pembahasan mengenai definisi 

operasional yang terdiri dari kepemilikan institusional, persentase dewan 

komisaris independen, dewan komisaris, kualitas audit, dan komite audit. Pada 

bab ini dibahas juga mengenai jenis dan sumber data yang digunakan dalam 

penelitian, prosedur yang digunakan untuk pengumpulan data, dan teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian untuk mengolah data yang 

kemudian menjadi sebuah informasi.  

Bab IV: Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi gambaran umum sampel penelitian dan analisis terhadap 

pengolahan data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Selain itu dalam 

bab ini juga memaparkan hasil pengujian hipotesis penelitian yang tersusun 

atas deskripsi objek penelitian, analisis atas data, serta interpretasi hasil. 

Bab V: Simpulan dan Saran 

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas hasil penelitian, 

mengungkapkan keterbatasan dalam melakukan penelitian dan saran 

penelitian. 

 

 

 

 

 

11	  
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP 
TAX AVOIDANCE

GUSTI ADHIATI ANDRIANI




