
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Peranan penerimaan pajak semakin penting sebagai sumber utama 

penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 

Indonesia. Dalam periode 2007 s.d 2013, pertumbuhan penerimaan pajak rata-

rata mencapai 15,30%, sedangkan pertumbuhan alamiahnya rata-rata 

mencapai 12,17%. Artinya, penerimaan pajak mampu tumbuh lebih tinggi 

dibandingkan dengan pertumbuhan alamiahnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

realisasi penerimaan pajak tidak hanya didukung oleh faktor-faktor ekonomi, 

namun juga faktor-faktor nonekonomi. Salah satu faktor nonekonomi yang 

sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak adalah kebijakan perpajakan 

yang diambil pemerintah, seperti kebijakan tarif pajak 

(http://www.kemenkeu.go.id, 26 Januari 2015). 

Semenjak reformasi perpajakan (tax reform) dijalankan dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang perubahan 

keempat atas  Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, 

menghasilkan revisi yaitu pemberian insentif pajak kepada wajib pajak badan 

berupa perubahan tarif pajak yang semula tarif progresif menjadi tarif tunggal, 

yaitu (1) tarif maksimal 30% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2008; (2) 

tarif 28% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2009; dan (3) tarif 25% yang 

mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Penurunan tarif pajak memberikan 
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keuntungan tersendiri terutama bagi perusahaan go public yang memenuhi 

syarat tertentu, karena memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif 

umum (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2 huruf b j.o 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 pasal 2 ayat 1). Dengan 

diberlakukannya Undang-Undang No 36 Tahun 2008 maka perusahaan akan 

membayar pajak lebih kecil untuk penghasilan yang sama pada periode 

sebelumnya. Mengingat peranan pajak sebagai beban perusahaan, hal ini dapat 

memberikan insentif bagi perusahaan dengan memindahkan labanya ke 

periode dimana beban pajak menjadi kecil (Yulianti & Christine, 2012). 

Salah satu tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan 

pemegang saham atau investor dalam memaksimalkan nilai perusahaan 

dengan cara memperoleh laba maksimum (Pohan, 2013:3). Pajak merupakan 

hal yang menjadi perhatian penting karena beban pajak akan mengurangi laba 

bersih dan sudah menjadi rahasia umum perusahaan menginginkan 

pembayaran pajak seminimal mungkin (Kurniasih & Sari, 2013; Prakosa, 

2014). Oleh karena itu, perusahaan melakukan upaya efisiensi pembayaran 

pajak. Salah satu upaya efisiensi pembayaran pajak yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak 

melanggar aturan melalui aktivitas penghindaran pajak (tax avoidance).  

Pohan (2013: 13) menjelaskan tax avoidance sebagai salah satu upaya 

perlawanan pajak aktif yang meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara 

langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. 

Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaaatkan kelemahan 
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(grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu 

sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Dilihat dari sisi pemungut 

pajak (fiskus), jika pajak yang di bayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari 

yang seharusnya, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. 

Sebaliknya, dari sisi wajib pajak (manajemen perusahaan), jika pajak yang 

dibayar lebih besar dari jumlah yang seharusnya, akan mengakibatkan 

kerugian. Dalam hal ini terjadi conflict of interest antara fiskus dengan 

manajemen perusahaan. 

Return on Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang 

mencerminkan kinerja operasional perusahaan dan dapat dijadikan sebagai 

pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aset (Kurniasih 

& Sari, 2013). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang 

digunakan untuk operasional perusahaan mampu memberikan laba perusahaan 

(Prakosa, 2014). Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi produktivitas aset 

dan semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan. Chen  et al, (2010) 

menyatakan perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi memiliki 

kesempatan untuk melakukan upaya efisiensi dalam kewajiban pembayaran 

pajak melalui aktivitas tax avoidance. Sebaliknya, semakin rendah nilai ROA, 

semakin rendah produktivitas aset dan semakin rendah tingkat profitabilitas 

perusahaan, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk melakukan upaya 

efisiensi dalam kewajiban pembayaran pajak melalui aktivitas tax avoidance. 

Aktivitas tax avoidance bukan merupakan suatu kebetulan, melainkan 

merupakan hasil kebijakan perusahaan. Eksekutif merupakan individu 
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pengambil kebijakan perusahaan yang memiliki karakter berbeda-beda 

(Dyreng et al., 2010). Karakter eksekutif dibedakan menjadi dua yaitu risk 

taker dan risk averse yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. 

Aktivitas tax avoidance akan mempengaruhi besar kecilnya beban pajak yang 

harus di bayar perusahaan. Eksekutif perusahaan akan berusaha untuk 

meminimalkan beban pajak. Implikasi dari kecilnya beban pajak yang harus 

dibayar perusahaan akan menaikkan cash flow perusahaan (Hanafi & Harto, 

2014). Semakin eksekutif bersifat risk taker, mereka lebih berani mengambil 

risiko sehingga akan semakin tinggi tingkat aktivitas tax avoidance. 

Sebaliknya, semakin eksekutif bersifat risk averse, mereka cenderung 

menghindari risiko sehingga akan semakin rendah tingkat aktivitas tax 

avoidance (Budiman & Setiyono, 2012).  

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan sistem yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) 

untuk semua stockholder (Desai & Dharmapala, 2007). Tata kelola 

perusahaan yang baik menunjukkan perbedaan kepentingan antara manajer 

dan pemilik suatu perusahaan yang berkaitan dengan keadaan baik buruknya 

tata kelola suatu perusahaan dengan tindakan pengambilan keputusan 

perpajakannya (Kurniasih & Sari, 2013). Kurniawan (2012: 34) menyatakan 

dalam konsep teori keagenan dimana manajemen sebagai agen seharusnya 

bertindak untuk kepentingan pemegang saham selaku prinsipal (on behalf of 

the best interest of the shareholders). Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN 

Nomor PER-01/MBU/2011 pasal 3, pelaksanaan tata kelola perusahaan yang 
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baik menerapkan lima prinsip utama, yaitu transparansi (transparency), 

akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), 

kemandirian (independency), dan kewajaran (fairness).  

Baik buruknya tata kelola perusahaan tercermin dari kepemilikan 

institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit dan komite 

audit (Desai & Dharmapala, 2007). Dilihat dari sisi prinsipal, aktivitas tax 

avoidance diharapkan mampu meningkatkan keuntungan perusahaan untuk 

jangka panjang, namun pelaksanaannya dilakukan oleh manajer (Desai & 

Dharmapala, 2006). Oleh karena itu, aktivitas tax avoidance membuka 

peluang bagi manajer untuk bersikap oportunis untuk tujuan jangka pendek, 

tidak untuk keuntungan jangka panjang seperti yang diharapkan prinsipal 

(Minnick & Noga, 2010). Peran tata kelola perusahaan diharapkan mampu 

mengendalikan akibat dari masalah keagenan terhadap aktivitas tax avoidance 

(Desai & Dharmapala, 2006 dalam Puspita & Harto, 2014). 

Penelitian mengenai return on asset, karakter eksekutif, dimensi tata 

kelola yang baik dan tax avoidance telah banyak dilakukan di Indonesia, 

diantaranya Sari dan Martani (2010); Annisa dan Kurniasih (2012); Budiman 

dan Setiyono (2012); Hanum dan Zulaikha (2013); Hartadinata dan Tjaraka 

(2013); Kurniasih dan Sari (2013); Meilinda dan Cahyonowati (2013); 

Yuniasih et al (2013); Dewi dan Jati (2014); Hanafi dan Harto (2014); 

Maharani dan Suardana (2014); Prakosa (2014); Puspita dan Harto (2014); 

Swingly dan Sukartha (2015). Secara keseluruhan penelitian-penelitian 

tersebut mengambil fenomena aktivitas tax avoidance sesudah penurunan tarif 
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PPh Badan tahun 2008 (tarif pajak tunggal 28% menjadi 25%). Oleh karena 

itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil fenomena 

aktivitas tax avoidance antara sebelum dan sesudah penurunan tarif PPh 

Badan tahun 2008 (tarif pajak progresif 30% ke tarif pajak tunggal 28% dan 

25%) dengan periode penelitian dari tahun 2007-2013 dan mengambil judul 

“Pengaruh Return on Asset, Karakter Eksekutif, dan Dimensi Tata Kelola 

Perusahaan yang Baik terhadap Tax Avoidance” (studi empiris Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2013).  

Penelitian ini menggabungkan penelitian sebelumnya yaitu Kurniasih 

dan Sari (2013) dengan periode penelitian 2007-2010 dan Dewi dan Jati 

(2014) dengan periode penelitian 2009-2012. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat perbedaan aktivitas tax avoidance antara sebelum dan 

sesudah penurunan tarif PPh Badan tahun 2008? 

2. Apakah return on asset berpengaruh terhadap aktivitas tax avoidance? 

3. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap aktivitas tax avoidance? 

4. Apakah dimensi tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh terhadap 

aktivitas tax avoidance? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menguji pengaruh perbedaan aktivitas tax avoidance antara sebelum dan 

sesudah penurunan tarif PPh Badan tahun 2008. 
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2. Menguji pengaruh return on asset terhadap aktivitas tax avoidance. 

3. Menguji pengaruh karakter eksekutif terhadap aktivitas tax avoidance. 

4. Menguji pengaruh dimensi tata kelola perusahaan yang baik terhadap 

aktivitas tax avoidance. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di 

lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran 

mengenai aktivitas tax avoidance bagi perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI dan sebagai bahan referensi dalam tindakan pengambilan 

keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, regulator, dan investor. 

  

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terbagi dalam bab-bab berikut ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan isi penelitian dan 

gambaran permasalahan yang diangkat. Berisi latar belakang masalah yang 

menjelaskan mengenai alasan-alasan yang mendukung permasalahan dari 

penelitian, rumusan masalah mengenai masalah-masalah yang nantinya akan 
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dicari jawabannya melalui pengujian, tujuan penelitian untuk mencari jawaban 

dari perumusan masalah penelitian, manfaat penelitian yang menjelaskan hal-

hal yang bermanfaat yang ingin diperoleh dengan dilakukannya penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan dasar analisis dari penelitian yang akan 

menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian. Berisi 

variabel dependen, variabel independen, penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian sekarang, kerangka teori yang memberikan gambaran alur 

hubungan variabel, dan hubungan antar variabel yang dijelaskan dalam 

pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan langkah-langkah yang dilakukan untuk bisa 

menjawab permasalahan penelitian secara sistematis, sehingga bab ini berisi 

tentang jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, dan teknik analisis data. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum hasil penelitian, hasil pengujian asumsi, 

dan pembahasan. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang menjawab hipotesis 

penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk pihak-pihak yang berkaitan 

dengan hasil penelitian juga untuk penelitian selanjutnya. 


