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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bagi negara-negara yang ada di dunia ini pajak merupakan unsur 

penting dan bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran 

penerimaan negara. Penerimaan negara terbesar ini harus terus ditingkatkan 

secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembagunan 

dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan 

wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai 

dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat 

menimbulkan upaya penghindaran pajak. Salah satu penghindaran pajak yang 

dilakukan wajib pajak adalah tax avoidance, yaitu upaya penghindaran pajak 

secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib 

pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan 

mencari kelemahan peraturan (Hutagoal,2007) dalam Kristiana Dewi (2014). 

Tax avoidance yang dilakukan ini tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan 

dengan tax avoidance ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-

undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari 

sektor pajak. Praktik tax avoidance ini tidak selalu dapat dilaksanakan karena 
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wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang 

dikenakan dalam perpajakan.  

Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan 

unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tetapi di sisi yang lain 

penghindaran pajak tidak diinginkan. Dalam kontek pemerintah Indonesia, 

telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah 

satu aturan tersebut misalnya terkait transfer pricing, yakni tentang penerapan 

prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaki antara wajib pajak 

dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER-

43/PJ/2010,2010). 

Tata kelola perusahaan yang baik dapat mempengaruhi perusahaan 

untuk melakukan penghidaran pajak. Untuk mengelola tata kelola perusahaan 

yang baik, perusahaan melakukan konsep good corporate governance. 

Menurut Sumihandayani (2013) dalam Mashudi (213), Corporate Governance 

merupakan suatu sistem dimana sebuah perusahaan diarahkan dan diawasi. 

Struktur corporate governance menjelaskan juga bagaimana aturan dan 

prosedur dalam pengambilan dan keputusan suatu kebijakan sehingga tujuan 

perusahaan dan pemantauan kinerja perusahaan tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik.  

Hubungan antara pajak dengan tata kelola perusahaan yang baik telah 

banyak dikaji oleh beberapa peneliti, salah satunya penelitian yang dilakukan 

oleh Desaai dan Dharmapala (2006). Menurutnya, hubungan antara 
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kompensasi insentif dengan tindakan penghindaran pajak bersifat negatif. 

Hubungan negatif ini lebih banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang 

memiliki tingkat tata kelola perusahaan yang rendah, yang dalam 

pengelolaannya sifat oportunis manajer diduga merupakan faktor yang 

dominan. Baik buruknya tata kelola perusahaan tercermin dari kepemilikan 

institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite 

audit. Anisa (2012) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh tata kelola 

perusahaaan yang baik terhadap penghindaran pajak. Hasilnya komite audit 

dan kualitas audit yang dijadikan proksi dalam tata kelola perusahaan yang 

baik berpengaruh terhadap tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan. 

Selain itu karakteristik perusahaan juga menjadi salah satu faktor 

penentu dalam pengambilan tindakan tax avoidance. Karakteristik perusahaan 

adalah ciri khas suatu entitas usaha. Karakteristik tersebut bisa dilihat dari 

jenis usahanya, ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, 

dan keputusan investasi (Surbakti, 2012) dalam Kristiana Dewi (2014). 

Hormati (2009) dalam Kristiana Dewi (2014) mendefinisikan ukuran 

perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu 

perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, log size, 

dan sebagainya. Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar 

pula ukuran perusahaan tersebut. Menurut Rego (2003), semakin besar ukuran 

perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi 

hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada 

untuk melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi. Selain itu 
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perusahaan yang beropersi lintas negara memiliki kecenderungan untuk 

melakukan tindakan tax avoidance yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan 

yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba 

ke perusahaan yang berada di lain negara, dimana negara tersebut memungut 

tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya. Surbakti (2012) 

melakukan penelitian terkait pengaruh karakteristik perusahaan terhadap 

penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan. 

Budiman dan Setiyono (2012) menyatakan bahwa praktik 

penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan (perusahaan) 

sering kali dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Dyreng at al (2010) dalam 

Mashudi (2013) ditujukan untuk menguji apakah individu Top Executive 

memiliki pengaruh terhadap peenghindaran pajak perusahaan. Menurut 

mereka, eksekutif menguatkan untuk berfikir bahwa seorang Top Executive 

memiliki efek individual dalam penghindaran pajak perusahaannya. Budiman 

dan Setiyono (2012) juga menyatakan bahwa eksekutif yang memiliki 

pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Jenis 

karakter individu yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka 

merupakan risk-taking atau risk-averse tercermin pada besar kecilnya resiko 

perusahaan (corporate risk) yang ada.  

Pada kenyataanya, masalah  tax avoidance  merupakan hal yang 

kompleks dan terus ada, terbukti dengan maraknya kasus penghindaran pajak 
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yang dilakukan perusahaan-perusahaan ternama seperti Apple Inc, Starbuck, 

Amazon, Skype, dan Facebook. Cahyani (2010) dalam Kristiana (2014) 

memaparkan kasus seperti ini juga terjadi di Asia, yaitu tingkat kepatuhan 

wajib pajak perorangan untuk negara berkembang di Asia hanya sekitar 1,5% 

sampai dengan 3%. Bahkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih 

relative rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia.  

Penelitian mengenai pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Dimensi 

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik terhadap Tax Avoidance ini telah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu: Kristiana Dewi dan I Ketut Jati 

(2014). Peneitian ini mereplikasi dari penelitian di atas. Dalam peneltian 

tersebut dibahas tentang pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik 

Perusahaan dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik terhadap Tax 

Avoidance yang dilakukan dengan pengamatan pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selam periode 2009-2012, yaitu ukuran 

perusahaan, multinational company, kepemilikan institusional, proporsi dewan 

komisaris independen, kualita audit, komite audit. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH CORPORATE 

GOVERNANCE DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP 

TAX AVOIDANCE DI BURSA EFEK INDONESIA”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh Kepemilikan 

Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite 

Audit, Ukuran Perusahaan, Resiko Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

periode 2011-2013. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya 

sebagai berikut:  

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Tax Avoidance? 

2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Tax Avoidance? 

3. Apakah  Kualitas Audit berpengaruh terhadap Tax Avoidance? 

4. Apakah Proporsi Dewan Komisaris Indeppenden berpengaruh terhadap 

Tax Avoidance? 

5. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance? 

6. Apakah Resiko Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusioanal terhadap Tax 

Avoidance. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen 

terhadap Tax Avoidance. 
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3. Untuk menganalisis pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avodance. 

5. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax 

Avoidance. 

6. Untuk menganalisis pengaruh Resiko Perusahaan terhadap Tax Avoidance. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi  Investor dan Calon Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi informasi 

dan sebagai bahan pertimbangan mengenai tax avoidance (Penghindaran 

Pajak) sehingga para investor dan calon investor dapat mengambil 

keputusan yang tepat dalam melakukan investasi.   

2. Bagi Auditor Independen 

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman, bahan 

pertimbangan dan bahan referensi bagi auditor dalam melaksanakan 

proses auditnya terutama dalam hal penghindaran pajak yang dilakukan 

oleh perusahaan.   

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih 

mengetahui pengaruh yang menyebabkan terjadinya penghindaran pajak 

yang dilakukan oleh perusahaan. 



8 

 

 
 

4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah 

wacana keilmuan. 

 

E. Sistematika Penelitian 

Bab I Pendahuluan 

Dalam bab ini menjelaskan tentang hal – hal pokok yang 

berhubungan dengan penulisan skripsi, meliputi: latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penelitian. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka tentang 

teori yang melandasi penelitian yaitu tentang teori keagenan (agency theory), 

tax avoidance, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris 

independen, kualitas audit, komite audit, ukuran perusahaan, resiko 

perusahaan dan yang berkaitan dengan penelitian – penelitian terdahulu yang 

pernah dilakukan, pengembangan hipotesis serta kerangka pemikiran teoritis. 

Bab III Metode Penelitian 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi desain penelitian, 
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populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, definisi operasional 

variabel dan pengukurannya, serta metode analisis data yang digunakan. 

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan  

Dalam bab ini menguraikan mengenai proses penganalisaan data 

yang meliputi prosedur pemilihan sampel, pengujian asumsi klasik, analisis 

data dan pembahasan. 

Bab V Penutup 

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh 

dari penelitian dan keterbatasan penelitian serta saran – saran yang 

diperlukan untuk disampaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


