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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang berasal

dari rakyat. Dengan adanya  pembayaran  pajak  maka  pemerintah  dapat

melakukan  program-program  pembangunan yang dapat dinikmati rakyat.

Namun bagi  masyarakat,  pajak  adalah  beban  karena  mengurangi

penghasilan mereka,  terlebih  lagi  tidak  mendapatkan  imbalan  langsung

ketika  membayar  pajak. Hal  inilah  yang  menyebabkan  banyak  dari

masyarakat  bahkan  perusahaan  yang melakukan penghindaran pajak (tax

avoidance). Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah  salah  satu  cara

untuk  menghindari  pajak  secara  legal  yang  tidak  melanggar peraturan

perpajakan.  Penghindaran  pajak  ini  dapat  dikatakan  persoalan  yang  rumit

dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan.

Kebanyakan wajib pajak badan (perseroan) masih mengidentikkan

kewajiban  membayar  pajak  sebagai  suatu  biaya  karena  secara  finansial,

pajak  merupakan pemindahan  sumber  daya  dari sektor  bisnis  atau  dunia

usaha  kepada  sektor  publik  atau pemerintah  yang  mengakibatkan

berkurangnya  daya  beli  wajib  pajak  (Santoso  dan  Ning, 2013;1). Bagi

para manajemen perusahaan yang secara umum tidak menginginkan

berkurangnya daya beli akan berusaha meminimalkan biaya melalui efisiensi

biaya untuk mengoptimalkan laba perusahaan,  dalam  hal  ini  adalah
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termasuk  pembayaran  pajak. Secara umum tindakan penghindaran pajak

dianggap sebagai tindakan yang legal karena lebih  banyak  memanfaatkan

loopholes yang  ada  dalam  peraturan  perpajakan  yang  berlaku (lawfull)

(Santoso dan Ning, 2013;2). Dengan melakukan penghindaran pajak maka

perusahaan dapat  meningkatkan  profitabilitas  dan  arus  kas. Terdapat

beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan

kewajiban perpajakannya, antara lain corporate social responsibility dan

corporate governance.

Pada  dasarnya  perusahaan  dituntut  untuk  mampu  bertanggung

jawab  atas  seluruh aktivitasnya terhadap para stakeholder. Corporate Social

Responsibility (CSR) merupakan suatu bentuk komitmen bisnis untuk

bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi,dan

meningkatkan  kualitas  hidup  pekerja  dan  masyarakat  pada  umumnya

(Holme  dan  Watts, 2006  dalam  Lanis  dan  Richardson,  2012).  Watson

(2011)  menyatakan  bahwa  perusahaan  yang mempunyai  peringkat  rendah

dalam CSR dianggap  sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab

secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang  lebih  agresif

dibandingkan  perusahaan  yang  sadar  sosial.

Corporate  governance merupakan  tata  kelola  perusahaan  yang

menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang

menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Banyaknya

perusahaan  yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa
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corporate governance belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan  publik  di  Indonesia.

Tata  kelola  perusahaan  adalah  isu  yang  mendapat  perhatian

secara istimewa  di  Indonesia  setelah  kejadian  krisis  moneter  tahun

padamasa pemerintahan  Presiden  Soeharto.  Dalam  rangka  memperbaiki

tata  kelola perusahaan,  sejak  tahun  1999  Komite  Nasional  Kebijakan

Governance  telah dibentuk  dimana  mereka  telah  mengeluarkan  panduan

tata  kelola  perusahaan yang baik, dimana panduan ini mengalami perbaikan

pada tahun selanjutnya.

Menurut  Fadhilah (2014)  mekanisme  dalam  pengawasan corporate

governance (CG) ada  dua  yaitu  internal  dan  eksternal.  Mekanisme

internal  adalah cara  untuk  mengendalikan  perusahaan  dengan

menggunakan  struktur  dan  proses internal  seperti  rapat  umum  pemegang

saham,  komposisi  dewan  direksi,  proporsi dewan  komisaris  independen,

dan  pertemuan  dengan board  of  director.  Sedangkan mekanisme

eksternal  adalah  seperti  pengendalian  oleh  perusahaan,  struktur

kepemilikan,  dan  pengendalian pasar.Pada  penelitian  ini  akan  lebih

difokuskan  pada kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi

dewan komisaris indpenden, dan keberadaan komite audit.

Hasil penelitian Pramudito dan Sari (2015) menyimpulkan bahwa

adanya kepemilikan manajerial dapat memberikan pengawasan terhadap

perusahaan. Peningkatan kepemilikan manajerial akan membuat semakin

rendahnya kecenderungan perusahaan untuk melakukan tax avoidance,
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sebaliknya semakin rendah kepemilikan manajerial maka semakin tinggi

kecenderungan perusahaan untuk melakukan tax avoidance.

La  Porta  (2001)  dalam  Ying  (2011)  mengatakan  bahwa  struktur

kepemilikan adalah isu yang umum dalam tata kelola perusahaan. Ying (2011)

berargumen  bahwa  dampak  dari  struktur  kepemilikan  terhadap  ETR

belumditelusuri  lebih  jauh,  khususnya  di  negara  berkembang.  Perusahaan

yang terdaftar  di  BEI  kepemilikan  sahamnya  didominasi  oleh  investor

institusi, dimana  persentase  kepemilikannya  mencapai  73,14  persen  (CNN

Indonesia, 2016). Angka ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan

perusahaan di Indonesia  akan  didominasi  oleh  investor  institusional,

akibat  besarnya kepemilikan saham yang mereka miliki. Kondisi ini dapat

mendorong manajer perusahaan untuk tidak melakukan strategi pajak, seperti

penghindaran pajak.

Penghindaran pajak hanya mengejar keuntungan jangka pendek

dimana hal ini dapat  merugikan  perusahaan,  karena  tidak  memperhatikan

dampak  jangka panjang  dari  keputusan  tersebut,  seperti  masalah  hukum

dan reputasiperusahaan.  Kepemilikan  institusional  dalam  penelitian  ini

akan  diuji pengaruhnya  terhadap  penghindaran  pajak,  mengingat  angka

investor institusional  yang  cukup  besar  di  perusahaan  yang  terdaftar  di

BEI.  Perlu diketahui  apakah  mereka  cukup  efektif  dalam  mengawasi

kinerja  manajer perusahaan terutama dalam kebijakan perpajakan yang

diambil.
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Selain  dari  struktur  kepemilikan,  tindakan  manajemen  juga

diawasi melalui  dewan  komisaris  independen.  Adanya  dewan  komisaris

independen menyebabkan  kepentingan  pemegang  saham  mayoritas maupun

minoritas dapat  terjaga  karena komisaris  independen  lebih objektif  dan

independen terhadap keputusan yang ditetapkan manajemen perusahaan

(Laila, 2011).

Komite  audit dibentuk  agar  meringankan  tugas  dewan  komisaris

dalam mengawasi  perusahaan  secara  internal  dan  pembuatan  laporan

keuangan. Komite audit memiliki peran penting dalam menyediakan

komunikasi formal antara  pihak  internal  serta  eksternal  perusahaan.

Sehingga  dengan  adanya keberadaan  komite  audit  akurasi  terhadap

laporan  keuangan  dapat ditingkatkan  serta  kepercayaan  pihak  yang

berkepentingan  dapat  terjaga.

Komite  audit  harus  memiliki  paling  sedikit  satu  orang  yang

memiliki  latar belakang  bidang  keuangan.  Hal  ini  penting  karena  melalui

kemampuan  ini efektifitas komite audit dapat ditingkatkan. Komite audit

diketuai oleh dewan komisaris independen perusahaan.

Laporan  keuangan  yang  telah  disusun  oleh  perusahaan  akan

diserahkan kepada  auditor  eksternal  yang  ditunjuk  komite  audit  untuk

dilakukan verifikasi.  Keberadaan  auditor  eksternal  merupakan  cerminan

transparansi informasi  suatu  perusahaan.  Melalui  laporan  keuangan  yang

diverifikasi  oleh auditor  eksternal,  shareholder  dan  stakeholder  akan

mengetahui  kinerja manajemen  perusahaan  yang  sebenarnya  termasuk
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jumlah  pajak  perusahan. Pemegang  saham  cenderung  menginginkan

perusahaan  untuk  taat  dalam melaksanakan  kewajibannya  termasuk  wajib

membayar  pajak,  karena  hal  ini menyangkut  citra  dan  reputasi

perusahaan  di  hadapan  publik.  Auditor eksternal  yang  memiliki  reputasi

yang  baik  dianggap  lebih  jujur  dan independen terhadap kliennya, seperti

Auditor yang masuk dalam kategori Big Four.  Sehingga,  dengan  segala

profesionalisme  dan  independensi  yang dimiliki  auditor  eksternal  dapat

mencegah  perusahaan  untuk  menghindari pajaknya.

Penelitian  terkait  penghindaran  pajak, corporate social responsibility

dan corporate  governance telah  dilakukan sebelumnya dan  menghasilkan

kesimpulan  yang  berbeda.  Penelitian Pradipta dan Supriyadi (2015)

menyimpulkan bahwa CSR dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap

penghindaran pajak, sedangkan leverage dan komisaris independen tidak

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Salbi dan  Noor  (2012)

menyimpulkan  tidak  ada  pengaruh  presentase  direktur independen dan

investor institusional terhadap tax avoidance. Hasil penelitian Winata  (2013)

menyimpulkan  bahwa  kepemilikan institusional  dan  kualitas audit sebagai

proksi corporate governance secara signifikan tidak berpengaruh terhadap

penghindaran  pajak,  sedangkan  dewan  komisaris  independen  serta ukuran

komite  audit  secara  signifikan  berpengaruh  terhadap  penghindaran pajak

dimana tax avoidance diukur menggunakan book tax gap. Penelitian Annisa

dan Kurniasih (2012) menyimpulkan investor institusional, KAP, serta

independensi  dewan  komisaris  tidak  berpengaruh  signifikan,  sedangkan
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jumlah  dewan  komisaris  dan  komite  audit  secara  signifikan  berpengaruh

terhadap  penghindaran  pajak.

Keterlibatan perusahaan dalam praktik penghindaran pajak menjadi

suatu hal yang biasa dan  legal  dilakukan  oleh  perusahaan,  namun  hal

tersebut tidak  diinginkan oleh pemerintah.  Pemerintah  mengharapkan

perusahaan  membayar  pajaknya  tanpa  menggunakan mekanisme

penghindaran  pajak.  Upaya  perusahaan  untuk  mengoptimalkan  laba

perusahaan masih menjadi alasan perusahaan untuk melakukan penghindaran

pajak yang dinilai kurang baik bagi masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan

uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian mengenai apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility

dan Corporate Governance berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak

suatu perusahaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh pengungkapan CSR terhadap praktik

penghindaran pajak?

2. Bagaimanakah pengaruh Corporate Governance dengan proksi

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan

komisaris independen, dan komite audit terhadap praktik penghindaran

pajak?
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C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pengungkapan

CSR terhadap praktik penghindaran pajak

2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan

manajerial terhadap praktik penghindaran pajak

3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan

institusional terhadap praktik penghindaran pajak

4. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh proporsi dewan

komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak

5. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenaipengaruh komite audit

terhadap praktik penghindaran pajak

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian mengenai corporate social responsibility, corporate

governance, dan tax avoidance ini diharapkan dapat memberikan manfaat,

antara lain:

1. Dapat menjadi tambahan referensi dan bahan pengembangan penelitian

selanjutnya terkait pengaruh pengungkapan corporate social responsibility

(CSR),dan corporate governance (CG) terhadap tax avoidance di

Indonesia.

2. Bagi manajemen perusahaan di Indonesia dapat menjadi masukan dan

dorongan tentang pentingnya pengungkapan CSR dan penerapan CG

terhadap kegiatan tax avoidance dalam kegiatan operasional perusahaan,
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sehingga dapat mencegah perusahaan terjerumus dalam lingkar ambiguitas

yang erdapat dalam peraturan perpajakan antara kegiatan yang legal dalam

perencanaan pajaknya.

3. Bagi investor di Indonesia dapat menjadi bahan pertimbangan dalam

menilai bagaimana kecenderungan tax avoidance dilihat dari sisi CSR dan

CG dari suatu perusahaan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori stakeholder, teori legitimasi, tax avoidance,

corporate social responsibility, corporate governance, pengembangan

hipotesis, dan kerangka pemikiran teoritis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi dan sampel, teknik

pengumpulan data, pengukuran variabel, serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis data berisi hasil pengumpulan data, statistik deskriptif, hasil

uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari pembahasan yang telah diuraikan,

keterbatasasn, dan saran berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian.


