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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang penelitian 

Menurut pendapat Prof. Dr. Rochmat Soemitro, “pajak merupakan iuran 

rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat 

jasa timbale yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum.”(Mardiasmo, 2011). Dalam rangka mencapai 

kesejahteraan hidup, pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan 

pembangunan nasional. Di Indonesia wajib pajak dikategorikan menjadi dua yaitu 

wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Pemungutan pajak adalah 

sesuatu yang sangat pokok yang harus diselenggarakan dengan baik oleh 

pemerintah. 

Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah ini tidak selalu mendapat 

respon yang baik dari masyarakat khususnya wajib pajak badan (perusahaan). 

Perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminim mungkin karena 

pembayaran pajak akan membuat laba bersih atau pendapatan perusahaan 

berkurang, sedangkan pemerintah berharap pembayaran pajak setinggi mungkin 

karena untuk membiayai pelaksanaan pemerintah sendiri. Dalam perbedaan 

pendapat menyebabkan wajib pajak akan mengurangi jumlah pembayaran pajak, 

baik itu ilegal maupun legal. Usaha untuk mengurangi pembayaran pajak secara 

ilegal disebut tax evasion, sedang usaha untuk pembayaran pajak secara legal 
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dapat disebut dengan penghindaran pajak (tax avoidance) (Darmawan dan 

Sukartha, 2014).  

Tax avoidance adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara 

legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak 

terutangnya tanpa melanggar aturan perpajakan atau dengan istilah lainnya 

mencari kelemahan peraturan (Hutagaol, 2007). Dalam konteks pemerintahan 

Indonesia, membuat bermacam-macam peraturan untuk mencegah adanya 

penghindaran pajak. Contoh aturannya adalah terkait transfer pricing, yaitu 

mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi 

antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen 

No. PER-43/PJ/2010, 2010). 

Tax avoidance yang dilakukan perusahaan, biasanya melalui kebijakan 

yang diambil oleh pimpinan perusahaan bukanlah tanpa sengaja. Terkait hal 

tersebut telah banyak penelitian yang dilakukan contohnya penelitian tentang 

pengaruh individu eksekutif terhadap tax Avoidance perusahaan. Eksekutif 

memiliki peranan signifikan positif terhadap tax Avoidance, (Dyreng et al, 2010). 

Low (2006) mengatakan bahwa, dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan 

perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yaitu risk taker dan risk avers. 

Eksekutif yang mempunyai karakter risk taker merupakan eksekutif yang lebih 

berani dalam pengambilan keputusan bisnis dan mempunyai dorongan yang kuat 

untuk mempunyai pendapatan, posisi, kesehjahteraan, dan kedudukan yang lebih 

tinggi (Maccrimon dan Wehrung, 1990). 
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Sedangkan eksekutif yang tidak menyukai risiko sehingga kurang berani 

dalam mengambil keputusan bisnis merupakan eksekutif yang memiliki karakter 

risk averse. Jika mendapatkan peluang maka risk averse akan memiliki risiko 

yang lebih rendah (Low, 2006). Oleh karena itu, karakter eksekutif tercermin dari 

risiko perusahaan (corporate risk), sebab kebijakan yang diambil oleh pimpinan 

perusahaan bisa mengindikasikan apakah memiliki karakter risk taker atau risk 

averse (Coleset al., 2004). Jika risiko perusahaan makin tinggi maka eksekutif 

mempunyai karakter risk taker, dan begitu sebaliknya. 

Banyak peneliti melakukan penelitian ini, beberapa peneliti tersebut yaitu 

Budiman dan Setiyono (2012), Dewi dan Jati (2014).Budiman dan Setiyono 

(2012) pernah melakukan penelitian dengan judul pengaruh karakter eksekutif 

terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) yang membuktikan bahwa adanya 

pengaruh risiko perusahaan terhadap CETR, yang berarti semakin eksekutif 

bersifat risk taker maka tingkat penghindaran panjaknya semakin tinggi. 

Sedangkan Dewi dan Jati (2014) penelitiannya berjudul pengaruh karakter 

eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik 

pada tax avoidance di Bursa Efek Indonesia yang menunjukkan bahwa risiko 

perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Yang artinya jika 

karakter eksekutif semakin bersifat risk taker maka akan semakin tinggi tingkat 

penghindaran pajak yang akan dilakukannya dan tingkat risiko yang tinggi akan 

mengindikasikan pimpinan perusahaan bersifat risk taker dan sebaliknya untuk 

risk avers. 
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Selama direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, yang 

menjadi komponen umum dalam struktur corporate governance perusahaan 

publik adalah komite audit. Umumnya, komite berfungsi sebagai pengawas dalam 

pembuatan laporan keuangan serta sebagai  pengawasan internal, karena BEI 

mewajibkan semua emiten mempunyai komite audit yang diketuai oleh komisaris 

independen (Daniri, 2006 dalam Pohan, 2008). Jika jumlah komite audit dalam 

suatu perusahaan tidak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan BEI yang 

mengharuskan minimal terdapat tiga orang, maka akan berakibat meningkatnya 

tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak 

(Pohan, 2008). Hasil penelitian Sriwedari (2009) mengungkapkan bahwa komite 

audit signifikan negatif terhadap tax avoidance. 

Ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat membagi perusahaan 

menjadi perusahaan kecil dan besar menurut bermacam-macam cara seperti 

jumlah aset perusahaan, jumlah penjualan, nilai pasar saham dan rata-rata tingkat 

penjualan. Ada 3 kategori ukuran perusahaan, yaitu large firm, medium firm, dan 

small firm (Machfoedz, 1994 dalam Suwitodan Herawati, 2005). 

Kurniasih dan Sari (2012) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan positif terhadap tax avoidance. Sebaliknya, hasil 

penelitian Siegfried (1972) dalam Richardson dan Lanisa (2007) mengungkapkan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap tax avoidance. 

Leverage merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan untuk 

melakukan pembiayaan. Penelitian yang dilakukan oleh Noor et al. (2010) dan 

Richardson dan Lanis (2007) yang mengungkapkan bahwa leverage berpengaruh 



5 
 

signifikan negatif terhadap tax avoidance, sedangkan penelitian dari Adelina 

(2012) menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Pertumbuhan penjualan (Sales growth), menunjukan adanya peningkatan 

penjualan dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itulah perkembangannya 

dapat membuat kenaikan dan penurunan (Brad Badertscher et al, 2009). Penelitian 

yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) yang menjelaskan bahwa 

pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan positif terhadap tax avoidance. 

Return On Asset (ROA) adalah pendekatan yang mencerminkan 

profitabilitas suatu perusahaan. ROA memperhitungkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan, ROA juga menunjukkan 

bahwa besarnya laba yang didapat perusahaan dengan menggunakan total aset 

yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kinerja perusahaan dengan 

menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih (Derazhid dan Zhang, 2003). 

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Derazhid dan Zhang, 2003 sependapat 

dengan hasil penelitian Fatharani (2012), Nugroho (2011), Maria dan Kurniasih 

(2013) mengungkapkan bahwa Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan 

positif terhadap tax avoidance. Sedangkan menurut Chen et al. (2010) dan Kurnia 

dan Sari (2013) menunjukkan hasil bahwa Return On Asset (ROA) berpengaruh 

signifikan negatif terhadap tax avoidance. 

Berdasarkan yang telah di jelaskan diatas, penulis akan meneliti tentang 

pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, 

pertumbuhan penjualan, dan profitabilitasterhadap tax avoidance. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menggabungkan 
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variabel-varibel terdahulu. Dari penelitian Swingly dan Sukarata (2015), peneliti 

mengambil variabel karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage 

dan pertumbuhan penjualan dan dari penelitian Kurniasih dan Sari (2013), peneliti 

mengambil variabel return on asset. 

Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH 

KARAKTER EKSEKUTIF, KOMITE AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN, 

LEVERAGE, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN PROFITABILITAS 

TERHADAPTAX AVOIDANCE”.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Dari uraian diatas, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh karakter eksekutif terhadap tax avoidance? 

2. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap  tax avoidance? 

3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance? 

4. Bagaimana pengaruh leverage terhadap tax avoidance? 

5. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualanterhadap tax avoidance? 

6. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance?  
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakter eksekutif terhadap tax 

avoidance. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap tax 

avoidance. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax 

avoidance. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh leverage terhadap tax 

avoidance. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan 

terhadap tax avoidance. 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap tax 

avoidance. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Pihak akademisi 

Penelitian ini dapat memberi informasi tambahan bukti empiris pengaruh 

karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan 

penjualan, dan profitabilitas terhadap tax avoidance sebagai variabel untuk 

penelitian selanjutnya. 



8 
 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

2. Bagi investor 

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat menentukan 

pengambilan keputusan oleh investor dan dapat menilai kualitas informasi 

laporan keuangan perusahaan. 

 

1.4 Kerangka Pikir 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka pikir penelitian, serta sistematika pembahasan 

dalam penelitian ini. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Berisi teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan 

penelitian dan pengembangan hipotesis dalam penelitian ini. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: populasi dan sampel penelitian, sumber dan jenis data, 

definisi dan pengukuran variabel dan analisis data. 

 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS DATA 

Berisi berbagai perhitungan yang diperlukan untuk menjawab 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan, dan saran. 

 


