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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki jumlah sumber daya alam 

yang melimpah dan penduduk yang banyak pula, selain itu letak geografis 

Indonesia juga sangat strategis kaitannya dengan perekonomian. Keadaan ini 

akan menarik minat para pendiri perusahaan untuk mendirikan perusahaannya 

di Indonesia sehingga secara otomatis akan meningkatkan tingkat pendapatan 

Negara pada sektor pajak. Sistem perpajakan di Indonesia sejak tahun 1984 

telah menganut self assessment system, pada sistem ini memberikan 

kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan 

sendiri pajak terutang (Santoso, 2014)  

Praktik pemungutan pajak bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan 

karena terdapat perbedaan kepentingan tentang pajak. Perusahaan mengakui 

pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih sebuah perusahaan. 

Sedangkan dari sisi fiskus, menganggap pajak sebagai sumber pendapatan 

negara yang secara potensial dapat membantu dalam meningkatkan penerimaan 

negara. Adanya perbedaan pengakuan mengenai pajak antara perusahaan 

dengan fiskus ini yang menimbulkan konflik kepentingan antara fiskus sebagai 

prinsipal menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari wajib 

pajak salah satunya perusahaan namun perusahaan sebagai agen justru 
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menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin (Hardika, 2007 

dalam Dewinta & Setiawan, 2016). Dengan demikian, perusahaan akan 

cendurung melakukan tindakan tax avoidance atau upaya melakukan 

penghindaran pajak untuk menurunkan beban pajaknya dengan tetap 

mendapatkan laba yang maksimal. 

Tax avoidance merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan 

untuk melakukan penghindaran pajak. Jacob (2014) mendefinisikan tax 

avoidance sebagai suatu tindakan untuk melakukan pengurangan kewajiban 

pajak dengan mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari 

celah-celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi 

yang bukan merupakan obyek pajak. Sebagai contoh yaitu di Indonesia, untuk 

pegawai diberi tunjangan beras (natura), trik yang dilakukan yaitu perusahaan 

bekerjasama dengan yayasan dalam penyaluran tunjangan ini. Perusahaan akan 

memberikan uang kepada yayasan, kemudian yayasan yang menyalurkannya ke 

pegawai dalam bentuk beras. Jadi, pegawai tetap dapat beras dan hal itu 

dibebankan sebagai biaya sehingga pajaknya berkurang. 

Contoh kasus mengenai penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia 

salah satunya  transfer pricing. Transfer pricing merupakan isu klasik dibidang 

perpajakan, khususnya menyangkut transaksi internasional yang dilakukan oleh 

korporasi multinasional. Dalam lingkungan perusahaan multinasional, terjadi 

berbagai transaksi antar  anggota yang meliputi penjualan barang dan jasa, 

lisensi hak dan harta tidak berwujud lainnya, penyediaan pinjaman dan 
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sebagainya. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota korporasi 

tersebut dikenal dengan transfer pricing. Praktik penghindaran pajak dengan 

transfer pricing biasanya dilakukan dengan cara memperbesar harga beli dan 

memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba 

yang diperoleh kepada grup perusahaan yang berkedudukan di negara yang 

menerapkan tarif pajak yang rendah (Kiswanto, 2015). 

Corporate Governace diduga menjadi salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi penghindaran pajak. Corporate governance (CG) berperan 

sebagai mekanisme dan sistem yang mendorong kepatuhan manajer perusahaan 

dalam membayar pajak dianggap sangat diperlukan akan tetapi di sisi lain 

perencanaan membayar pajak tergantung pada dinamika tata kelola suatu 

perusahaan (Winata, 2014 dalam Diantari & Ulupui, 2016). Ketika dinamika 

tata kelola perusahaan sudah tidak sejalan dengan prinsipnya, maka 

kemungkinan perusahaan tersebut akan melakukan peminimalisasian beban 

pajak dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk melakukan praktik tax 

avoidance. Berikutnya ada kepemilikan institusional merupakan faktor yang 

diduga mempengaruhi penghindaran pajak dalam mekanisme tata kelola 

perusahaan. Kinerja manajer dapat diawasi dan dipantau melalui investor 

institusional dalam sebuah perusahaan dapat memantau atau mengawasi kinerja 

menejer (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Dewi & Sari, 2015). Menurut 

penelitian yang dilakukan Khurana (2009) dalam Diantari & Ulupui (2016) 

menyatakan bahwa proporsi kepemilikan institusional dapat mempengaruhi 
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kebijakan akuntansi mengenai tindakan untuk meminimalkan beban pajak yang 

ditanggung oleh perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena ketika semakin besar 

proporsi kepemilikan institusional maka semakin kuat pula pengawasan yang 

dilakukan oleh pihak eksternal untuk mengendalikan perusahaan. 

Selain kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen 

juga diduga sebagai factor yang mempengaruhi penghindaran pajak, karena 

ketika jumlah proporsi komisaris independen banyak diharapkan mampu 

memberikan pengawasan yang lebih ketat sehingga dapat membatasi pihak 

manajemen untuk melakukan kecurangan (Raharjo, 2014). Salah satu tanggung 

jawab komisaris independen yaitu mendorong perusahaan agar tidak melakukan 

hal yang menyimpang salah satunya hal membayar pajak sehingga dapat 

mencegah terjadinya praktik tax avoidance (Harto & Puspita, 2014 Diantari & 

Ulupui, 2016). Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Annisa 

(2011) yang mengemukakan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh 

negatif terhadap tax avoidance.  

Faktor berikutnya yang diduga dapat mempengaruhi penghindaran pajak 

adalah komite audit. Pada penelitian yang dilakukan oleh Robinson, et al. 

(2012) dalam  Prayogo (2015) dinyatakan bahwa komite audit yang berlatar 

belakang keahlian akuntansi atau keuangan pada tingkat yang tinggi akan 

mendorong perusahaan untuk tidak melakukan tindakan penghindaran pajak 

begitu sebaliknya.  
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Penelitian ini akan menguji kembali variabel-variabel yang sudah ada 

sebelumnya yang diduga sebagai faktor yang mempengaruhi penghindaran 

pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya dimana pada 

penelitian ini akan menambahkan variabel indenpenden baru yaitu manajemen 

laba dan variabel kontrol yang digunakan yaitu kuliatas audit, pertumbuhan 

penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage. Sehingga variabel-

variabel yang akan diuji terkait penghindaran pajak akan lebih beragam. 

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik perhatian penulis untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH MEKANISME CORPORATE 

GOVERNANCE, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, DAN 

MANAJEMEN LABA TERHADAP TAX AVOIDANCE”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang ingin peneliti angkat dari penelitian ini adalah: 

1. Apakah kepemilikan institusional mempunyai pengaruh negatif terhadap 

tax avoidance? 

2. Apakah independensi dewan komisaris mempunyai pengaruh negatif 

terhadap tax avoidance? 

3. Apakah komite audit berlatar belakang keahlian akuntansi / keuangan 

mempunyai pengaruh negatif terhadap tax avoidance? 

4. Apakah manajemen laba mempunyai pengaruh positif terhadap tax 

avoidance? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti bahwa kepemilikan institusional 

mempunyai pengaruh negatif terhadap tax avoidance.  

2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti bahwa independensi dewan 

komisaris mempunyai pengaruh negatif terhadap tax avoidance. 

3. Untuk menguji dan mendapatkan bukti bahwa komite audit berlatar 

belakang  keahlian akuntansi / keuangan mempunyai pengaruh negatif 

terhadap tax avoidance.  

4. Untuk menguji dan mendapatkan bukti bahwa manajemen laba 

mempunyai pengaruh positif terhadap tax avoidance.  

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi Peneliti: 

Memberikan tambahan bukti empiris pada bidang akuntansi, khususnya 

mengenai pengaruh mekanisme corporate governance, karakteristik 

perusahaan dan manajemen laba terhadap tax avoidance. 

2. Bagi  pemerintah; 

Memberikan masukan pada pemerintah supaya hukum yang berlaku dapat 

ditaati dengan baik oleh perusahaan supaya dapat mengurangi terjadinya 

penghindaran pajak. 
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3. Bagi  investor:  

Membantu para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan 

keputusan investasi dan membantu investor mengetahui bagaimana 

kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis dan meningkatkan 

nilai jangka panjang bagi pemegang saham. 

4. Bagi akademisi: 

Memberikan informasi dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi penghindaran pajak. 
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1.4 Kerangka pikir 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir 

Variabel Independen 

 

 

 

 

 

Variabel Kontrol (Karakteristik Perusahaan) 

 

 

 

 

 

 

Tax Avoidance merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan wajib pajak 

untuk meminimalkan jumlah biaya pajak yang ditanggung perusahaan. Tax 

Avoidance dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya Kepemilikan 

Institusional, Independensi Dewan Komisaris, Komite Audit Berlatar  Belakang  

Keahlian Akuntansi / Keuangan, Manajemen Laba. 

 

 

H1: Kepemilikan Institusional (-) 

H2: Independensi Dewan Komisaris (-) 

H3: Komite Audit Berlatar  Belakang  

Keahlian Akuntansi / Keuangan (-)  

H4:  Manajemen Laba (+) 

Pertumbuhan Penjualan  

Ukuran Perusahaan  

Profitabilitas  

Leverage 

 

Tax Avoidance 

Kualitas Audit 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan pada proposal penelitian ini akan disusun dalam tiga bab: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian, dan sistematika penulisan 

dalam penelitian ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi uraian teori-toeri yang relevan yang berhubungan dengan 

penelitian dan uraian mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan sebagai 

dasar acuan untuk melakukan pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis dan sumber data penelitian,  pengukuran variabel 

serta teknik analisis data penelitian.   

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini berisi mengenai hasil pengujian hipotesis yang tersusun atas deskripsi 

objek penelitian, analisis atas data, serta pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan akhir dari penelitian, dan keterbatasan yang 

dihadapi peneliti dan saran yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan 

penelitian selanjutnya dengan menggunakan topik yang sama. 

 


