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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setiap negara memerlukan dana untuk melakukan proses pembangunan 

dengan tujuan agar negara tersebut lebih berkembang dan maju. Sumber dana 

negara diperoleh melalui pendapatan dari pajak dan luar pajak. Indonesia sebagai 

negara yang berkembang, membutuhkan sumber penerimaan atau dana yang besar 

untuk membiayai pengeluaran yang bertujuan untuk pembangunan di setiap sektor 

dari pusat hingga daerah. Indonesia sangat bergantung terhadap pendapatan pajak 

yang dipungut dari subjek pajak. Bagi negara, pajak merupakan sumber 

penerimaan penting yang paling dominan untuk membiayai pengeluaran baik itu 

pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan lainnya (Judisseno & 

Rimsky, 2005). ‘Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ’. 

Portal data Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia yang mempublikasikan besaran penerimaan dari 

sektor pajak pada tahun 2012-2016 hanya berkisar 73%-86%, dimana penerimaan 

ini bila dijumlahkan dengan penerimaan bukan pajak dan penerimaan hibah tidak 

dapat menutupi belanja negara.  Penerimaan pajak tahun 2012-2015 tidak 

mencapai target antara lain disebabkan karena banyaknya perusahaan 

meminimalkan beban pajak yang dibayarkan kepada negara. Pada umumnya 
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banyak perusahaan mengidentikkan kewajiban dalam membayar pajak sebagai 

suatu biaya karena dari sudut pandang perusahaan secara finansial, pajak 

merupakan pemindahan laba dari perusahaan kepada pemerintah yang 

mengakibatkan berkurangnya daya beli perusahaan (Santoso & Ning, 2013). 

Menurut Suandy (2011) pajak akan memperkecil arus kas (cash flow), laba setelah 

pajak (after tax profit), dan tingkat pengembalian (rate of return). 

Darussalam dan Danny (2009) menyatakan bahwa perusahaan yang 

berorientasi laba, akan bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba 

sebanyak-banyaknya melalui berbagai macam efisiensi biaya, diantaranya adalah 

efisiensi biaya pajak. Efisiensi biaya pajak atau penghindaran pajak dapat 

dibedakan menjadi:  

a. Acceptable tax avoidance (penghindaran pajak yang diperkenankan), 

b. Unacceptable tax avoidance (penghindaran pajak yang tidak 

diperkenankan). 

Dari pandangan umum, penghindaran pajak (tax avoidance) dianggap 

sebagai tindakan yang legal dikarenakan penghindaran pajak lebih memanfaatkan 

kekurangan (loopholes ) yang ada dalam peraturan-peraturan perpajakan (Santoso 

& Ning, 2013). Sedangkan menurut Frank, Lynch, dan Rego (2009) agresivitas 

pajak perusahaan diartikan sebagai suatu tindakan untuk merekayasa pendapatan 

kena pajak perusahaan yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan 

pajak. Tindakan pajak agresif bisa menggunakan cara yang tergolong legal (tax 

avoidance) ataupun ilegal (tax evasion). Keterlibatan perusahaan dalam usaha 

untuk mengurangi tingkat pajak secara efektif melalui kegiatan perencanaan pajak 

disebut agresivitas pajak (‘Hlaing, 2012).  
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Tingkat agresivitas perusahaan dapat dinilai dari tata kelola perusahaan 

yang baik. Para direksi dan manajer sebagai pengambil keputusan manajemen dan 

dewan komisaris sebagai perpanjangan tangan pemegang saham yang melakukan 

pengawasan, rentan terlibat konflik. Konflik ini muncul ketika para direksi atau 

manajer dalam perusahaan mengambil keputusan-keputusan manajemen tanpa 

didasari atau melihat kepentingan pemilik saham atau stakeholder lainnya, salah 

satu keputusannya tentang perlakuan pajak perusahaan (Desai & Dharmapala, 

2005). Karakteristik Chief Executive Officer (CEO) yang tergambar dari usia, dan 

masa jabatan CEO juga menjadi dasar pengambilan keputusan dalam melakukan 

penghindaran pajak  (Armstrong, Blouin, Jagolinzer, & Larcker, 2015). 

 Kebijakan agresivitas pajak yang diambil CEO menimbulkan kerugian 

negara, menciptakan konflik kepentingan antara shareholders dan stakeholders, 

serta membuat perusahaan dikategorikan buruk oleh calon investor, sehingga 

dapat mengancam keberlangsungan perusahaan. Permasalahan tersebut dapat 

diatasi apabila tercipta tata kelola perusahaan (corporate governance) yang baik 

dengan memperhatikan dan mengatasi pengendalian terhadap aktivitas dewan 

yang tergambar dari karakteristik CEO secara agregat. Berdasarkan hal tersebut, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh 

Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik CEO terhadap Agresivitas Pajak”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 Agresivitas pajak dapat terjadi karena tata kelola perusahaan tidak 

dilakukan dengan baik. Tata kelola perusahaan yang baik dimulai dengan 

terciptanya struktur tata kelola perusahaan yang sesuai dengan peraturan (Faizah, 

2018). Struktur tata kelola perusahaan adalah adanya organ-organ struktur yang 
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memiliki kejelasan deskripsi fungsi, tugas, wewenang serta tanggung jawab organ 

tersebut terhadap perusahaan yang dikelolanya (Bernadinus, 2013). Hasil rapat 

anggota dewan yang dituangkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

sebagai hasil keputusan tertinggi perusahaan, dimana dewan komisaris berperan 

dalam melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terkait operasional dan 

dewan direksi bertanggung jawab sebagai pelaksana dan pengambil keputusan 

operasional atau manajemen perusahaan (Hanafi & Harto, 2014). 

 Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, keberadaan dewan komisaris dan dewan direksi pada setiap perusahaan 

minimal adalah berjumlah empat orang, dimana masing-masing dewan harus 

memiliki sekurang-kurangnya dua anggota yang dapat merangkap menjadi ketua. 

Jumlah dewan komisaris dan dewan direksi ini sebagai faktor penting 

terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik. Agar peran dan fungsi dewan 

dapat terlaksana sebagaimana mestinya, yaitu dewan komisaris sebagai organ 

pengawas dapat melakukan pengawasan secara optimal dan dewan direksi dapat 

melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat terkait dengan 

operasional perusahaan maka jumlah dewan minimal ini wajib terpenuhi terlebih 

dahulu (Sari & Martini, 2010). 

Dalam tata kelola perusahaan ukuran dewan adalah faktor utama yang 

menentukan arah kebijakan perusahaan termasuk kebijakan yang terkait dengan 

pajak perusahaan (Astuti & Aryani, 2016). Perusahaan dengan ukuran dewan 

yang sedikit atau berjumlahkan anggota minimal sangat mudah untuk melakukan 

agresivitas pajak, hal ini disebabkan tidak banyak dewan yang terlibat dalam 

proses pengambilan keputusan dan pengawasan. 
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Faktor berikutnya yang berhubungan dengan struktur tata kelola 

perusahaan adalah keberagaman dalam dewan itu sendiri (Lanis & Richardson, 

2011). Keberagaman dalam dewan memberikan efek yang penting bagi 

pengambilan keputusan dan pengawasan bagi perusahaan termasuk pengambilan 

keputusan terkait pajak perusahaan. Keberagaman dalam dewan bisa dilihat dari 

kehadiran wanita dalam dewan tersebut, kehadiran dewan wanita baik pada dewan 

komisaris ataupun dewan direksi akan memberikan pilihan-pilihan konsep dan ide 

baru dalam kebijakan perusahaan (Oyenike & Olayinka, 2016).  

Dalam tata kelola perusahaan peran dewan komisaris adalah sebagai 

pengawas yang melakukan pemantauan dan memberi nasihat kepada dewan 

direksi dalam melakukan intervensi atau mengambil keputusan langsung terkait 

operasional perusahaan (Dewi & Jati, 2014). Sehubungan dengan fungsi dewan 

komisaris tersebut, anggota dewan komisaris ada yang merupakan komisaris yang 

tidak ada kaitannya dengan direksi atau pemilik perusahaan atau yang disebut 

dengan komisaris independen. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas, komisaris independen merupakan instrumen dalam 

struktur tata kelola perusahaan, dimana proporsi komisaris independen minimal 

30% dari jumlah dewan komisaris atau dengan kata lain minimal 1 orang dari 2 

anggota dewan komisaris. Komisaris independen dapat menjaga kemurnian 

pengawasan terhadap kebijakan direksi dalam segala aspek, termasuk kebijakan 

terkait dengan pajak perusahaan. 

Direktur utama atau CEO sebagai pengambil keputusan ditubuh organ 

dewan direksi sangat dekat dengan kebijakan agresivitas pajak, hal itu terjadi 

karena kegiatan agresivitas pajak dimulai dengan tahapan perencanaan dan 
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kegiatan operasional perusahaan yang mana merupakan tanggung jawab atau 

fungsi pokok dari dewan direksi (Budiman, 2012). Setiap CEO memiliki karakter 

yang berbeda-beda sehingga keputusan yang dihasilkan berbeda-beda. Karakter 

tersebut terbentuk dari banyak faktor termasuk umur dan masa jabatan dari CEO 

itu sendiri.  

Umur CEO menjadi salah satu faktor pembentuk karakter CEO tersebut, 

karakter CEO dengan usia tua cenderung lebih berani dalam mengambil 

keputusan termasuk keputusan terhadap strategi penghindaran pajak (Dewi & Jati, 

2014). Hal tersebut terjadi karena CEO yang berusia dalam kategori tua sudah 

memiliki pengalaman terkait keputusan yang di ambil. Sedangkan, CEO yang 

lebih muda, cenderung berhati-hati dalam pengambilan keputusan apalagi terkait 

dengan agresivitas pajak. Hal tersebut terjadi karena karakter CEO  yang masuk 

ke dalam kategori muda lebih takut untuk mengambil resiko karena minim 

pengalaman serta takut karirnya terancam (Armstrong et al., 2015). 

 Selain umur, karakter seorang CEO dibentuk juga berdasarkan 

pengalamannya menjadi pemimpin. Semakin lama dalam memimpin maka 

semakin mampu mendeskripsikan konsekuensi yang akan diterima dari penerapan 

kebijakan tersebut, termasuk pengambilan keputusan terkait pajak perusahaan. 

Eksekutif dengan masa jabatan yang lama tentu sudah berpengalaman dalam 

mengukur tingkat resiko dari berbagai kebijakan khususnya dalam manajemen 

pajak (Sari & Martini, 2010). 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan dengan penelitian yang akan diteliti, maka yang menjadi 

pertanyaan dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah ukuran dewan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak? 

b. Apakah diversitas dewan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas 

pajak? 

c. Apakah komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas 

pajak? 

d. Apakah umur CEO berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak? 

e. Apakah masa jabatan CEO berpengaruh signifikan terhadap agresivitas 

pajak? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan berpengaruh signifikan terhadap 

agresivitas pajak. 

b. Untuk mengetahui apakah diversitas dewan berpengaruh signifikan 

terhadap agresivitas pajak. 

c. Untuk mengetahui apakah komisaris independen berpengaruh signifikan 

terhadap agresivitas pajak. 

d. Untuk mengetahui apakah umur CEO berpengaruh signifikan terhadap 

agresivitas pajak. 
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e. Untuk mengetahui apakah masa jabatan CEO berpengaruh signifikan 

terhadap agresivitas pajak. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

a. Pemegang saham 

Pembuktian dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam melihat gambaran kondisi perusahaan mengenai 

resiko dan praktik agresivitas pajak diperusahaan yang dapat 

menimbulkan konflik dikemudian hari dengan pihak manajemen agar para 

investor lebih berhati-hati dalam melakukan investasi pada setiap 

perusahaan. 

b. Perusahaan 

Pembuktian penelitian ini dapat menjadi referensi perusahaan dalam 

mempertimbangkan pengambilan keputusan mengenai perlunya aturan 

yang mengikat antara pihak manajemen dengan pemilik modal. 

Memberikan gambaran pada perusahaan akibat dari agresivitas pajak serta 

dapat memberikan gambaran faktor-faktor apa saja yang akan timbul dari 

agresivitas pajak dan sebagai pengingat bagi perusahaan bahwa agresivitas 

dapat menimbulkan berbagai masalah bagi perusahaan. 

c. Pemerintah 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi pemerintah dalam 

mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak, mengetahui karakter dan 

ciri-ciri perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dan sebagai 

bahan untuk pembuatan peraturan-peraturan baru dalam rangka 

pengoptimalan penerimaan pajak. 
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d. Akademisi 

Pembuktian secara empiris dan hasil dari penelitian ini dapat menjadi 

sumbangan literatur untuk menambah wawasan dan dapat digunakan 

sebagai acuan penelitian selanjutnya oleh akademisi, terutama bagi 

akademisi yang mengangkat penelitian dengan topik yang sama atau 

serupa. 

 

1.5  Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan uraian secara 

garis besar mengenai isi dan pembahasan setiap bab yang terdapat dalam 

penyusunan skripsi ini. Pembahasan skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, masalah penelitian, 

pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan dari penyusunan skripsi ini. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang defenisi, teori, dan hasil mengenai penelitian 

sebelumnya yang relevan dalam membangun model penelitian dan 

perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data dan metode 

analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai hasil pengujian data, analisis statistik 

deskriptif, hasil uji kualitas data, hasil uji outlier, hasil uji asumsi 

klasik, dan uji hipotesis beserta pembahasan atas hasil penelitian 

yang dilakukan. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi tentang kesimpulan penulis dari hasil penyusunan 

skripsi dan keterbatasan yang dialami penulis saat membuat skripsi 

serta rekomendasi untuk menunjang penelitian selanjutnya. 
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