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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang Penelitian 

Pajak adalah sumber utama pendapatan penerimaan negara yang menjadi 

salah satu aspek yang penting dalam proses keberlangsungan jalannya pemerintah, 

tidak hanya berperan dalam dunia ekonomi, namun berperan dalam segala bidang. 

Berdasarkan artikel APBN KiTa edisi Januari 2018, pajak menyumbang sekitar 

83,06% dari seluruh penerimaan negara selama tahun 2016 yang dapat dibuktikan 

dari realisasi APBN 2016 yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada tahun 

2016 adalah Rp 1.284,97 triliun dari total jumlah penerimaan negara dalam negeri 

yang berjumlah Rp 1.546,95 triliun. 

Namun penerimaan perpajakan hanya mampu mencapai 83,48% dari 

target sebesar Rp 1.539,17 triliun. Untuk memaksimalkan penerimaan perpajakan, 

pada akhir tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2017, pemerintah menjalankan 

program pengampunan pajak yang dikenal dengan tax amnesty. Berdasarkan 

artikel yang sama yaitu APBN KiTa edisi Januari 2018, penerimaan perpajakan 

untuk tahun 2017 mencapai 91,25% atau Rp 1.343,78 triliun dari target sebesar                  

Rp 1,472.71 triliun. 

Hal yang sama juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya dimana penerimaan 

perpajakan tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan 

munculnya suatu kesimpulan yaitu titik dasar dari penerimaan perpajakan yang 

tidak mampu mencapai target dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan dalam 

menjalankan kewajiban perpajakkan oleh wajib pajak terutama oleh para pemilik 
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usaha. Para pengusaha selalu berusaha untuk menurunkan biaya usaha, salah 

satunya adalah beban pajak, sehingga pemilik usaha selalu mencari cara untuk 

menghindari pajak. 

Pemilik usaha menggunakan beberapa strategi untuk menurunkan beban 

pajak yang harus dikeluarkan dengan menggunakan kekurangan yang merupakan 

kelemahan (loophole) di dalam peraturan perpajakan, dimana strategi-strategi 

tersebut dikenal dengan istilah agresivitas pajak. Tujuan dari agresivitas pajak 

bukanlah demi menghindari kewajiban membayar pajak, namun untuk 

mengurangi beban pajak dari jumlah yang seharusnya dibayar. Dengan berusaha 

meminimalkan pembayaran pajak, pemilik usaha dapat mengoptimalkan laba 

perusahaan, yang tentu saja dapat memuaskan hati para pemegang saham. Dengan 

melakukan agresivitas pajak, hal tersebut dapat berdampak pada tidak tercapainya 

target penerimaan perpajakan negara. 

Supaya tujuan perusahaan dapat tercapai tanpa melanggar peraturan yang 

berlaku, setiap tindakan yang dilakukan oleh perusahaan selalu diawasi oleh para 

eksekutif. Tata kelola perusahaan berfungsi untuk mengawasi setiap keputusan 

yang diambil perusahaan, termasuk pengelolaan perpajakan yang mencakup 

tindakan agresivitas pajak. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan adalah penerapan tata kelola 

perusahaan. Penelitian Dyreng, Hanlon, and Maydew (2008) dan Budiman (2012) 

menyatakan bahwa tata kelola perusahaan berperan penting dalam menentukan 

perencanaan agresivitas pajak perusahaan. 
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Perusahaan dengan tata kelola yang baik akan selalu memutuskan suatu 

kebijakan ataupun tindakan yang dapat memberikan manfaat yang baik kepada 

perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan dalam merencanakan 

strategi harus dapat menemukan setiap kesempatan yang ada dalam lingkungan 

bisnisnya, seperti koneksi politik (Leuz & Oberholzer-Gee, 2006). Dalam 

penelitian Faccio (2009) menjelaskan perusahaan diasumsi mempunyai hubungan 

koneksi politik jika salah satu investor mayoritas atau salah satu direksi adalah 

menteri, anggota partai atau orang yang memiliki hubungan dengan partai politik. 

Berhubungan dengan penelitian Leuz and Oberholzer-Gee (2006) dan M. 

Faccio, Masulis, and Mcconnell (2006) yang menjelaskan mengenai koneksi 

politik dengan tata kelola perusahaan, penelitian Kim and Zhang (2016) 

menganalisis hubungan koneksi politik terhadap agresivitas pajak dan hasil 

penelitian tersebut mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan 

koneksi politik biasanya agresivitas pajak yang dilakukan lebih agresif 

dibandingklan dengan yang tidak mempunyai hubungan koneksi politik. Di dalam 

penelitian yang sama, disebutkan bahwa terdapat relasi positif antara koneksi 

politik dan agresivitas pajak, termasuk resiko terdeteksi yang rendah, informasi 

yang lebih baik mengenai kebijakan perpajakan, dan juga rendahnya permintaan 

atas transparansi. 

Hasil dari beberapa penelitian yang pernah diteliti menyatakan bahwa 

koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak (Pranoto & 

Widagdo, 2013), namun Giroud (2013) menyatakan bahwa koneksi politik tidak 

memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Koneksi politik sering 
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dimanfaatkan dalam hal perpajakan dengan perlakuan istimewa yang didapatkan 

dari pemerintah seperti yang terjadi pada perusahaan yang bergerak dalam bidang 

perbankan, dalam mendapatkan pinjaman (Faccio, 2006). Li, Wang, Wu and Xiao 

(2015) juga menyatakan bahwa koneksi politik dapat mengurangi kemungkinan 

terjadinya pemeriksaan pajak atau mengurangi denda pajak. Namun, terdapat 

pendapat dalam perspektif lain yang mengungkapkan bahwa koneksi politik dapat 

memberikan kelebihan atas pengeluaran akan beban pajak yang lebih tinggi 

kepada pemerintah (Kim & Zhang, 2016). 

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi apakah 

koneksi politik memilik pengaruh terhadap agresivitas pajak. Sama halnya dengan 

tata kelola perusahaan, apakah memiliki pengaruh terhadap tindakan agresivitas 

pajak oleh perusahaan di Indonesia. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Koneksi 

Politik dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani pernah mengatakan bahwa 

negara berkembang seperti Indonesia yang masih membutuhkan sektor pajak 

sebagai pendapatan utama dalam pembiayaan pembangunan negara akan memiliki 

masalah besar jika wajib pajaknya masih berusaha melakukan agresivitas pajak, 

yang merupakan salah satu penyebab penerimaan pajak tidak maksimal 

(www.cnnindonesia.com). Penerimaan pajak yang tidak maksimal sering kali 

tidak bisa memenuhi kebutuhan dana pembangunan yang besar mengakibatkan 

pemerintah akan menaikkan pemungutan pajak dan memperluas basis perpajakan, 
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sehingga pada akhirnya, masyarakat kelas menengah yang akan menghadapi 

beban terberat dari kondisi tersebut (Sudiarta, 2016). 

Menurut Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran 

(FITRA), angka agresivitas pajak yang terjadi di Indonesia mencapai Rp 110 

triliun setiap tahun. Salah satu contoh fenomena agresivitas pajak yang terjadi di 

Indonesia terjadi pada perusahaan yang beroperaisonal di bidang jasa kesehatan 

yang memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan di Singapura, PT RNI. 

Perusahaan tersebut dinilai melakukan tindakan agresivitas pajak seperti dari 

menganggap pinjaman dari pemilik adalah utang afiliasi dan bukan modal, maka 

dapat mengurangi kewajiban pajak dan pada laporan keuangannya tercatat 

kerugian yang besar, sehingga tidak ada kewajiban perpajakan dari perusahaan 

yang masuk ke negara. 

Hasil penelitian The United Nation Conference on Trade and 

Development (UNCTAD) menyebutkan bahwa rata-rata negara yang sedang 

berkembang mengalami kerugian kurang lebih sebesar $100 milyar per tahun 

dikarenakan aktivitas agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan 

multinasional, yang juga mengakibatkan sektor keuangan kehilangan penerimaan 

negara hingga sebesar $300 milyar. Dapat disimpulkan bahwa tindakan 

agresivitas pajak yang berlebihan dapat menimbulkan kerugian yang signifikan 

bagi perusahaan jika tindakan tersebut terungkap, yang menyebabkan pemegang 

saham tidak mendapatkan manfaat sama sekali (Zemzem & Ftouhi, 2013). 
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Koneksi politik cenderung dihubungkan dengan aktivitas agresivitas 

pajak. Dunia bisnis memiliki hubungan yang erat dengan politik karena dengan 

adanya pengaruh faktor politik, suatu usaha lebih memiliki kesempatan untuk 

berhasil. Perusahaan dianggap memiliki koneksi politik jika perusahaan yang 

memiliki strategi tertentu mempunyai hubungan secara politik atau mencoba 

untuk menjalin hubungan dengan pemerintah ataupun politisi (Purwoto, 2011). 

Demikian juga dengan memiliki koneksi politik, perusahaan bisa memperoleh 

berbagai jenis hak-hak istimewa seperti mendapatkan perlindungan dari 

pemerintah, mendapatkan akses yang mudah untuk memperoleh pinjaman modal, 

dan juga rendahnya risiko pemeriksaan pajak yang dapat berakibat pada 

keburaman transparansi keuangan (Butje & Tjondro, 2014).  

Tata kelola yang buruk juga menjadi salah satu penyebab terjadinya 

agresivitas pajak. Saat tata kelola perusahaan yang baik dimiliki oleh perusahaan, 

maka perusahaan akan memiliki kinerja yang efektif dalam mengambil keputusan 

ataupun menentukan kebijakan perusahaan, termasuk dalam hal perpajakan 

(Pranoto & Widagdo, 2013). Penelitian tata kelola perusahaan dan agresivitas 

pajak di Indonesia pernah dilakukan oleh (Utami & Syafiqurrahman, 2017) 

dimana eksternal audit, komite audit dan manajemen risiko memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Dalam penelitian (Hanum, 2013) 

menyatakan bahwa karakteristik tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap 

effective tax rates yang merupakan salah satu pengukuran agresivitas pajak. 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berikut diuraikan beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan terkait 

dalam penelitian ini: 

1. Apakah koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak? 

2. Apakah tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

agresivitas pajak? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuannya, termasuk 

penelitian ini.  

1. Untuk menganalisis apakah koneksi politik perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap agresivitas pajak. 

2. Untuk menganalisis apakah tata kelola perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap agresivitas pajak. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan bermanfaat sehingga ada 

perkembangan dalam hal. Harapan dari peneliti adalah supaya penelitian ini 

memiliki manfaat tersendiri untuk penggunanya, antara lain: 

1. Bagi investor 

Peneliti berharap hasil penelitian dapat memberikan gambaran untuk para 

investor dalam hal menganalisis penerapan tata kelola perusahaan dan 
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juga kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh perusahaan, yang bisa 

menjadi dasar pengambilan keputusan. Dengan penelitian ini diharapkan 

juga investor bisa mengerti pengaruh dari hubungan koneksi politik yang 

dimiliki perusahaan. 

2. Bagi akademisi 

Peneliti berharap hasil penelitian dapat memberikan wawasan tambahan 

mengenai pengaruh koneksi politik dan tata kelola perusahaan terhadap 

agresivitas pajak perusahaan di Indonesia. Dengan penelitian ini, 

diharapkan juga para pelajar mendapatkan ilmu yang tepat dari laporan 

skripsi ini. 

3. Bagi perusahaan 

Peneliti berharap hasil penelitian dapat memberikan informasi tambahan 

bagi manajemen perusahaan mengenai dampak negatif dari agresivitas 

pajak yang dapat merugikan berbagai pihak dalam beberapa aspek dan 

juga informasi mengenai besarnya pengaruh tata kelola perusahaan pada 

perusahaan. Dengan penelitian ini diharapkan juga perusahaan bisa 

mengerti pengaruh dari hubungan koneksi politik yang dimiliki 

perusahaan. 

4. Bagi pemerintah 

Peneliti berharap hasil penelitian dapat bermanfaat bagi pemerintah 

dalam hal mengidentifikasikan faktor-faktor yang dapat berpengaruh 

dalam tindakan agresivitas pajak perusahaan. Dengan begitu pemerintah 

akan dapat menganalisis apa kebijakan-kebijakan dan strategi yang harus 
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dijalankan untuk mengurangi tindakan agresivitas pajak yang diterapkan 

oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi menggunakan sistematika pembahasan 

penelitian yaitu sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, 

permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian bagi para 

penggunanya dan sistematika pembahasan. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kerangka teoritis yang 

berkaitan dengan topik penelitian, mudel penelitin terdahulu, 

pengaruh ataupun hubungan masing-masing variabel independen 

terhadap variebel dependen serta hubungannya dengan variabel lain 

yang digunakan dan perumusan hipotesa penelitian.  

BAB III METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel dependen, independen dan 

kontrol dan juga pengukurannya, teknik pengumpulan data yang 

digunakan dan metode analisis data penelitian yang digunakan 

untuk mendapatkan hasil atas penelitian ini.  
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil pengujian data, analisis 

statistik deskriptif, hasil uji hipotesis serta pembahasan dari hasil 

analisis yang dilakukan.  

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  

 Pada bab ini dijelaskan bagian dari penutup yang menyajikan 

informasi mengenai kesimpulan dari penelitian, keterbatasan 

penelitian, dan rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan 

untuk penelitian berikutnya. 
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