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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ekonomi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan 

salah satu ekonomi berkembang terbesar di Asia setelah negara China dan India. 

Sumber pendapatan dari NKRI merupakan pendapatan dari iuran yang wajib 

dibayar oleh rakyat Indonesia sebagai kontribusi terhadap negara yang disebut 

sebagai pajak. Berdasarkan Kementrian Keuangan Republik Indonesia, pendapatan 

negara dalam APBN-P 2019 mencapai 1.786,4 triliun rupiah di mana telah naik 

sebesar 10,4 persen dari periode tahun lalu sebesar 1.618,1 triliun rupiah. 

Kontribusi pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara 

langsung kepada rakyat Indonesia dikarenakan pendapatan tersebut akan digunakan 

untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan edukasi dan keperluan lainnya 

untuk kepentingan NKRI khususnya demi kemakmuran rakyat. Namun 

kepentingan tersebut memberi efek yang di mana menurut wajib pajak merupakan 

hal yang kurang menguntungkan sehingga terindikasi adanya penghindaran pajak 

diantara para wajib pajak yang pribadi maupun perusahaan. Bagi wajib pajak, pajak 

adalah sebuah beban yang menjadi faktor yang sangat signifikan terhadap 

penghasilan wajib pajak karena semakin banyak pendapatan mereka, semakin besar 

juga pungutan pajak dari pemerintah. Alhasil laba yang dihasilkan tidak optimal, 

pemegang saham juga akan menerima return yang minim. Hal ini akan 

mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian dan terjebak dalam financial risk 

sehingga perusahaan termotivasi untuk melakukan tindakan penghindaran pajak 

demi kelangsungan (sustainability) perusahaan.  

Dalam meminimalisir beban pajak, Xynas (2010) membedakan antara 

penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Pengertian lebih rinci berarti tindakan 

mengurangi beban pajak dengan mengeksploitasi celah-celah peraturan undang-

undang sehingga tidak melanggar peraturan pemerintahan yang berarti masih legal. 

Tindakan tersebut disebut sebagai penghindaran pajak atau tax avoidance, berbeda 

dengan yang disebut dengan penggelapan pajak. Penggelapan pajak atau tax 

evasion sudah termasuk tindakan yang illegal di mana aktivitas tersebut diusahakan 

Shelly. Analisis Pengaruh Csr, Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penhindaran Pajak. 
UIB Repository©2020



2 

 

 

Universitas Internasional Batam 

dengan sengaja dan melarikan pajak dengan tidak membayar atau membayar yang 

lebih sedikit dari yang seharusnya.  

Selain itu, perusahaan juga dituntut untuk berkarakteristik tata kelola 

perusahaan karena dapat menentukan cara perusahaan dalam berurusan dengan 

pajak negara. Karakteristik dalam tata kelola dapat berupa kepemilikan 

institusional, jumlah komisaris yang independen dan jumlah komite audit yang 

berpartisipasi dalam perusahaan. Perusahaan yang masih berusaha menghindar 

kewajiban pajak biasanya belum menerapakan tata kelola yang baik karena banyak 

celah untuk penyimpangan tersebut dilakukan (Maharani & Suardana, 2014). Tata 

kelola yang baik seharusnya dapat menjadi sebagai pembatas agar tidak bertindak 

untuk kepentingan pribadi namun fokus pada kepentingan perusahaan itu sendiri 

(Larastomo, Perdana, Triatmoko & Sudaryono, 2016). 

Tata kelola perusahaan yang baik juga bermaksud untuk mengurus dan 

mengendalikan hubungan antar pihak yang terlibat dalam organisasi perusahaan 

sehingga merupakan sebuah value added bagi pemegang saham (Haruman, 2008). 

Selain itu, faktor lainnya yang mempengaruhi perpajakan seperti tanggung jawab 

sosial atau yang disebut juga sebagai corporate social responsibility (CSR). Faktor 

ini memiliki sifat yang serupa dengan pajak yakni berkontribusi sosial terhadap 

masyarakat sehingga keterkaitan dengan penghindaran pajak adalah semakin 

perusahaan peduli akan pentingnya tanggung jawab sosial maka perusahaan 

cenderung tidak akan menhindari kewajiban pajak menyadari bahwa hal tersebut 

dapat membantu kepentingan masyarakat (Yoehana, 2013). Menurut Lanis dan 

Richardson (2013)  CSR termasuk salah satu kunci pencapaian kesuksesan dalam 

sustainability perusahaan karena selain berkontribusi sosial, tindakan tersebut juga 

mengembangkan hidup masyarakat dan para pekerja menjadi lebih makmur dan 

berkualitas sehingga perusahaan pun menerima reputasi yang terkenal baik namun 

masih banyak perusahaan yang tidak menerapkan CSR (Lanis & Richardson, 2013) 

Menurut peneliti Hanlon dan Heitzman (2010) penghindaran pajak masih 

belum bisa ditegaskan dengan benar karena faktor yang bervariasi dalam 

mempengaruhinya meskipun telah dihubungkan dengan tata kelola perusahaan, 

tanggung jawab sosial ataupun karakteristik perusahaan. Karakteristik tersebut 

dimaknai sebagai sifat atau ciri yang khas dari suatu perusahaan. Pada umumnya, 
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karakteristik perusahaan dinilai melalui segi profitabilitasnya, jenis bidang usaha, 

ukuran skala perusahaan, pertumbuhan omset dan lain sebagainya. 

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, peneliti hendak 

menjawab masalah melalui penelitian dengan menggunakan penghindaran pajak 

sebagai variabel dependen yang akan dikalkulasi dengan tarif pajak efektif serta 

menggunakan variabel independen yang berpengaruh seperti kepemilikan 

institusional, komisaris independen, komite audit, leverage, profitabilitas, arus kas 

operasional, noncurrent asset-to-noncurrent financing, ukuran perusahaan, 

pertumbuhan penjualan dan juga CSR. Penelitian terkait akan berjudul “Analisis 

Pengaruh CSR, Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan 

terhadap Penghindaran Pajak”. 

 

1.2 Urgensi Penelitian 

Pentingnya CSR dan Tata Kelola Perusahaan masih kurang disadari oleh 

perusahaan di Indonesia sehingga banyak kasus terkait hubungan antar manajemen 

dan pemegang saham yang terjadi akibat tata kelola perusahaan yang tidak berjalan 

benar (Nurainy, Nurcahyo, A & Sugiharti, 2013; Lanis & Richardson, 2013). 

Berhubungan baik dengan masyarakat melalui kepedulian akan penerapan CSR 

dapat meningkatkan kepercayaan dan konfidensi mata publik. Penelitian ini berniat 

untuk fokus mencari jawaban apakah terdapat dampak yang menggerakkan 

perusahaan bertindak agresif dalam penghindaran pajak. Sementara faktor yang 

diuraikan membuktikan perusahaan mengalami dilema terhadap etika perusahaan 

yang seharusnya mementingkan finansial perusahaan atau kontribusi sosial untuk 

kesejahteraan rakyat NKRI. Adapun peneliti yang berpendapat bahwa karakteristik 

perusahaan juga menentukan keputusan perusahaan dalam pelaksanaan 

penghindaran pajak  (Wardani & Khoiriyah, 2018).  

 Pada tahun 2019, menurut laporan Global Witness yang diakui dunia 

bahwa PT Adaro Energy Tbk telah berupaya mengakali aturan perpajakan. PT 

Adaro diduga telah melakukan transfer pricing melalui afiliasi usahanya di 

Singapura dan diduga sedemikian rupa telah menyetel pembayaran pajak sebesar 

1,75 trilliun rupiah lebih rendah dari biaya pajak yang seharusnya. Afiliasi tersebut 

adalah Coaltrade Services International di mana PT Adaro Energy Tbk 
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mendagangkan batu baranya dibawah harga yang seharusnya dan kemudian dijual 

kembali afiliasinya ke negara lain dengan price yang tinggi. Dengan demikian 

memperkecil pajak penghasilan yang di Indonesia. Upaya tersebut memanfaatkan 

celah peraturan pajak sehingga dikatakan legal secara hukum. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Peneliti menguraikan beberapa pertanyaan yang timbul sebagai berikut: 

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak? 

2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak? 

3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 

4. Apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 

5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 

6. Apakah arus kas operasional berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 

7. Apakah noncurrent asset-to-noncurrent financing berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak? 

8. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 

9. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak? 

10. Apakah CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Proses penelitian melekat berbagai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara 

kepemilikan institusional dan penghindaran pajak. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara dewan 

komisaris independen dan penghindaran pajak. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara komite 

audit dan penghindaran pajak.  

4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara leverage 

dan penghindaran pajak. 
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5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara 

profitabilitas dan penghindaran pajak.  

6. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara arus kas 

operasional dan penghindaran pajak. 

7. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara noncurrent 

asset-to-noncurrent financing dan penghindaran pajak. 

8. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara ukuran 

perusahaan dan penghindaran pajak. 

9. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara 

pertumbuhan penjualan dan penghindaran pajak. 

10. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara CSR dan 

penghindaran pajak. 

Sasaran studi diharapkan dapat mengembangkan pemahaman dan 

wawasan bagi peneliti mengenai penghindaran pajak yang terpengaruh oleh CSR, 

tata kelola serta karakterisik perusahaan. Memberikan masukan kepada Direktorat 

Jenderal Pajak selaku pembuat kebijakan peraturan pajak agar dapat mencegah 

perusahaan berkesempatan menghindar pajak. Menjadi bahan perhatian dan 

pertimbangan bagi masyarakat selaku konsumen maupun investor agar lebih 

konsiderasi dalam memilih perusahaan. Penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai 

acuan atau referensi tambahan untuk bersambung ke penelitian lebi lanjut yang 

bertopik serupa.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab pertama, peneliti menguraikan penjelasan perihal asal mula 

terjadinya permasalahan dan juga alasan mengapa penelitian ini harus 

dilakukan. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 Pembahasan dalam bab ini memberikan gagasan teoritis dan informasi 

yang berhubungan dengan penelitian-penelitian terdahulu di mana relevan 

dengan penelitian ini supaya dapat mendukung dan menjadi acuan 

pembuktian rumusan hipotesis.  
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BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini membahas perihal rancangan penelitian yang akan dilakukan dan 

definisi variabel-variabel terkait penelitian. Pembahasan juga termasuk 

metode-metode yang akan diterapkan dalam pengumpulan sampel dan 

pengujian data yang diperoleh.  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Hasil pengujian data akan dimuatkan dalam bab ini dan akan dijelaskan 

dengan detail setiap bariabel yang bersangkutan bersama statistik 

deskriptif dan hipotesis teruji. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 Kesimpulan yang diperoleh akan dimuatkan pada bab ini beserta 

pengungkapan keterbatasan yang dirasakan peneliti dan juga rekomendasi 

yang penting untuk penelitian lebih lanjut menjadi lebih sempurna. 
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