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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan berkewajiban terhadap negara berupa pajak ketika perusahaan 

berada di kondisi laba. Pajak merupakan biaya yang cukup sering diperhatikan oleh 

manajemen perusahaan karena biaya tersebut menjadi elemen yang penting dalam 

penganggaran biaya secara keseluruhan. Di Indonesia, pajak menjadi sumber 

pendapatan negara terbesar sehingga mendapat perhatian lebih dari berbagai pihak, 

termasuk pemerintahan dan perusahaan-perusahaan yang beroperasional di wilayah 

berlakunya pajak tersebut. Pajak bukan hanya memegang peran penting di dalam arus 

pendapatan, di saat yang bersamaan pajak juga digunakan sebagai alat bantu dalam 

menentukan kebijakan untuk mencapai tujuan ekonomis (Aghouei & Moradi, 2015). 

Pajak bersifat memaksa, maksudnya adalah wajib dipatuhi oleh setiap warga negara 

dan ada ancaman hukuman secara pidana ataupun sanksi administrasi bagi yang 

melanggarnya. Hal tersebut menimbulkan opini publik bahwa tidak seorang pun dari 

pembayar pajak yang memiliki kemauan untuk membayarnya, tetapi tidak ada cara 

lain selain menaatinya. 

Salah satu tujuan perusahaan adalah mencapai laba sebesar-besarnya, hal 

tersebut dapat dicapai baik dengan memaksimalkan pendapatan maupun 

meminimalisir biaya yang dikeluarkan perusahaan. Perusahaan selalu berupaya untuk 

meminimalisir setiap biaya yang timbul dari aktivitas perusahaan, termasuk pajak. 

Keadaan seperti itu mendorong perusahaan mencari cara untuk meminimalisir pajak 

dengan tidak melanggar regulasi ataupun aturan yang berlaku yang disebut dengan 

penghindaran pajak (tax avoidance). 

Kegiatan penyingkiran dari pajak bukan merupakan sebuah permasalahan 

yang baru muncul. Hal tersebut merupakan sebuah strategi yang dinilai efektif bagi 

perusahaan baik untuk meningkatkan arus kas perusahaan maupun tujuan lainnya. 

Perusahaan yang menerapkan strategi tersebut berharap untuk dapat menghindari 

ataupun melakukan penghematan pajak dengan menggunakan perencanaan yang

Khelvin Rudianto. Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan pada Aktivitas Penghindaran Pajak Perusahaan Keuangan 
Di Indonesia 
UIB Repository©2020



2 

 

   Universitas Internasional Batam 

efektif. Perusahaan yang sanggup dalam menghemat pajak dianggap sebagai sebuah 

keuntungan yang berujung pada meningkatnya kekayaan pemegang saham. 

Penghindaran pajak (tax avoidance) tidak sama jika dibandingkan dengan 

aktivitas penggelapan pajak (tax evasion), aktivitas penggelapan pajak dikategorikan 

sebagai sebuah tindakan ilegal dimana tidak melaporkan pajak yang semestinya. 

Sebagai tindakan ilegal, tentu saja hal tersebut melanggar undang-undang perpajakan 

karena merupakan sebuah kecurangan. Kecurangan tersebut dapat menyebabkan 

kerugian bagi negara dikarenakan nominal pajak yang seharusnya dicatat sebagai 

pendapatan negara akan berkurang karena perbedaan dengan nominal yang 

dibayarkan oleh wajib pajak. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, hal tersebut 

sering menjadi perbincangan maupun mengundang perdebatan. Tata kelola 

perusahaan (corporate governance) digambarkan sebagai proses, struktur, ataupun 

sistem yang dijalankan oleh bagian dari perusahaan untuk menghasilkan nilai 

tambahan bagi perusahaan berdasarkan norma dan peraturan yang berlaku. Manager 

dalam sebuah perusahaan akan mengelola perusahaannya sedemikian rupa demi 

mencapai kesejahteraan, penghindaran pajak akan menjadi salah satu opsi yang 

menjadi pertimbangan oleh seorang manager untuk meminimalkan total biaya yang 

dikeluarkan. Dalam penelitian tersebut juga akan menghitung dan menemukan 

bagaimana tata kelola yang diterapkan pada perusahaan dapat mempengaruhi 

penghindaran pajak dilihat dari berbagai aspek, sebagai berikut: 

a) Kompensasi eksekutif, yaitu jumlah upah yang dibayarkan entitas kepada 

pihak eksekutif. Upah tersebut bisa berupa gaji, bonus, tunjangan, maupun 

saham. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa jika indikasi kompensasi 

eksekutif tinggi maka akan meningkatkan aktivitas penghindaran pajak 

(Tandean & Winnie, 2016). 

b) Karakter eksekutif, eksekutif memegang peran penting dalam perusahaan 

yang dipimpinnya. Karakteristik dari eksekutif dapat diklasifikasi ke dalam 

dua kelompok, yaitu risk taker dan risk averse. Manager dengan gaya 

kepemimpinan risk taker memiliki kemungkinan tinggi untuk termotivasi 
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melakukan aktivitas penghindaran pajak karena yang berani mengambil risiko 

tinggi cenderung mengharapkan keuntungan yang besar sebagai hasilnya 

sedangkan karakter risk averse ingin menghindarkan diri dari resiko.  

c) Ukuran perusahaan, skala pengukuran perusahaan dapat dinilai dari jumlah 

aset, penjualan bersih, maupun indikator lainnya. Semakin besar ukuran 

sebuah perusahaan dan memiliki prospek yang baik pada periode yang akan 

datang maka akan terlibat dalam penghindaran pajak untuk memperindah 

laporan keuangan. 

d) Kepemilikan institusional, yaitu persentase dari jumlah saham entitas yang 

dikuasai institusi berbentuk badan usaha. Lembaga yang melakukan investasi 

pada perusahaan lain dapat memberikan pengaruh dalam kegiatan 

penghindaran pajaknya. 

e) Proporsi dewan komisaris, komisaris memegang peran untuk mengawasi 

keseluruhan aktivitas perusahaan. Komisaris yang turut menentukan strategi 

perusahaan dapat mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak. 

f) Keanggotaan wanita dalam dewan direksi, di antara beraneka ragamnya tugas 

direksi, dewan direksi bertanggungjawab atas aktivitas pengawasan dan 

evaluasi manajemen. Seorang direktur dapat mempengaruhi keputusan 

penghindaran pajak sebuah perusahaan. Keragaman jenis kelamin yang 

terbentuk dalam dewan menimbulkan permasalahan baru apakah aktivitas 

penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh keanggotaan wanita. 

g) Komite audit, yaitu komite independen dalam perusahaan yang diangkat oleh 

komisaris independen. Tugasnya adalah memastikan pelaksanaan perusahaan 

telah berjalan sesuai prinsip yang berlaku, sehingga akan mempengaruhi 

aktivitas penghindaran pajak perusahaan. 

h) Kualitas audit, perusahaan yang semakin kompleks membutuhkan auditor 

yang semakin berkualitas sehingga dapat menunjukkan nilai sebenarnya dari 

sebuah perusahaan. 
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1.2 Urgensi Penelitian 

Data yang dipublikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

memaparkan APBN 2019 menerima pendapatan negara sebesar 2.165,1 T dimana 

sebesar 1.786,4 T berasal dari penerimaan pajak dan sisanya senilai 378,3 T diperoleh 

dari Penerimaan Negara Bukan Pajak maupun hibah senilai 0,4 T. Angka-angka 

tersebut menunjukkan sebuah ketergantungan yang terjadi pada Negara Indonesia 

yang 82,5% sumber APBN tersebut berasal dari perpajakan. Kondisi yang terjadi 

mengharuskan negara untuk terus mengawasi pembayaran pajak dari setiap Wajib 

Pajak. Semakin banyak perusahaan yang mencoba menghindari pembayaran pajak 

maka semakin besar pula kehilangan pendapatan negara. 

Dalam pemungutan pajak terdapat sebuah benturan kepentingan yang tidak 

dapat dihindari. Negara sebagai pemungut pajak menginginkan untuk menerima 

pajak yang sebesar-besarnya sedangkan pembayar pajak berharap sebaliknya untuk 

dapat membayar dengan seminimal mungkin. Oleh karena itu, penghindaran pajak 

merupakan sebuah aktivitas yang perlu dipantau agar penerimaan negara dapat 

mencapai targetnya setiap tahun yang kemudian berimbas pada pertumbuhan negara. 

Penghindaran pajak bukan merupakan topik yang baru, tetapi statistik yang Penulis 

sampaikan sebelumnya menjadi urgensi dalam melakukan penelitian dengan topik 

penghindaran pajak untuk menemukan faktor-faktor apa saja dalam tata kelola sebuah 

perusahaan yang dapat mempengaruhi setiap aktivitas penghindaran pajak yang 

selama ini berlangsung pada perusahaan di Indonesia. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Dengan mengangkat berbagai permasalahan yang telah disampaikan 

sebelumnya, muncul beberapa pertanyaan yang akan menjadi pembahasan dalam 

penelitian ini yaitu: 

a) Apakah kompensasi eksekutif dapat memberikan pengaruh signifkan positif 

terhadap penghindaran pajak? 

b) Apakah karakteristik eksekutif dapat memberikan pengaruh signifkan positif 

terhadap penghindaran pajak? 
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c) Apakah ukuran perusahaan dapat memberikan pengaruh signifkan positif 

terhadap penghindaran pajak? 

d) Apakah kepemilikian institusional dapat memberikan pengaruh signifkan 

positif terhadap penghindaran pajak? 

e) Apakah proporsi dewan komisaris dapat memberikan pengaruh signifkan 

negatif terhadap penghindaran pajak? 

f) Apakah keanggotaan wanita dalam dewan direksi dapat memberikan 

pengaruh signifkan negatif terhadap penghindaran pajak? 

g) Apakah komite audit dapat memberikan pengaruh signifkan negatif terhadap 

penghindaran pajak? 

h) Apakah kualitas audit dapat memberikan pengaruh signifkan positif terhadap 

penghindaran pajak? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan 

penelitian yang telah diuraikan, adapun tujuannya dijabarkan sebagai berikut: 

a) Untuk menemukan pengaruh positif dari kompensasi eksekutif perusahaan 

terhadap penghindaran pajak. 

b) Untuk menemukan pengaruh positif dari karakteristik eksekutif terhadap 

penghindaran pajak. 

c) Untuk menemukan pengaruh positif dari ukuran perusahaan terhadap 

penghindaran pajak. 

d) Untuk menemukan pengaruh positif dari kepemilikan institusional terhadap 

penghindaran pajak. 

e) Untuk menemukan pengaruh negatif dari proporsi dewan komisaris terhadap 

penghindaran pajak. 

f) Untuk menemukan pengaruh negatif dari keanggotaan wanita dalam dewan 

direksi terhadap penghindaran pajak. 
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g) Untuk menemukan pengaruh negatif dari komite audit terhadap 

penghindaran pajak. 

h) Untuk menemukan pengaruh positif dari kualitas audit terhadap 

penghindaran pajak. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil akhir dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat 

memberi manfaat kepada pembaca: 

a) Bagi Perusahaan 

Membantu dalam memberikan bahan pertimbangan kepada pihak pengurus 

dalam praktik melakukan perencanaan pajak bagi perusahaan agar dapat 

memberikan hasil yang lebih efisien terhadap permasalahan pajak. 

b) Bagi Regulator 

Memberikan perkembangan terkini mengenai aktivitas penghindaran pajak 

dan dapat dijadikan acuan untuk merancang kebijakan-kebijakan terkait 

dengan perpajakan perusahaan. Regulator dalam meningkatkan target 

penerimaan negara perlu mempertimbangkan variabel-variabel pada 

penelitian ini, terutama yang memberikan pengaruh signifikan. 

c) Bagi Investor 

Dapat memperoleh informasi penelitian mengenai kebijakan-kebijakan yang 

diambil perusahaan untuk menghindari pajak di Negara Indonesia. Hasil dari 

penelitian ini menjadi tolak ukur bagi seorang investor yang dapat 

membantu menentukan keputusan investasi yang akan diambil. 

d) Bagi Akademisi 

Dapat semakin menambah pengetahuan maupun wawasan terkait faktor-

faktor yang memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak bagi dan 

menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang hendak 

mengembangkan penelitian sejenis. 
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1.5 Sistematika Penelitian 

Kerangka pada laporan tersebut dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu: 

BAB 1 :  PENDAHULUAN 

Bagian ini memuat peristiwa yang melatarbelakangi penelitian dan urgensi 

dari penelitian. Bab pendahuluan akan memberikan penjelasan mengenai 

hal-hal dasar yang menjadi landasan dalam pembuatan penelitian tersebut. 

Pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika yang 

digunakan dalam pembahasan juga dimuat pada bab tersebut. 

BAB 2 :  KERANGKA TEORETIS & PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bagian kedua akan dibahas mengenai kajian teori, penemuan, maupun 

hal-hal yang relevan dengan topik yang dapat menjadi dasar untuk 

menjawab pertanyaan penelitian sehingga dapat menghasilkan perumusan 

hipotesis yang baik dan memberikan jawaban  atas pertanyaan penelitian. 

BAB 3 :  METODOLOGI PENELITIAN 

Pendekatan, metode, maupun sampel yang digunakan untuk menyelesaikan 

pertanyaan pada penelitian ini akan ditunjukkan dalam bagian ini 

BAB 4 :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bagian tersebut memberikan hasil uji data terhadap penelitian secara 

bertahap kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang lebih rinci dan 

mengarah kepada tujuan penelitian. 

BAB 5 :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil dari keseluruhan penelitian tersebut akan disimpulkan secara ringkas 

dan dicantumkan pada bagian ini, pada bab tersebut juga berisi saran dan 

kondisi-kondisi tertentu yang membatasi penelitian ini.  
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