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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu dari Negara berkembang yang memiliki 

populasi terbanyak. Selain memiliki populasi yang padat, Indonesia memiliki 

kekayaan Sumber Daya Alam yang berlimpah dan perusahaan asing mulai 

menanam modal dan saham di Indonesia sehingga menguntungkan pemerintah 

Indonesia dalam penerimaan Negara, yaitu sektor pajak. Dibandingkan dengan 

negara lainnya, pajak di Indonesia merupakan penerimaan negara yang termasuk 

dalam golongan besar dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

yang mencapai 82.5% dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar   

17.5% pada tahun 2019. Selain itu pajak juga digunakan sebagai alat kebijakan 

moneter untuk menahan inflasi. Secara perlahan, Indonesia mulai memutuskan 

untuk menerapkan penerapan pajak yang cukup bijak. 

Pajak adalah sebuah hubungan yang menyangkut kepentingan negara dan 

masyarakat. Setiap warga negara Indonesia baik orang pribadi maupun 

perusahaan sudah seharusnya mengetahui tentang perpajakan yang diterapkan di 

Indonesia. Pajak dapat dilihat melalui dua sisi, yaitu melalui sisi pemerintah, 

pajak merupakan sumber utama perdapatan negara yang bersifat wajib bagi Orang 

Pribadi (OP) dan Perusahaan. Tujuan adanya pajak digunakan untuk menunjang 

kegiatan perekonomian pemerintah, membiayai pengeluaran negara, proyek 

pembangunan, pembangunan sarana umum dan fasilitas umum, seperti: 

transportasi umum, sekolah, rumah sakit, dan pembiayaan lainnya. Tujuan 

tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi 

masyarakat. Sedangkan sisi perusahaan, pajak merupakan biaya yang 

mempengaruhi besarnya laba perusahaan. Pada dasarnya, banyak perusahaan yang 

ingin meminimalkan beban pajak karena perusahaan memiliki tujuan untuk 

meningkatkan nilai pendapatan setelah pajak. Dengan laba yang tinggi, 

perusahaan tentunya akan mendapatkan kepercayaan dari investor dan kreditur 

sehingga perusahaan dapat melaksanakan kegiatan operasional perusahaan setelah 

memiliki modal yang cukup. Usaha perusahaan dalam meminimalkan beban pajak 

disebut sebagai teknik perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan proses 
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wajib pajak yang hutang pajaknya ataupun pajak penghasilan lainnya berada 

dalam tingkat seminimal mungkin (Mangoting, 1999). 

Wajib pajak orang pribadi juga memiliki tujuan yang sama dengan 

perusahaan, yaitu dengan membayar nilai pajak sekecil mungkin agar mengurangi 

kemampuan ekonomisnya. Hal tersebut membuat pemerintah memberikan 

peluang kepada wajib pajak untuk melapor, membayar, memperkirakan dan 

menentukan jumlah utang pajak, dan witholding system yang disebut sebagai Self 

assessment system. Kemudahan yang dibuat pemerintah dalam melakukan 

pembayaran pajak adalah proses yang dilakukan untuk tujuan pengelolaan pajak, 

dan hal ini juga merupakan unsur dari perencanaan pajak. 

Pengendalian tata kelola perusahaan biasanya bersifat internal dan eksternal. 

Internal adalah cara pengendalian struktur dan prosedur internal yang digunakan 

oleh perusahaan, contoh dewan direksi, dewan komisaris sedangkan eksternal 

adalah pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan dan struktur kepemilikan. 

Penerapan tata kelola memiliki fungsi untuk meningkatkan dan mendorong 

perusahaan menjadi lebih transparansi kepada pihak internal maupun eksternal.  

Perusahaan yang telah sukses menjalankan tata kelola yang baik dan benar 

dapat mempengaruhi kinerja serta mengembangkan nilai mutu dan kepercayaan 

perusahaan. Selain itu, syarat bagi perusahaan yang ingin tercatat di Indonesia 

Stock Exchange adalah harus menerapkan tata kelola pada perushaan tersebut. 

Tujuan dalam melakukan penerapan tata kelola perusahaan untuk menjalankan 

kebijakan perpajakan yang telah diterapkan oleh perusahaan. Menurut Friese, 

Link, dan Mayer (2008), perpajakan dan tata kelola memiliki keterkaitan yang 

akan mempengaruhi tata kelola dan peraturan perpajakan perusahaan. 

 

1.2 Urgensi Penelitian 

Tingginya nilai pajak yang harus dibayar atau dikeluarkan membuat 

perusahaan berusaha dalam mencari ide ataupun kesempatan untuk 

meminimalisasi pembayaran pajak. Beberapa perusahaan berusaha untuk mencari 

teori yang akan diterapkan dalam mengurangkan beban pajak yang akan dibayar 

sehingga terbentuklah gagasan dalam menerapkan perencanaan pajak. Tujuan 

dalam penerapan pajak adalah untuk menghitung biaya pajak yang akan dibayar 
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sesuai dengan kewajiban perusahaan. Penerapan pajak juga harus sesuai dengan 

kebijakan undang – undang yang ditetapkan dan perusahaan juga wajib 

memahami semua ketentuan perpajakan agar terhindar dari hukuman sanksi. 

Perencanaan pajak dapat dilakukan dalam 2 cara, yaitu dengan cara penghindaran 

pajak dan penggelapan pajak dan cara tersebut mempunyai arti yang serupa 

sebagai pelanggaran hukum pajak. Tetapi cara tersebut memiliki perbedaan, 

penggelapan pajak adalah pengurangan pajak dengan memberikan data keuangan 

yang palsu atau pengurangan pajak secara ilegal dan melanggar ketentuan 

perpajakan, sedangkan penghindaran pajak adalah mengurangi nilai pajak dari 

nilai pajak kewajiban perusahaan. 

Salah satu perusahaan yang diduga melakukan penghindaran pajak adalah 

PT Adaro Energy Tbk. Perusahaan tersebut menggunakan cara transfer pricing  

sebagai strategi mereka melalui anak perusahaan yang ada di Singapura yaitu 

Coaltrade Services International Pte. Ltd. Direktorat Jendral Pajak (DJP) 

mengungkapkan dugaan penghindaran pajak yang sesuai dengan laporan global 

witness itu menjadi salah satu bukti apakah PT Adaro Energy Tbk yang disebut 

sebagai Wajib Pajak (WP) Badan telah mematuhi kebijakan undang – undang 

yang berlaku. Menurut laporan informasi yang dikeluarkan oleh pihak organisasi 

global witness menyampaikan bahwa PT Adaro Energy Tbk memindahkan 

sejumlah laba yang didapatkan dari usaha batu bara yang ditambang di Indonesia 

ke anak perusahaan luar negerinya. Dengan memindahkan sejumlah laba ke luar 

negri, PT Adaro Energy Tbk dapat mengurangi pajaknya di Indonesia sebesar 

hampir 14 juta dolar AS setiap tahun. Hal ini tentu dapat merugikan Negara 

Indonesia karena hasil tambang yang dilakukan di Indonesia tetapi pajak yang 

dihasilkan oleh Negara tidak sesuai dengan pajak yang harus dibayarkan oleh PT 

Adaro Energy Tbk. Tujuan perusahaan tersebut dalam melakukan pemindahan 

dana ke Coaltrade Services International Pte. Ltd karena pajak yang dibayarkan 

di Singapura lebih rendah daripada di Indonesia. PT Adaro Energy Tbk diketahui  

membayar 33 juta dolar AS pada tahun 2008 untuk menyelesaikan sengketa 

dengan Otoritas pajak Indonesia atas bisnis mereka dengan anak perusahaan 

mereka Coaltrade Services International Pte. Ltd. 
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Sesuai dengan kasus yang terjadi, saran yang diberikan kepada seluruh 

perusahaan adalah dengan melakukan perencanaan pajak sehingga nilai pajak 

yang dibayarkan ke Negara sesuai dengan penghasilan bisnis yang dilakukan di 

Indonesia. Dalam melakukan perencanaan pajak, tata kelola (corporate 

governance) harus dibentuk terlebih dahulu untuk mengendalikan dan mengatur 

perusahaan. Tata kelola merupakan suatu anggaran yang membentuk jalinan 

antara investor, manajemen, internal dan eksternal perusahaan, kreditur serta 

pemerintah yang memiliki hak dan kewajiban masing – masing (FCGI, 2001).  

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan pembahasan penelitian, hal yang akan ditelaah pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah komisaris independen mempunyai pengaruh terhadap ETR? 

2. Apakah kepemilikan instit1usional mempunyai pengaruh terhadap 

ETR? 

3. Apakah leverage mempunyai pengaruh terhadap ETR? 

4. Apakah ukuran komite audit mempunyai pengaruh terhadap ETR? 

5. Apakah ukuran dewan direksi mempunyai pengaruh terhadap ETR?  

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah secara empiris 

pengaruh tata kelola terhadap ETR dan bersumber pada permasalahan yang 

telah dikemukakan adalah untuk  

1. Menguji pengaruh komisaris independen terhadap ETR 

2. Menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap ETR 

3. Menguji pengaruh leverage terhadap ETR 

4. Menguji pengaruh ukuran komite audit terhadap ETR 

5. Menguji pengaruh ukuran dewan direksi terhadap ETR. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini penulis berharap dapat memberi 

bantuan kepada pihak lain: 
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1. Sebagai pengembang ilmu 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan 

bahwa apakah variable independen dapat mempengaruhi 

variabel dependen sehingga hasil dari penelitian ini dapat 

menambah wawasan mengenai penerapan perencanaan pajak. 

2. Bagi peneliti lain 

Hasil dari penelitian ini juga dapat membantu peneliti 

selanjutnya sebagai acuan dan pembanding dalam mengkaji 

penelitian yang sama.  

3. Bagi perusahaan 

Sebagai rekomendasi bagi perusahaan dalam 

mempertimbangkan penerapan perencanaan pajak sehingga 

pajak yang dibebankan pada perusahaan sesuai dengan 

penghasilan operasional perusahaan. 

4. Bagi Universitas Internasional Batam 

Sebagai referensi dan informasi bagi pihak yang 

memerlukan hasil pelaporan ini. Hasil penelitian ini akan 

berguna untuk peneliti selanjutnya 

5. Bagi penulis 

Sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa 

sebagai lulusan dan untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi 

dari Universitas Internasional Batam. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Hal – hal penting yang dijelaskan ke dalam penelitian ini dibagikan 

menjadi 5 bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan merupakan rangkuman dari seluruh isi 

penelitian. Bab ini terdiri atas latar belakang, urgensi penelitian, 

pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 
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BAB II  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi kerangka teoretis yang merupakan tujuan dasar 

dalam penelitian ini. Bab ini menerangkan mengenai model yang 

akan dipakai dalam penelitian dan perumusan hipotesis yang akan 

diuji dan dijadikan sebagai pembahasan atas hasil dari penelitian.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Melalui bab ini, penulis akan mendiskusikan mengenai rencana 

dan metode yang akan dipakai untuk melakukan hipotesis 

penelitian. Dalam bab ini menjelaskan mengenai topik penelitian, 

objek penelitian, variable penelitian, teknik pengumpulan data dan 

metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan hasil dari analisis yang menguraikan 

deskripsi dan karakteristik objek penelitian, statistik deskriptif, 

analisis data,  dan interprestasi hasil penelitian serta pembahasan. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimplan dari seluruh ulasan yang 

telah diuraikan pada bab sebelumnya, yaitu rangkuman mengenai 

hasil pembahasan tinjauan teori dan praktik serta keterbatasan 

penelitian dari rekomendasi penelitian selanjutnya. 
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