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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pajak adalah peran wajib orang individu atau badan untuk negara yang 

terutang sebagai wajib pajak dengan tidak memperoleh timbal balik secara 

langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang–

undang (Darmawan & Sukartha, 2014). Pemerintah menggunakan pajak untuk 

melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan 

umum di berbagai sektor kehidupan. Saat ini pemerintah semakin gencar 

melakukan upaya-upaya agar penerimaan pajak dapat meningkat (Darmawan & 

Sukartha, 2014). Untuk membangun sarana sarana yang dibutuhkan dana yang 

cukup besar dan pajak menyumbang besar atas pembangunan yang dilakukan oleh 

pemerintah (Darmawan & Sukartha, 2014). Pada praktiknya, terdapat hambatan 

yang dihadapi pemerintah dalam pemungutan pajak (Pohan, 2014).  

Salah satunya adalah ketentuan-ketentuan yang berbeda antara 

pemerintah dengan wajib pajak. Pemerintah mengiginkan jumlah pajak yang 

dibayarkan oleh wajib pajak yang tinggi sehingga pembangunan dapat dilakukan. 

Namun wajib pajak menginginkan sebaliknya, wajib pajak menginginkan jumlah 

pajak yang dibayarkan rendah karena pajak merupakan beban yang harus 

dibayarkan dan dapat mengurangi laba (Pohan, 2014). Kendala yang dihadapi 

dalam pemungutan pajak adalah tax avoidance, yaitu upaya penghindaran pajak 

yang dilakukan secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan (Igusti 

Ayu & Ketut Alit, 2014). 
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Sementara itu walaupun praktek penghindaran pajak ini disebut suatu 

tidakan yang legal, dan banyak pengamat yang berpendapat demikian namun 

penghindaran pajak tidak sejalan dengan undang-undang. Kegiatan penghindaran 

pajak ini berbeda dari yang tercakup dalam teori penghindaran pajak, di mana 

perusahaan secara ilegal memanipulasi kewajiban pajak mereka (Bond, Gammie, 

& Whiting, 2012). 

Penghindaran pajak dapat berakibat menerima hukuman yang besar, 

namun tidak menutup kemungkinan untuk perusahaan yang tidak melakukan 

penghindaran pajak karena manfaat dari penghindaran pajak dapat memberikan 

manfaat menghemat pajak pada perusahaan yang sangat mengguirkan. Lemahnya 

peraturan perpajak yang berlaku di Indonesia, membawa kesempatan besar pada 

perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah peraturan yang berlaku untuk 

dimanfaatkan perusahaan dalam menghindari pajak (Suandy, 2003). 

Penghindaran pajak layak untuk mendapatkan perhatian untuk diteliti 

karena merupakan suatu masalah yang serius dan masih banyaknya terdapat 

kasus-kasus penggelapan pajak yang terjadi. Peneliti sebelumnya seperti Phillips, 

(2003), Minnick dan Noga, (2010), Robinson, Sikes, dan weaver, (2010) dan 

Armstrong, Blouin, dan Larcker, (2012) membahas keterlibatan antara 

penghindaran pajak (tax avoidance) dengan kompensasi manajemen yang 

menghubungkan antara kompensasi manajemen dengan penghindaran pajak dan 

hasil yang didapat belum konsisten. Selain itu, kepemilikan keluarga belum ada 

yang mempertimbangkan hal ini sebagai faktor dalam pengambilan keputusan 

perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Zulma, 2016). 
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Di wilayah Asia Timur Khususnya Indonesia, Struktur kepemilikan 

perusahaan sebagian besar dimiliki oleh keluarga (Claessens, Djankov, & Lang, 

2000). Dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kapitalisme kroni 

yang terjadi di Indonesia, seperti Salim Group, Raja Garuda (Tanoto 

Sukanto/Asian Agri Group), dan perusahaan keluarga Cendana (Soeharto) 

(Zulma, 2016). Hal ini dapat mempengaruhi perbedaan perilaku perusahaan untuk 

melansungkan tindakan penghindaran pajak. 

Wang (2006) mengungkapkan perusahaan yang memiliki sistem 

kepemilikan keluarga, kualitas pelaporan keuangan perusahaan dapat lebih 

dipercaya dibandingkan perusahaan yang bukan dimiliki oleh keluarga. Akan 

tetapi, kasus-kasus yang terjadi di Indonesia membuktikan kebalikannya dimana 

perusahaan yang memiliki sistem kepemilikan keluarga lebih banyak melakukan 

penghindaran pajak dan  dapat dikatakan bahwa laporan keuangan perusahaan 

keluarga lebih tidak dapat dipercaya dibandingkan perusahaan yang tidak dimiliki 

oleh keluarga (Zulma, 2016). Hal ini membuktikan temuan Wang (2006) faktanya 

perusahaan di indoenesia tidak konsisten dengan kasus yang terjadi pada saat ini. 

Penelitian ini belum banyak yang meneliti di Indonesia, dengan 

menggunakan pengukuran variabel kepemilikan keluarga menggunakan dummy 

mengikuti pendekatan Wang (2006). Penelitian ini di lakukan pada seluruh 

perusahaan keluarga yang terdaftar di BEI, dimana perbedaan yang terdapat pada 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu hanya meneliti pada lingkup usaha 

manufaktur. Sehubungan dengan permasalahan penelitian yang telah uraikan 

maka peneliti tertarik melakukan penelitian terkait “Analisis Pengaruh 
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Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak (Efek Moderasi 

Kepemilikan Keluarga)” 

 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Dalam kurun waktu tahun akhir-akhir ini berita mengenai kasus kasus 

penghindaran pajak sempat menjadi perbincangan menarik di media massa. Kasus 

yang berkaitan oleh sebuah perusahaan yang menginginkan pembayaran pajaknya 

diperkecil sedangkan kenyataan yang terjadi pada beban pajak perusahaan 

menunjukkan nilai yang sangat tinggi. Kasus yang sempat menjadi perbincangan 

dunia yaitu terungkapnya sebanyak 11,5 juta dokumen rahasia perusahaan yang 

dilakukan oleh penyedia jasa dari panama yaitu Mossack Fonseca 

(www.Tribunnews.com, 2016).  

Dokumen yang berisi informasi rinci tentang perusahaan yg di dirikan di 

negara surga pajak yang lebih dari setengahnya didirikan di kepulauan virgin 

Britania Raya dan sisanya berada di Panama, Bahama, Seychelles, Niue, dan 

Samoa. Perusahaan badan hukum ini menyediakan jasa pembentukan perusahaan 

di negara lain, dan manajemen aset. Bekerja sama dengan badan-badan keuangan 

terbesar dunia seperti  HSBC, Deutsche Bank, Société Générale, Credit 

Suisse, UBS, dan Commerzbank. Nasabah bank terkadang dibantu oleh badan 

dalam mendirikan sistem yang rumit bertujuan agar kolektor pajak dan penyidik 

sulit untuk melacak arus uang dari satu tempat ke tempat lain 

(www.Tribunnews.com, 2016).  
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Penghidaran pajak sebetulnya berlansung lumayan banyak di Indonesia, 

berdasarkan dari laporan Ernesto Crivelly, Pada tahun 2016 penyidik dari IMF 

mensurvei dan di analisa ulang oleh unversitas PBB memakai database 

Internasional Center for Policy and Research (ICDT), dan internasional Center 

for Taxation and Development (ICTD). Hasilnya menunjukkan data penghindaran 

pajak perusahaan di 30 negara. Indonesia termasuk dalam urutan 11 yang 

diperkirakan bernilai 6,48 miliar dolar AS. (www.Tribunnews.com, 2016). Dan 

masih banyak kasus lain yang terjadi diindonesia diataranya yaitu ; 

Tabel 1.1 

Kasus penghindaran pajak di Indonesia 
 

Sumber Tahun Nama 

perusahaan 

Deskripsi 

Liputan6.co

m 

2016 2000 

perusahaan 

multinasional 

Praktik ini menggunakan modus 

transfer pricing atau mengalihkan 

keuntungan atau laba kena pajak dari 

Indonesia ke negara lain.  

Kompas.co

m 

2015 PT RNI PT RNI memanfaatkan aturan hukum 

yang lemah melalui Peraturan 

Pemerintah 46/2013 mengenai Pajak 

Penghasilan khusus UMKM 

Nasional.ko

ntan.co.id 

2014 PT Coca Cola 

Indonesia 

Kasus penghindaran pajak ini 

berlansung pada tahun 2002, 2003, 

2004, dan 2006 dan pemeriksaan 

Direktorat Jenderal Pajak 

mendapatkan adanya pertambahan 

biaya yang cukup tinggi. 
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Dharmaspu

tra 

2013 PT Asian Agri 

Tbk 

PT Asian Agri Tbk telah merugikan 

negara Triliun Rupiah dengan 

menggunakan transaksi hedging 

fiktif, biaya fiktif, dan transfer 

pricing, dan diberikan hukuman 

berbentuk denda. 

Temp

o.co 

2010 PT Bumi 

Resources Tbk 

dan anak 

perusahaanya 

PT Kaltim 

Prima Coal dan 

PT Arutmin 

Indonesia 

Diperkirakan melakukan 

penghindaran pajak mencapai 2,1 

triliun dimana kepemilikannya 

sebagian besar di pegang oleh 

keluarga Bakrie. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Adapun perumusan penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan latar 

belakang yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:  

1. Apakah kompensasi manajemen berpengaruh signifikan terhadap 

penghindaran pajak ? 

2.  Apakah peran kepemilikan keluarga memoderasi pengaruh kompensasi 

manajemen terhadap penghindaran Pajak ? 
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1.4      Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan pertanyaan diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah kompensasi manajemen berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran pajak. 

2. Untuk mengetahui pengaruh moderasi dari kepemilikan keluarga terhadap 

kompensasi manajemen terhadap penghindaran Pajak. 

1.4.2 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang menggunakannya, antara lain: 

1. Bagi negara 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai pedoman 

dan masukan yang bermanfaat kepada negara, khususnya kepada pihak 

pengelola pajak dalam mengukur hukum perpajakan agar tidak adanya 

celah bagi perusahaan dalam melakukan praktek penghindaran pajak. 

2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai masukan 

bagi perusahaan dalam mengelolah perusahaan khususnya pada sektor 

pajak dalam menyusun dan merencanakan praktek mengelola pajak 

perusahaan yang baik dalam upaya bagi perusahaan untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan.  
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3. Bagi akademis 

Hasil penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai pengaruh 

kompensasi manajemen, kepemilikan keluarga terhadap penghidaran 

pajak (Tax Avoidance). Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan  

Sistematika ini bertujuan untuk memberikan uraian secara umum 

mengenai isi dan pembahasan setiap bab yang terdapat dalam penyusunan seminar 

akuntansi ini.  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijabarkan latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II   KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab ini disajikan tentang kerangka teoritis yang berkaitan dengan 

topik penelitian, model penelitian sebelumnya, model penelitian yang 

diusulkan dalam penelitian ini dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini diuraikan mengenai rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel beserta pengukurannya, teknik pengumpulan 

data dan metode analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini diuraikan hasil pengujian data, analisis statistik deskriptif,  

hasil uji outlier, hasil uji regresi panel dan hasil uji hipotesis beserta 

pembahasan dari hasil analisis-analisis yang dilakukan. 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang merupakan 

jawaban atas permasalahan penelitian yang dirumuskan dalam 

pendahuluan, keterbatasan dari penelitian ini serta rekomendasi yang 

dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 
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