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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam penerimaan pemerintah 

Indonesia. Pendapatan penerimaan perpajakan negara pada tahun 2018 sebesar Rp 

1.618,1 trilliun (Kemenkeu, 2018). Hal ini menyebabkan pelaksanaan perpajakan 

sangat diatur oleh pemerintah Indonesia guna mempertahankan penerimaan negara. 

Pengertian pajak sediri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 

Tahun 2008 Pasal 1, yaitu “kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.   

Pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak selalu 

mendapat respon baik dari perusahaan. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak 

yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak negara. Oleh karena itu 

perusahaan mengelola beban pajaknya serendah mungkin agar memperoleh 

keuntungan yang tinggi, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi 

mungkin untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Perbedaan kepentingan 

tersebut menyebabkan wajib pajak cenderung berupaya mengurangi jumlah 

pembayaran pajak. Salah satu kendala dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak 
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adalah tax avoidance atau penghindaran pajak (Darmawan & Sukartha, 2014). 

Tindakan penghindaran pajak ini bersifat legal karena tidak melanggar peraturan 

perundang-undangan perpajakan melainkan dengan cara memanfaatkan kelemahan-

kelemahan peraturan perundang-undangan, sedangkan usaha meringankan beban 

pajak dengan cara melanggar ketentuan undang-undang atau dengan tindakan illegal 

disebut dengan tax evasion atau penggelapan pajak (Mardiasmo, 2016). Tindakan 

penghindaran pajak akan mengurangi kas negara atau mempengaruhi penerimaan 

negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan 

berkurangnya penerimaan pajak akan menyebabkan terjadinya ketidakmaksimalan 

dalam pembangunan daerah, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan infrastruktur 

publik. 

Praktek penghindaran pajak (tax avoidance) di perusahaan dipengaruhi oleh 

faktor corporate governance. Tujuan penerapan corporate governance yaitu untuk 

meminimumkan konflik keagenan. Konflik keagenan terjadi apabila tujuan yang 

ingin dicapai oleh manajer perusahaan tidak sejalan dengan kepentingan pemegang 

saham. Pemegang saham menginginkan pendapatan (dividen) yang maksimal atas 

dana yang mereka investasikan, sedangkan pihak manajemen lebih mementingkan 

aktivitas operasional perusahaan dengan tidak membagikan dividen dan 

mengalokasikannya sebagai laba ditahan. Keselarasan hubungan pemegang saham 

dan manajer perusahaan akan mempengaruhi kebijakan perpajakan yang akan 

digunakan (Darmawan & Sukartha, 2014). Dalam peneitian ini variabel corporate 
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governance diukur dengan 4 proksi yaitu kepemilikan institusional, proporsi dewan 

komisaris, komite audit dan kualitas audit.  

Salah satu mekanisme CG berupa struktur kepemilikan dapat digunakan untuk 

mengurangi masalah keangenan. Struktur kepemilikan yang terstruktur dipercaya 

dapat mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja 

perusahaan, salah satu bentuk dari struktur kepemilikan adalah kepemilikan 

institusional, dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan 

pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajer. Kepemilikan institusional 

merupakan kepemilikan saham oleh institusional seperti perusahaan asuransi, 

perusahaan invesatsi, yayasan, dana pensiun, bank, perusahaan berbentuk perseroan 

(PT), dan institusional lainnya. Adanya hak kepemilikan saham oleh pihak 

institusional maka memiliki kekuasaan dan tanggungjawab untuk melakukan 

pengawasan terhadap tindakan manajer agar tidak bertindak mementingkan diri 

sendiri khususnya melakukan penghindaran pajak. Semakin besar kepemilikan 

institusional menunjukkan semakin besar kemampuannya untuk mengawasi manajer 

serta mempengaruhi tindakan manajer dalam mengambil keputusan (Ngadiman & 

Puspitasari, 2014). 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah dewan 

komisaris independen. Dewan komisaris memegang fungsi pengawasan yang 

mengawasi kinerja dewan operasional dan pengambilan keputusan. Dewan komisaris 

sendiri terdapat komisaris independen yang diharapkan tidak terpengaruh dengan 

kepentingan pemilik saham. Dewan komisaris independen dalam fungsinya juga 
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memberikan saran dan pendapat pada proses pengambilan keputusan. Dalam 

pengambilan proses pengambilan keputusan komisaris independen tidak mengetahui 

banyak mengenai internal perusahaan dan perencanaan penghindaran pajak 

melainkan lebih menjelaskan risiko biaya yang harus ditanggung perusahaan akibat 

penghindaran pajak (Armstrong dkk, 2015). Oleh karena itu, semakin tinggi proporsi 

dewan komisaris independen maka seharusnya semakin menurun praktik 

penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Fadhilah, 2014). 

Mekanisme dari sistem corporate governance salah satunya adalah adanya 

pembentukan sebuah sistem pengawasan yang tugasnya dikerjakan oleh komite audit. 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, Komite 

Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan 

Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. 

Dengan demikian, keberadaan komite audit membantu Dewan Komisaris dalam 

melakukan tugas pengawasan kepada direksi. Apabila komite audit efektif 

melaksanakan tugasnya dengan baik, maka kualitas pengawasan Dewan Komisaris 

akan lebih baik sehingga dapat membantu penyelesaikan permasalahan keagenan 

dalam perusahaan. Hal ini berarti bahwa keberadaan komite audit mencerminkan 

penerapan GCG dalam perusahaan. Aktivitas tax avoidance yang dilakukan direksi 

diharapkan dapat berkurang dengan adanya komite audit. 

Kualitas audit juga salah satu mekanisme dari sistem corporate governance, 

dimana kualitas audit dijadikan suatu faktor yang penting dalam mengindikasi 



5 
 

terjadinya praktik tax avoidance. Dalam implementasi CG, kualitas audit dengan 

pengungkapkan yang transparan (transparancy) menjadi salah satu elemen yang 

penting. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan 

hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. 

Auditor yang memiliki kemampuan dan kualitas kerja yang tinggi akan 

mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang tinggi pula. 

Perusahaan yang memilih menggunakan jasa auditor yang berkualitas dapat 

menjamin informasi keuangan yang dilaporkan kepada investor. Konsekuensinya 

investor akan lebih percaya atas informasi tersebut dan tentunya akan dapat 

mencegah perilaku penghindaran pajak (Tuanakotta, 2007). Perusahaan yang diaudit 

oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Four menghasilkan kualitas audit yang 

baik dan cenderung memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan 

dengan perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) bukan The Big 

Four, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindakan tax avoidance. Dengan 

demikian, apabila semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan 

tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan. 

Penelitian mengenai pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance 

telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti, namun pebelitian-penelitian 

tersebut memiliki hasil temuan yang berbeda-beda. Hasil empiris Dewi & Sari (2015) 

membuktikan bahwa corporate governance yang di proksi dengan kepemilikan 

institusional, komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap tax 
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avoidance. Sedangkan proksi kualitas audit, berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Berbeda dengan Mulyani dkk (2018), Alviyani (2016), Cahyono dkk (2016), 

Subagiastra dkk (2016), dan Wijayani (2016) membuktikan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil empiris tersebut tidak sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan Armstrong dkk (2015), dan Winata (2014) yang 

menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tax 

avoidance. Komite audit yang diteliti dalam penelitian Mulyani dkk (2018), Wibawa 

dkk (2016), Cahyono dkk (2016), dan Sandy dan Lukviarman (2015) membuktikan 

bahwa komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance. Variabel kualitas audit yang 

digunakan dalam penelitian Sari dkk (2016), Subagiastra dkk (2016) dan Wibawa dkk 

(2016) membuktikan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.  

Selain corporate governance, peneliti akan menganalisis mengenai 

keterkaitan insentif eksekutif terhadap tax avoidance. Insentif manajer merupakan 

suatu penghargaan berupa gaji, tunjangan dan pembayaran lain yang diberikan 

kepada eksekutif agar termotivasi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Dengan 

adanya insentif tersebut diharapkan bahwa eksekutif selalu memiliki motivasi untuk 

fokus terhadap pencapaian tujuan perusahaan dan menghindari perilaku yang dapat 

merugikan perusahaan. Maka dengan demikian insentif diharapkan mampu membuat 

eksekutif tidak melakukan kecurangan yang dalam kaitanya kecurangan terhadap 

kebijakan pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sari (2015) 

menemukan hasil bahwa insentif eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran 
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pajak perusahaan. Akan tetapi Armstrong dkk (2015) menyatakan bahwa insentif 

manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Armstrong dkk (2015). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini 

menambah variabel independen yaitu kepemilikan institusional, komite audit dan 

kualitas audit sebagai mekanisme CG. Selain itu penelitian ini menggunakan sampel 

perusahaan sektor pertambangan dan perusahaan sektor CPO yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada periode 2013–2017.  

Peneliti memilih perusahaan sektor pertambangan sebagai objek penelitian 

dikarenakan perusahaan pertambangan merupakan sektor yang sangat berpotensi dan 

kerap melakukan tindakan penghindaran pajak. Sektor pertambangan juga merupakan 

salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia yang cukup bermasalah. 

Pengelolaaan sektor ini belum cukup transparan sehingga potensi penerimaan bagi 

negara belum cukup optimal. Selain itu, umumnya perusahaan pada sektor 

pertambangan yang terdaftar di BEI merupakan perusahaan-perusahaan besar. 

Perusahaan besar tentu menjanjikan laba yang lebih tinggi, oleh sebab itu 

kemungkinan terjadinya penghindaran pajak lebih besar. Hal ini terbukti dengan 

berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jumlah 

perusahaan tambang baik Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) 

mencapai 10.800 perusahaan, namun hanya 6.000 yang melaporkan SPT.  Dari data 

Ditjen Pajak, sektor pertambangan merupakan usaha yang tingkat pelaporan Surat 
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Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) masih sangat buruk. Terlebih lagi, banyak 

perusahaan yang memiliki lahan kuasa pertambangan tak mendaftar sebagai wajib 

pajak. Ini bisa terjadi lantaran izin usaha pertambangan saat ini diberikan oleh 

permerintah daerah setempat (Perwitasari, 2013).  

Terkait fenomena praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dalam skala 

besar pernah terjadi di Indonesia yakni melibatkan salah satu perusahaan tambang 

batu bara milik Grup Bakrie yakni PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bumi Resources 

Tbk. dan PT Arutmin yang diduga terkait tindak pidana pajak tahun 2007. Direktorat 

Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) pada tahun 2009 mengungkap Bumi Resources, Kaltim 

Prima Coal (KPC), dan Arutmin terindikasi penghindaran pajak senilai Rp 2,176 

triliun. Menurut laporan Ditjen Pajak, tunggakan pajak paling besar adalah KPC 

senilai Rp 1,5 triliun, sementara Bumi Resources Rp 376 miliar dan Arutmin Rp 300 

miliar (Hasiman, 2014). Selain itu, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) Abraham Samad mengungkapkan bahwa 60% perusahaan pertambangan di 

Indonesia tidak membayar pajak dan royalti kepada negara. Secara konservatif 

perusahaan yang tidak membayar pajak memberikan kerugian negara mencapai Rp 

100 sampai Rp 120 triliun rupiah (Akuntono, 2013).  

Sementara itu, aktivitas tax avoidance juga dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan sector CPO (Crude Palm Oil). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

menemukan sekitar 63 ribu Wajib Pajak di sektor industri sawit bermasalah, terkait 

dengan dugaan penghindaran setoran pajak dan pemungutan yang tak optimal dari 
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Direktorat Jendral Pajak. KPK menyatakan ada sekitar 70.918 WP baik badan 

maupun orang pribadi yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan. Namun, 

hanya sektar 9,6 persen yang melaporkan SPT. Sehingga ada sekitar 63 ribu WP yang 

tak melaporkan SPT ke Ditjen Pajak (Perkasa, 2017). Selain itu sebagaimana 

penegasan Direktur DJP Kementerian Keuangan mengatakan banyak perusahaan 

asing yang membuka anak usahanya dan berproduksi di wilayah Indonesia 

menghindari pembayaran pajak tinggi dan sebaliknya juga ditemukan banyak 

perusahaan sawit milik orang Indonesia yang mendirikan kantor pusat di Singapura 

untuk menghindari pembayaran pajak penghasilan (PPh) badan usaha maksimal di 

Indonesia. Tujuannya tak lain ialah memanfaatkan tarif PPh badan usaha di 

Singapura yang lebih rendah ketimbang Indonesia (Ambong, 2014). 

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh 

Corporate Governance dan Insentif Eksekutif terhadap Tax Avoidance pada 

Perusahaan Sektor Pertambangan dan Perusahaan Sektor CPO yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013– 2017”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax 

avoidance pada perusahaan sektor pertambangan dan perusahaan 

sektor  CPO? 

2. Apakah terdapat pengaruh dewan komisaris independen terhadap tax 

avoidance pada perusahaan sektor pertambangan dan perusahaan 

sektor  CPO? 

3. Apakah terdapat pengaruh komite audit terhadap tax avoidance pada 

perusahaan sektor  pertambangan dan perusahaan sektor  CPO? 

4. Apakah terdapat pengaruh kualitas audit terhadap tax avoidance pada 

perusahaan sektor  pertambangan dan perusahaan sektor  CPO? 

5. Apakah terdapat pengaruh insentif eksekutif terhadap tax avoidance 

pada perusahaan sektor  pertambangan dan perusahaan sektor  CPO? 

6. Apakah terdapat perbedaan pengaruh kepemilikan institusional, dewan 

komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan insentif 

eksekutif terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor 

pertambangan dan perusahaan sektor CPO?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh 

kepemilikan institusional terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor  

pertambangan dan perusahaan sektor  CPO. 

2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh dewan 

komisaris independen terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor  

pertambangan dan perusahaan sektor  CPO. 

3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh komite 

audit terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor  pertambangan dan 

perusahaan sektor  CPO. 

4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kualitas 

audit terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor  pertambangan dan 

perusahaan sektor  CPO. 

5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh insentif 

eksekutif terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor  pertambangan 

dan perusahaan sektor  CPO. 

6. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang perbedaan 

pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite 

audit, kualitas audit, dan insentif eksekutif terhadap tax avoidance pada 

perusahaan sektor pertambangan dan perusahaan sektor CPO?  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Aspek Teoritis dan Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dengan 

memberikan gambaran mengenai pengaruh corporate governance dan 

insentif eksekutif dalam mengambil sebuah keputusan termasuk keputusan 

untuk melakukan tindakan penghindaran pajak atau tax avoidance, 

khususnya perusahaan sektor pertambangan dan sektor CPO. Penelitian 

ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktik yaitu: 

a. Dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat 

peraturan mengenai tindakan tax avoidance di Indonesia. 

b. Memberikan gambaran kepada investor mengenai perusahaan yang 

melakukan tindakan tax avoidance di perusahaan sektor pertambangan 

dan sektor CPO, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam 

mengambil sebuah keputusan untuk berinvestasi. 
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1.5 Sistematika Penulisan  

Penulisan tesis ini dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah mengenai tindakan penghindaran pajak 

atau tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian yang akan 

dilakukan. 

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian yaitu teori 

agensi dan teori akuntansi positif. Pada bab ini juga berisi tentang penelitian-

penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini serta pengembangan hipotesis 

yang didasarkan pada dasar teori dan penelitian-penelitian terdahulu. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, 

pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, 

sampel, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data yang digunakan dalam 

peneltian ini. 
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BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi mengenai data yang digunakan dalam penelitian serta 

pembahasan hasil penelitian yang telah dianalisis dengan metode penelitian yang 

telah ditentukan. 

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

Pada bab ini berisi simpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya serta keterbatasan dalam penelitian dan saran yang 

ditujukan pada berbagai pihak yang terkait. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 




