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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang 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. Pembayaran pajak

merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak

untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan

untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sebagaimana halnya

perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga,  perekonomian negara

juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak

merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar

kegiatan negara sulit dapat dilaksanakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2012).

Pemerintah Indonesia dalam upaya  mengoptimalkan penerimaan sektor

pajak dimulai dengan reformasi peraturan perpajakan di tahun 2008 yang

menghasilkan revisi UU No. 36 tahun 2008 tentang penurunan tarif pajak

(Permana dan Zulaikha, 2015). Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari

pelaksanaan kabinet kerja dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan guna

mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Pemerintah

merespon Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 melalui

penetapan kebijakan fiskal, dengan melakukan salah satu strategi yaitu

optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi. Postur
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia 2018,

memproyeksikan pendapatan negara sebesar Rp1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal

dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) sebesar Rp275,4 triliun, dan hibah sebesar Rp1,2 triliun.

Gambar 1.1

Pendapatan Negara dalam APBN 2018

Sumber: Informasi APBN 2018 (www.kemenkeu.go.id)

Disisi yang berbeda, perusahaan sebagai Wajib Pajak menganggap pajak

sebagai beban yang merugikan perusahaan karena sifatnya yang menjadi

pengurang laba perusahaan (Permana dan Zulaikha, 2015). Pembayaran pajak

yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama

perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba, sehingga perusahaan
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berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya. Cara yang

dilakukan oleh perusahaan antara lain dengan tax planning atau dengan

agresivitas pajak (Nugraha dan Meiranto, 2015). Jadi, perusahaan dengan tujuan

maksimalisasi laba akan selalu berusaha melakukan berbagai cara untuk dapat

mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Pemilik perusahaan lebih

menghendaki agar manajemen melakukan tindakan pajak agresif yang dirancang

meminimalkan beban pajak agar memperoleh keuntungan (Chen et al, 2010). Tax

management dipisahkan menjadi dua bagian ataupun kategori yang berbeda.

Bagian pertama adalah bagian penggelapan pajak (tax evasion), dimana bagian ini

dianggap illegal atau melawan hukum karena tata cara praktiknya melawan

regulasi yang berlaku (unlawful). Bagian kedua adalah penghindaran pajak (tax

avoidance). Bagian kedua ini ialah melakukan manajemen pajak dengan cara yang

dapat dikatakan legal dan tidak melawan regulasi yang ada (lawful) (Permana dan

Zulaikha, 2015).

Indonesia menganut self assessment system dalam hal perpajakan

semenjak tahun 1983, yang mana hal tersebut merupakan cara pemungutan pajak

dengan wajib pajak yang aktif berperan dalam perhitungan dan penyetoran

pajaknya (Prasetyo, 2017). Tetapi masih ada saja wajib pajak yang tidak

membayar pajak, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat masih tingginya

praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak sepanjang 2014.

Hal tersebut tercermin dari jumlah kasus perpajakan yang naik 280 persen

dibanding tahun 2013. Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak, Yuli

Kristiyono, mencatat tahun 2014 jumlah kasus pajak yang ditanganinya sebanyak
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42 kasus, sementara tahun 2013 hanya menangani 15 berkas perkara. Jumlah

potensi kerugian negara akibat kasus-kasus tersebut mencapai Rp266,9 miliar.

Yuli Kristiyono menjelaskan sekitar 60 persen dari kasus tersebut merupakan

praktik penerbitan faktur pajak fiktif (Sari, 2015). Pada tahun 2016-2017, jumlah

kasus faktur pajak fiktif yang ditangani kantor pusat DJP mencapai 525 kasus

dengan kerugian negara mencapai Rp1,01 triliun (Direktorat Jenderal Pajak,

2018).

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny

Sucipto, menyatakan bahwa data penghindaran pajak dan penggelapan pajak sulit

diakses oleh publik. Sampai saat ini, FITRA mengajukan permintaan data tersebut

kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan dengan mengacu

Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Yenny Sucipto menjelaskan pengelakan pajak merupakan masalah serius di

Indonesia. Setiap tahun ada Rp110 triliun yang diduga merupakan angka

penghidaran pajak. Badan usaha yang melakukan penghindaran pajak ada sekitar

80%, sisanya adalah wajib pajak perorangan. Badan usaha yang melakukan

penggelapan pajak rata-rata adalah badan usaha yang bergerak di sektor mineral

dan batubara, perusahaan asing dan perusahaan berbadan hukum Indonesia, tetapi

kepemilikannya orang asing (Himawan, 2017).

Kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh badan usaha salah satunya

adalah kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Coca-Cola Indonesia

(CCI). PT CCI diduga telah mengakali pajak sehingga mengakibatkan kerugian
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negara sebesar Rp49,24 miliar. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003,

2004, dan 2006. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan adanya

pembengkakan beban biaya yang besar pada tahun itu yang menyebabkan

penghasilan kena pajak berkurang. Total penghasilan kena pajak PT CCI pada

periode itu menurut DJP adalah Rp 603,48 miliar, perhitungan penghasilan kena

pajak yang dilakukan oleh PT CCI adalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu,

DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) PT CCI Rp 49,24 miliar.

Beban biaya ini mencurigakan bagi DJP dan mengarah pada praktik transfer

pricing yang merupakan salah satu kegiatan untuk menghindari pajak (Mustami,

2014).

Kasus penghindaran pajak lainnya yang merugikan negara yaitu

penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Panca Logam Makmur yang

menyebabkan kerugian negara kurang lebih Rp141 miliar pada 2010-2011

(selama 27 bulan), yang melibatkan pejabat perusahaan. Perusahaan ini

melakukan manipulasi hasil produk emas yang mana tujuannya adalah manipulasi

pembayaran pajak serta royalty kepada negara (waluyo, 2016).

Lanis dan Richardson (2012), menjelaskan bahwa pajak merupakan salah

satu hal yang penting dalam pengambilan keputusan. Keputusan manajerial yang

menginginkan meminimalkan biaya pajak perusahaan dilakukan melalui tindakan

agresif pajak yang semakin marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dunia

(Meiranto dan Nugraha, 2015). Frank et al. (2009) agresivitas pajak merupakan

suatu tindakan yang dirancang atau dimanipulasi untuk menurunkan penghasilan
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kena pajak dengan perencanaan pajak yang mungkin dianggap atau tidak

dianggap sebagai penghindaran pajak yang curang (tax evasions). Tindakan pajak

agresif dapat menimbulkan konsekuensi biaya lainnya, yaitu biaya akibat dari

masalah  yang timbul akibat adanya masalah keagenan (agency problem)

(Hidayanti dan Laksito, 2013). Masalah keagenan (agency problem) ini timbul

karena asimetri informasi akibat pemisahan kepemilikan dan manajemen

perusahaan. Hal ini dapat memberikan celah bagi manajemen untuk bersikap

oportunis dengan melakukan tindakan pajak agresif untuk tujuan jangka pendek,

tidak untuk keuntungan jangka panjang yang diharapkan oleh pemegang saham

(Minnick dan Noga, 2010).

Corporate governance diciptakan untuk mengawasi tax planning ataupun

tax management agar mampu berjalan dibawah hukum yang berlaku. Corporate

governance memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap

berada dalam koridor penghindaran pajak (tax avoidance) yang bersifat legal

bukan penggelapan pajak (tax evasion) yang bersifat ilegal (Permana dan

Zulaikha, 2015).

Penerapan corporate governance diharapkan dapat mendorong manajemen

perusahaan agar berperilaku professional, transparan, dan efisien serta

mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum

Pemegang Saham. Mekanisme dalam pengawasan corporate governance secara

internal salah satunya dapat dilihat dari komposisi Dewan Komisaris dan proporsi

Dewan Komisaris Independen. Dewan komisaris bertugas dan bertanggungjawab

secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada
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direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tata kelola yang baik

(KNKG, 2006).

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang

sangat penting selain dari tata kelola. Ukuran perusahaan merupakan suatu

pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan

dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan. Semakin besar

ukuran perusahaan maka semakin besar usaha yang dilakukan perusahaan untuk

menarik perhatian masyarakat (Nugraha dan Meiranto, 2015). Dari perspektif

teoretis, hubungan antara ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak sebenarnya

dapat diperkirakan. Namun, hal ini juga dipengaruhi oleh wilayah geografis dan

kebijakan pajak yang ada di suatu negara (Rodriguez and Arias, 2012).

Profitabilitas juga penentu beban pajak selain ukuran perusahaan,

Rodriguez dan Arias (2012) menjelaskan profitabilitas merupakan faktor penentu

beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar

pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang

rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak

membayar pajak jika mengalami kerugian. Dengan sistem kompensasi pajak,

kerugian dapat mengurangi besarnya pajak yang harus ditanggung pada tahun

berikutnya (Nugraha dan Meiranto, 2015).

Dari uraian latar belakang di atas penulis bermaksud melakukan penelitian

dengan judul : “Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan dan

Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak”.
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1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, identifikasi masalah

penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap agresivitas

pajak.

2. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

3. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

4. Apakah terdapat pengaruh ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan

dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian adalah mendapatkan bukti empiris untuk menjelaskan :

1. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap agresivitas pajak.

2. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

3. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

4. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan dan

profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan

manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :



9

1. Bagi penulis

Penulis berharap penelitian ini memberikan wawasan dan pengetahuan

penulis tentang akuntansi perpajakan.

2. Bagi perusahaan

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna dan menjadi masukan untuk

perusahaan agar terus meningkatkan integritasnya dalam memenuhi

kewajiban perpajakan sebagaimana yang seharusnya. Hal ini akan

meningkatkan reputasi perusahaan dimata publik, investor, dan

stakeholder lainnya.

3. Bagi pemerintah

Penulis berharap penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam

memperoleh informasi tentang celah-celah yang dilakukan perusahaan

dalam meminimalisir beban pajaknya.

4. Bagi pembaca

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi selanjutnya

terkait tentang agresivitas pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia. Waktu penelitian ini dari bulan Maret 2018 sampai dengan

September 2018.


