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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang Penelitian 

Dalam rangka meningkatkan perekonomian dan melakukan pembangunan 

dalam negeri, pemerintah Republik Indonesia membutuhkan dana dalam jumlah 

yang besar. Pajak merupakan elemen yang penting untuk menopang anggaran 

pendapatan negara dan membantu meningkatan pembangunan dalam negeri. 

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan 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 (Diantari dan Ulupui, 2016). 

Ada dua fungsi utama dari pajak, yaitu fungsi pengaturan (reguler) dan 

fungsi penerimaan (budgeter). Pajak memiliki fungsi sebagai regular, artinya 

pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan di bidang sosial dan 

ekonomi. Selain itu, pajak memiliki fungsi sebagai budgeter, artinya pajak 

berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran 

pemerintah Mardiasmo (2018:4). 

Jika pemerintah berupaya memaksimalkan jumlah potensi pajak yang 

dapat diterima negara guna membantu meningkatkan perekonomian serta 

pembangunan negara, lain halnya dengan perusahaan. Setiap perusahaan selalu 

memiliki tujuan untuk dapat memperoleh laba semaksimal mungkin. Perusahaan 
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memandang bahwa jumlah beban pajak yang tinggi akan dapat mengurangi laba 

yang dihasilkan dan hal itu dapat merugikan perusahaan. Tingginya jumlah pajak 

yang harus dibayar oleh perusahaan ini membuat mereka melakukan upaya untuk 

dapat membuat pembayaran pajak menjadi efisien, yaitu dengan penghindaran 

pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara (Ismawati dan Hermawan, 

2019). 

Berikut ini merupakan tabel perbandingan  yang menunjukan Peranan 

pajak terhadap APBN tahun 2016 sampai dengan 2019 ( milyar rupiah ): 

                                                           Tabel 1.1 

Peranan pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara   

                       (APBN) Periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 

 

No. Tahun Jumlah 

Penerimaan 

Perpajakan 

Jumlah 

Pendapatan 

dalam Negeri 

Persentase 

Pajak APBN 

(%) 

1 2015 1.240.418,86 1.496.047,33 82,91% 

2 2016 1.284.970,10 1.546.946,60 83,60% 

3 2017 1.343.529,80 1.654.746,10 81,19% 

4 2018 1.548.485 1.897.643,40 81,60% 

5 2019 1.786..378,7 2.164.676,50 82,52% 

    Sumber : Kementrian Keuangan Republik Indonesia ( 2019 ) 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diamati bahwa persentasi pajak atas 

penerimaan Negara merupakan yang terbesar dibandingkan dengan sektor lain dan 

sangat penting untuk membangun Negara. Penerimaan dari sektor perpajakan 

senantiasa terus ditingkatkan dengan berbagai upaya, baik dalam bentuk 

ekstensifikasi dan intensifikasi. Sejalan dengan upaya tersebut, dilakukan berbagai 

perubahan dan penyempurnaan dalam sistem perpajakan.  

Dalam pemberitaan media menyebutkan bahwa PT Adaro Energy Tbk 

melakukan akal-akalan pajak. Adaro disebut melakukan transfer pricing melalui 
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anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya tersebut 

telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian 

rupa sehingga mereka bisa membayar pajak Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14.000) lebih 

rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Pengamat perpajakan 

Yustinus Prastowo menjelaskan, wajib pajak (WP) termasuk badan atau 

perusahaan lazim melakukan perencanaan pajak (tax planning). Namun upaya 

inilah yang sering muncul untuk mengakali aturan pajak. Menurut Yustinus, 

Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Services 

International dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara iu dijual ke 

negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan 

pajak di Indonesia lebih murah. Artinya penjualan dan laba yang dilaporkan di 

Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya. Memang cara itu tidak melanggar 

aturan, tapi tidak etis dilakukan. Sebab perusahan yang mendulang keuntungan 

melalui sumber daya di Indonesia, namun pemasukan pajak yang diterima negara 

tidak maksimal. Malah keuntungan itu dilarikan ke negara dengan pajak yang 

lebih rendah. (detik finance, jumat 05 juli 2019) 

Perilaku penghindaran pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu penghindaran 

pajak yang diperbolehkan dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan 

(Fadhilah, 2014). Penghindaran pajak yang diperbolehkan disebut juga dengan tax 

avoidance. Sedangkan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan disebut juga 

dengan tax evasion. Tax avoidance merupakan upaya yang dilakukan untuk dapat 

mengurangi beban pajak dengan cara yang legal, sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Sebaliknya, tax evasion merupakan tindakan penggelapan pajak yang 
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illegal. Hal ini dikarenakan dalam praktiknya, tax evasion melawan ketentuan 

yang berlaku. 

Tax avoidance dilakukan dengan menggunakan berbagai macam strategi, 

seperti memanfaatkan potongan dan pengecualian yang diperbolehkan dalam 

ketentuan, maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam pertauran 

perpajakan yang berlaku (Mangunsong, 2002). 

Asthari, 2019 menyebutkan Pemerintah mengharapkan sifat kepatuhan 

terhadap pajak timbul dalam masyarakat atau entitas. Hal ini termasuk sikap wajib 

pajak yang taat terhadap pajak yang ditunjukan dengan membayar pajak sesuai 

dengan kondisi actual yang akan meningkatkan pendapatan negara. Sebaliknya, 

perusahaan sebagai pembayar pajak menempatkan pajak sebagai beban dan 

mempunyai tujuan untuk memaksimalkan laba dan membayar jumlah pajak yang 

sedikit tanpa melanggar hokum dengan melakukan tax avoidance. Corporate 

governance telah dibentuk oleh adanya permintaan dalam pengelolaan pajak yang 

meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran 

(Winarsih et al., 2014). Pembentukan corporate governance ini bertujuan untuk 

memberikan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan perusahaan, termasuk 

pengelolaan pajak perusahaan. 

Dewi dan Jati (2014) menyebutkan terdapat pengaruh signifikan antara 

corporate governance yang diproksikan proporsi dewan komisaris terhadap tax 

avoidance, ini berarti keberadaan dewan komisaris independen efektif dalam 

usaha mencegah tindakan penghindaran pajak. Keberadaan komite audit yang 

fungsinya untuk meningkatkan integritas yang kredibilitas pelaporan keuangan 
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agar dapat berjalan dengan baik. Jika semakin sedikit komite audit yang dimiliki 

oleh perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh 

komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen 

dalam melakukan pajak agresif. 

Dewan komisaris terdiri dari komisaris independen dan komisaris non 

independen. Komisaris independen tidak berasal dari afiliasi, sedangkan komisaris 

non independen berasal dari afiliasi (Fadhilah, 2012). Dewan komisaris 

memegang peranan penting untuk mngawasi manajemen, menjamin pelaksanaan 

strategi perusahaan, serta menjamin terlaksananya akuntabilitas dalam penerapan 

corporate governance pada perusahaan. 

Terdapat lima asas GCG berdasarkan Pedoman Umum Corporate 

Governance Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan 

Governance (KNKG, 2006). Kelima asas tersebut adalah transparansi, 

akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Oleh 

karena itu dewan komisaris dan dewan direksi harus memiliki pandangan yang 

sama mengenai visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan (KNKG, 2006). 

Annisa dan kurniasih (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh 

Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance menyatakan pengukuran 

corporate governance dapat dilakukan dengan berbagai proksi seperti kepemilikan 

institusional, struktur dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit. 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang 

dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan 

investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008 dalam Wien Ika 2010). 
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Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen 

karena adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang 

lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil 

oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya tingkat kepemilikan 

institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat 

mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan 

menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. 

Dewan Komisaris didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi 

dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali. Tidak memiliki hubungan 

afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur 

pada suatu perusahaan yang terkait. Pada Bursa Efek Indonesia terdapat aturan 

yaitu bahwa sebuah perusahaan minimal harus memiliki 30% dewan komisaris 

independen, dengan demikian pengawasan dapat dilakukan sedemikian rupa 

(Pohan, 2008, dalam Annisa, 2012). 

 

Kualitas Audit merupakan elemen penting dalam corporate governance 

yang erat kaitannya dengan salah satu prinsip corporate governance yaitu 

transparansi. Perusahaan public semakin menuntut adanya transparansi pada 

laporan keuangan. Pengukuran kualitas audit dapat menggunakan proksi yaitu 

ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP 

The Big Four (Price Water Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & 

Young) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah disbanding dengan 

perusahaan yang diaudit oleh KAP non The Big Four (Annisa, 2012). 
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Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris 

perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, 

yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang 

dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas penulis memutuskan untuk melakukan 

penelitian mengenai Penghindaran Pajak pada sub sektor Batubara yang 

merupakan salah satu komponen dari sektor Pertambangan, alasanya adalah sub 

sektor pertambangan memiliki kontribusi terbesar karena dari total keseluruhan 

kontribusi perusahaan sektor pertambangan terhadap penerimaan selama tahun 

2018 sebesar 46,6 triliun dan 70% diantaranya berasal dari anggota Indonesian 

Mining Association (IMA) paling tinggi dari sektor mineral dan batu bara, dan 

jumlahnya meningkat setiap tahun (detik finance sabtu, 19 Januari 2019). Artinya, 

menggambarkan bahwa sub sektor batubara memiliki peranan yang penting bagi 

perekonomian masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : 

“Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap 

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi empiris pada perusahaan sub 

batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018” 
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1.2         Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penulis dapat mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, 

yaitu Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Tax Avoidance. 

1.3         Pembatasan Masalah 

 Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka 

penulis mencoba membatasi permasalahan penelitian ini lebih terarah dan focus 

pada permasalahan yang diteliti, karena terlalu luasnya cakupan Perpajakan maka 

penulis hanya meneliti masalah-masalah yang terdapat dalam Good Corporate 

Governance terhadap tax avoidance sektor pertambangan yang terdaftar di BEI. 

1.4         Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, 

maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran 

Pajak 

2. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak 

3. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak 

4. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak 

5. Bagaimana Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Kualitas Audit, 

Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak 

 


