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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan 

Umum dan Perpajakan pasal 1 angka 1, pajak adalah kontribusi wajib 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 yang sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat. Pajak bagi masyarakat merupakan beban karena 

mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi masyarakat tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung ketika mereka membayar pajak. Sedangkan pajak 

bagi perusahaan merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan 

(khususnya pemilik) kepada negara, sehingga dapat dikatakan pembayaran 

pajak penghasilan ini merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik 

perusahaan. Manajemen perusahaan akan selalu berusaha untuk 

meminimalkan biaya pajak tersebut dengan melakukan pengelolaan kewajiban 

perpajakan ( Khairunnisa, 2016 ). 

Manajemen memegang peranan penting dalam memilih strategi yang 

dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan para pemegang saham. 

Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik 

dan efisien. Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan 

secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan 

meningkat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan efisiensi 
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pembayaran pajak. Manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang 

bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen pajak 

merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Perencanaan pajak 

dilakukan untuk efisiensi pembayaran pajak (Irawan & Farahmita, 2012). 

Manajemen pajak bukanlah tindakan ilegal akan tetapi manajemen 

pajak merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pegendalian. Manajemen pajak pada 

dasarnya tidak bertentangan dengan undang-undang dan dilakukan dengan 

memanfaatkan pengecualian yang diizinkan oleh undang-undang sehingga 

manajemen pajak bukanlah tindakan ilegal atau melanggar perundang-

undangan perpajakan (Putri, 2017). 

Manajemen pajak tidak harus selalu dikaitkan dengan upaya untuk 

memanipulasi atau mengindari data atas pajak, akan tetapi dikaitkan dengan 

pemilihan metode yang tepat untuk mengatur perpajakan yang boleh 

dilakukan menurut peraturan pajak. Salah satu cara yang dilakukan dalam 

manajemen pajak yaitu dengan menggunakan strategi penghematan pajak. 

Strategi mengefisienkan beban pajak (penghematanpajak) yang dilakukan oleh 

perusahaan haruslah bersifat legal, agar dapat menghindari sanksi-sanksi pajak 

yang ada.Pada umumnya, penghematan pajak menganut prinsip the last and 

latest, yaitu dimana membayar pajak dalam jumlah seminimal mungkin dan 

pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan 

perpajakan. Penghematan pajak yang berlebihan danbersifat illegal akan 
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memunculkan hal yang bersifat penggelapan pajak. Penggelapan pajak 

merupakan suatu penghindaran pajak yang tidak menaati peraturan yang 

berlaku atau dapat dikatakan melanggar aturan pajak yang ada.Penggelapan 

pajak dilakukan dengan cara memberikan data fiktif atau di rekayasa. 

Penggelapan pajak merupakan suatu tindakan pidana dan akan mendatangkan 

sanksi yang cukup berat bagi siapa saja yang melakukannya (Simon, 2014). 

Kasus manipulasi pajak ini tidak hanya terjadi sekali, melainkan begitu 

banyak perusahaan yang terlibat dalam kasus tersebut. Maraknya kasus 

manipulasi pajak di Indonesia, seperti kasus Bakrie Group, BCA, PT. 

Metropolitan Retailmart, Asian Agri, Berau Coal, dan lain sebagainya. Kasus 

manipulasi pajak yang menimpa perusahaan besar di Indonesia salah satunya 

yaitu kasus Bank BCA yang melaporkan permohonan keberatan wajib 

pajak.Perkara tersebut berawal 12 Juli 2003 lalu. Kala itu, BCA mengajukan 

surat keterangan keberatan pajak transaksi non-performance loan kepada 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP).  Awalnya, pihak DJP menolak permohonan 

bank tersebut. Namun, sehari sebelum jatuh tempo, keputusan itu diubah 

menerima keberatan BCA. Akibatnya, negara mengalami kerugian senilai 

Rp5,7 triliun (Http//www.kabar24.com). 

Maraknya kasus perusahaan yang memanipulasi pajak dan melaporkan 

keberatan pajak, menjadi bukti bahwa penerapan manajemen pajak di 

Indonesia masih kurang baik, jika penerapan manajemen pajak sudah 

dilakukan dengan baik, maka kasus manipulasi pajak dan keberatan pajak 

tidak akan terjadi. Manajemen pajak yang tidak tepat akan merugikan 
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perusahaan (Putri,2017).Faktor - faktor yang dapat mempengaruhi manajemen 

pajak yaitu corporate governance, profitabilitas dan leverage. 

Menurut Bernard (2011) karakteristik corporate governance sebuah 

perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan 

manajemen pajak. Karakteristik corporate governance yang dimaksud adalah 

jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen dan jumlah 

kompensasi dewan komisaris serta direksi.  Dewan komisaris bertanggung 

jawab atas pengawasan perseroan dan melakukan pengawasan atas kebijakan 

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan 

maupun usaha perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota 

dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan 

kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri (Sutedi 2011:143). Kedudukan 

komisaris independen yang dimiliki oleh emiten atau perusahaan publik 

adalah berkaitan dengan tanggung jawab pengawasan dari dewan komisaris 

(Sutedi 2011:153).  

Kemampuan dan pemahaman komisaris independen terhadap bidang 

emiten akan sangat mempengaruhi persetujuan dan keputusan yang dibuat, 

sesuai dengan tanggung jawab emiten terhadap pemegang saham. Kompensasi 

merupakan insentif atau imbalan yang diberikan perusahaan kepada pengelola 

perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan pengelola perusahaan tersebut 

seperti berupa gaji, tunjangan dan lainnya. Adapun kompensasi bertujuan 

untuk menyelaraskan tujuan pengelola perusahaan (Bernard, 2011). 
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Sadewo dan Hartiyah (2016) menyatakan bahwa besarnya 

profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. 

Penyebabnya adalah karena perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi 

dan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak 

yang rendah.  Ngadiman dan Puspitasari (2014)  menyatakan leverage adalah 

penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai 

investasi dan aset perusahaan. Pembiayaan melalui hutang terutama hutang 

jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban 

pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. 

Perusahaan manufaktur juga merupakan wajib pajak yang harus 

memenuhi kewajiban perpajakan. Pajak merupakan beban yang akan 

mengurangi laba bersih. Perusahaan manufaktur tentu memiliki tujuan untuk 

meningkatkan kinerja melalui peningkatan laba bersih untuk dapat 

meningkatkan kekayaan para pemegang saham. Salah satu strategi untuk 

meningkatkan laba bersih yang dapat dilakukan adalah dengan efisiensi 

pembayaran beban pajak. Manajemen perusahaan dapat memilih strategi 

manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang 

(Sari, 2017). 

Penelitian ini menggabungkanpenelitian Putri (2017) tentang pengaruh 

kompensasi manajemen, corporate governance, reputasi auditor terhadap 

manajemen pajak dan penelitian Sadewo dan Hatiyah (2016) tentang pengaruh 

kompensasi manajemen, reputasi auditor, profitabilitas dan leverage terhadap 

manajemen pajak pada perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di 
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BEI periode 2011 sampai 2015.Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah penelitian sebelumnya menggunakan sampel pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Penelitian ini akan dilakukan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014–2016. Alasan 

penulis memilih perusahaan manufaktur adalah karena perusahaan manufaktur 

merupakan jenis usaha yang berkembang pesat dan memiliki ruang lingkup 

yang sangat besar (paling banyak terdaftar di BEI), sehingga dianggap dapat 

mewakili dari keseluruhan emiten yang terdaftar di BEI. Berdasarkan latar 

belakang masalah diatas, maka judul penelitian ini yaitu “Pengaruh 

Corporate Governance, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Manajemen 

Pajak (Study Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

BEI 2014-2016). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak?  

2. Apakah persentase komisaris independen berpengaruh terhadap 

manajemen pajak? 

3. Apakah jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh 

terhadap manajemen pajak? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak? 

5. Apakah leverage berpengaruh terhadap manajemen pajak? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui  dan menganalisis pengaruh jumlah dewan komisaris 

terhadap manajemen pajak.  

2. Untuk mengetahui  dan menganalisis pengaruh persentase komisaris 

independen terhadap manajemen pajak. 

3. Untuk mengetahui  dan menganalisis pengaruh jumlah kompensasi dewan 

komisaris dan direksi terhadap manajemen pajak. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap 

manajemen pajak. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh leverage terhadap 

manajemen pajak. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi pembuat kebijakan perpajakan agar dapat lebih memperhatikan hal 

hal yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam rangka manajemen pajak 

yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak, 

2. Bagi perusahaan agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan 

manajemen pajak agar tidak digolongkan dalam penyelundupan pajak, 

3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

literatur dan dapat membantu bagi penelitian yang berhubungan dengan 

faktor yang mempengaruhi efektifitas manajemen pajak. 



 8 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ini menggunakan sistematika 

sebagai berikut:  

BAB I  :  PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang 

mendorong peneliti melakukan penelitian ini. Dalam bab ini juga 

diuraikan perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian 

ini. Bagian akhir bab ini menguraikan mengenai sistematika 

penulisan.  

 BAB II  :  TELAAH PUSTAKA  

 Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka dari teori yang 

digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan 

tentang penelitian terdahulu dan kerangka teoritis yang berguna 

untuk menunjang dan menyusun penelitian ini, serta diuraikan 

pula mengenai hipotesis penelitian ini.  

 BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN  

 Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi 

operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan 

metode analisis data. 

BAB VI : HASIL DAN ANALISIS DATA 

 Dalam bab ini berisikan tentang deskripsi dari objek penelitian, 

kemudian hasil analisis data dari pengujian – pengujian staristik 
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dan diakhiri dengan interprestasi hasil berupa penolakan atau 

penerimaan hipotesis yang diuji. 

BAB V: PENUTUP 

 Dalam bab ini mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian, 

keterbatasan penulisan dan saran – saran yang diperlukan untuk 

mengambil keputusan – keputusan serta untuk penelitian di masa 

yang akan datang. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


