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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak memegang peranan yang penting dalam mendukung kemandirian 

finansial suatu negara. Oleh sebab itu peraturan perpajakan harus dibuat 

sedemikian rupa agar dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah 

dan perusahaan selaku wajib pajak. Pajak di mata negara merupakan sumber 

penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi 

perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung 

mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal 

maupun ilegal. Hal ini dapat terjadi jika terdapat peluang yang dapat 

dimanfaatkan karena kelemahan peraturan perpajakan yang akan berujung 

kepada perlawanan terhadap pajak (Ngadiman dan Sari, 2014). Dalam upaya 

mengurangi jumlah pembayaran pajak perusahaan melakukan penghindaran 

pajak (Tax Avoidance). 

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dimuat diberita 

online (http://www.merdeka.com) pada tanggal 27 Agustus 2013. Di 

Indonesia, peningkatan pembayaran royalti ke perusahaan induk berpotensi 

mengurangi PPh badan yang harus dibayar perusahaan. Dari laporan keuangan 

di BEI, sebuah perusahaan consumer goods harus membayar royalty company 

di Belanda, dari 3,5% meningkat ke 5-8% mulai tahun 2013-2015. Asumsi 

http://www.merdeka.com/
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omset tahun 2013-2015, consumer goods tersebut stagnan di angka Rp 27 

triliun, dengan kenaikan royalti dari 3,5% menjadi 8%, berarti ada kenaikan 

royalti sebesar 4,5% dikalikan Rp 27 triliun atau sekitar Rp 1,215 triliun. 

Potensial loss PPh badan tahun 2015 adalah Rp 1,215 triliun dikalikan 25% 

atau sebesar Rp 303 milyar (Agus, 2013). 

Contoh kasus beberapa tahun lalu Direktorat Jenderal Pajak telah 

menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh PT Coca Cola Indonesia. PT CCI 

diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak 

senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 

Kementerian Keuangan menemukan ada pembengkakan biaya yang besar 

pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak 

berkurang sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara 

lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 

566,84 miliar. Akibatnya ada penurunan penghasilan kena pajak 

(www.kompas.com).  

Salah satu fakta lainnya mengenai transaksi derivatif kasus PT Indosat 

Tbk. Melaporkan negara kehilangan potensi  penerimaan pajak dan deviden 

sekitar Rp 323 miliar sebagai akibat mismanajemen dalam transaksi derivatif 

Indosat. PT Indosat Tbk tahun 2004 dan 2005 dan angka-angka laporan 

keuangan 2006 yang belum diaudit dijelaskan dineraca konsolidasi Indosat 

mencantumkan satu pos loss on change in fair value of derivatif net. Pada 

tahun 2004, kerugiannya adalah Rp 170,45 miliar, lalu turun menjadi Rp 44,21 

miliar pada tahun 2005. Namun tahun 2006 kerugian derivatif diperkirakan 
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meledak menjadi Rp 438 miliar. Sehingga total selama tiga tahun terakhir 

sekitar Rp 653 miliar. Angka-angka tersebut memang masih angka awal yang 

masih belum di audit, sehingga bisa berubah. Namun tetap saja kerugian ini 

merupakan skandal keuangan yang tidak bisa ditolerir. Kasus ini memberikan 

contoh dari besarnya kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan di 

Indonesia diakibatkan tidak adanya analisa yang memadai terhadap transaksi 

derivatif yang dilakukan. Akibat kerugian ini pemerintah kehilangan potensi 

penerimaan dari PPh badan dan dividen karena pemerintah masih mempunyai 

14,29 saham Indosat serta PPh atas dividen dari pemegang saham minoritas. 

Sementara total potensi penerimaan pajak Negara yang hilang adalah sekitar 

Rp 323 miliar. Jumlah ini masih bisa bertambah apabila transaksi 

menghasilkan keuntungan (www.detikfinance.com). 

Justice Reddy merumuskan tax avoidance sebagai seni menghindari 

pajak tanpa melanggar hukum. Black’s Law Dictionary menjelaskan tax 

avoidance adalah upaya meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan 

peluang penghindaran pajak (loopholes) dengan tidak melanggar hukum 

pajak. Lebih lanjut, OECD mendeskripsikan bahwa tax avoidance adalah 

usaha wajib pajak mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini bisa jadi 

tidak melanggar hukum, namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan 

dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan. Ronen Palan (2008) 

menyebutkan suatu transaksi diindikasikan sebagai tax avoidance apabila 

melakukan salah satu tindakan berikut: (a) Wajib pajak berusaha untuk 

membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan 
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memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak, (b) Wajib pajak berusaha 

agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di declare dan bukan atas 

keuntungan yang sebenarnya diperoleh dan (c) Wajib pajak mengusahakan 

penundaan pembayaran pajak (www.kompas.com). 

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan bukan merupakan 

suatu kebetulan. Keputusan untuk melakukan penghindaran merupakan hasil 

kebijakan perusahaan. Secara langsung, individu yang terlibat dalam 

pembuatan keputusan pajak adalah direktur pajak dan juga konsultan pajak 

perusahaan. Namun eksekutif (direktur utama atau presiden direktur) sebagai 

pimpinan perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung juga memiliki 

pengaruh terhadap segala keputusan yang terjadi dalam perusahaan, termasuk 

keputusan penghindaran perusahaan. Eksekutif sebagai seorang individu 

memiliki karakteristik yang akan mempengaruhinya dalam membuat suatu 

keputusan. Karakteristik setiap eksekutif tentu berbeda antara satu dengan 

yang lain. Berbagai faktor dapat membentuk karakteristik eksekutif. Sehingga, 

karakter eksekutif dianggap faktor penting yang dapat mempengaruhi 

kebijakan yang akan diambil oleh eksekutif (Umi Hanafi dan Puji Harto, 

2014).   

Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter risk taker atau 

risk averse yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan (Budiman, 

2012). Eksekutif yang memiliki karakter risk taker akan lebih berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) perusahaan dibandingkan 

dengan eksekutif yang bersifat risk averse (Umi Hanafi dan Puji Harto, 2014). 



 

 

5 

Pemimpin perusahaan yang bersifat risk taker akan cenderung lebih berani 

dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi. 

Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat 

risk taker. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka 

eksekutif cenderung bersifat risk averse (Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut 

Jati, 2014). Hasil penelitian Budiman dan Setiyono disimpulkan memiliki 

pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak. Kesimpulan tersebut 

sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa eksekutif 

memiliki peranan signifikan terhadap adanya penghindaran pajak perusahaan 

(Dyreng at al, 2010 dalam Budiman 2012). 

Selain karakter eksekutif  faktor yang mempengaruhi tax avoidance 

adalah derivatif  keuangan yang merupakan sumber utama ketidakpatuhan 

pajak perusahaan (Organisation for Economic Co-Operation [OECD], 2011; 

Kantor Akuntansi Pemerintah AS [GAO], 2011). Hampir dua pertiga dari 

perusahaan non –keuangan di AS berpartisipasi dalam $710 triliun pasar 

derivatif (Bank for International Settlements, 2013). Secara umum derivatif 

membantu perusahaan mengelola resiko yang berkaitan dengan bunga, nilai 

tukar valuta asing, dan harga komoditas (Donohoe, 2015). 

Penelitian Donohoe (2015) yang menggunakan sampel perusahaan di 

Amerika Serikat membuktikan adanya bahwa pengaruh signifikan yang 

disebabkan oleh perusahaan yang menggunakan derivatif keuangan cendrung 

melakukan pengurangan pajak yang lebih besar dari pada perusahaan yang 

tidak menggunakan derivatif keuangan. Donohoe (2015) berhasil 
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membuktikan bahwa derivatif keuangan dapat digunakan sebagai alat 

penghindaran  pajak, hasil penelitiannya belum tentu dapat di generalisasi 

pada konteks Negara lainnya yang memiliki system yang berbeda, misalnya 

Indonesia (Oktavia & Martani, 2013). 

Judi Budiman dan Setiyono (2012) melakukan penelitian mengenai 

pengaruh karakteristik eksekutif  terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) 

hasil penelitian menyatakan karakteristik eksekutif yang memiliki sifat 

sebagai risk taker memiliki hubungan signifikan yang positif terhadap 

penghindaran pajak (tax avoidance). Donohoe (2015) dan Eva Musyarofah 

(2016) melakukan penelitian mengenai derivatif  keuangan terhadap 

penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan non keuangan periode 

2012-2014 diperoleh hasil bahwa derivatif keuangan berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak (tax avoidance). 

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian Judi Budiman dan 

Setiyono (2012) dan Eva Musyarofah  (2016) dengan memperbarui tahun 

amatan penelitian yakni tahun 2015-2017 dan populasi penelitian yang 

digunakan adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik mengangkat judul 

“Pengaruh Karakter Eksekutif dan Penggunaan Derivatif Keuangan 

Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Non Keuangan Yang 

Terdaftar di BEI periode 2015-2017)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah yang terkait 

dengan judul penelitian yaitu: 

Apakah karakter eksekutif dan penggunaan derivatif keuangan 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Untuk mengetahui pengaruh karakteristik eksekutif dan penggunaan 

derivatif keuangan terhadap penghindaran pajak. 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Dari segi Praktik dan Kebijakan. 

1.1 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penambah informasi 

atau masukan bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berwenang 

mengenai penghindaran pajak serta pentingnya membayar pajak 

sehingga menjadikan perpajakan di Indonesia telah optimal dalam 

upaya pencapaiannya. 

1.2 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

bagi masyarakat mengenai penghindaran pajak secara legal maupun 

ilegal oleh perusahaan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga 
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berguna untuk membandingkan penelitian terdahulu dengan praktik 

yang telah berjalan saat ini. 

2. Dari segi Akademik 

2.1 Penelitian ini mencoba memberikan bukti empiris mengenai karakter 

eksekutif dan penggunaan derivatif keuangan berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. 

2.2 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh pihak-

pihak lain yang berkepentingan, baik sebagai referensi maupun sebagai 

bahan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Agar mendapatkan gambaran secara umum tentang bagian-bagian 

yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini, maka peneliti memaparkan 

secara ringkas isi masing-masing bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai hal-

hal pokok dalam penelitian yang berisi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang diambil dari berbagai 

literatur sebagai landasan penelitian. Selain itu, pada bab ini juga 
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memuat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, 

kerangka pemikiran secara teoritis dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menampilkan metode-metode yang dipilih untuk 

memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan, sampel 

dan metode pengambilan sampel, data penelitian, definisi 

operasional variabel, metode analisis data, dan pengujian 

hipotesis penelitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis data dan 

interpretasi yang hasil yang diperoleh atau yang ditemukan dari 

penelitian yang dilakukan. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Menguraikan kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian yang 

dilakukan serta saran bagi penelitian sejenis yang akan dilakukan 

dimasa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 


