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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Manajemen memegang peranan penting dalam memilih strategi yang 

dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan perusahaan (Irawan dan 

Aria, 2012). Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan 

secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan 

meningkat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan efisiensi 

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. 

Menurut Lumbantoruan, (1996) dalam Santoso, (2014) menyatakan bahwa 

manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang 

benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk 

memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak bukan suatu 

hal yang ilegal atau melanggar norma-norma perpajakan yang telah tertulis dalam 

undang-undang yang dampaknya tidak merugikan negara. 

 Fenomena tentang manajemen pajak, salah satunya fenomena tentang 

penghindaran pajak yang terdapat dalam elemen-elemen manajemen pajak yaitu 

Dari laporan keuangan yang diterbitkan Bursa Efek Iindonesia (BEI), sebuah 

perusahaan Consumer Goods harus membayar loyalti kepada holding company    
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di Belanda, dari 3,5 persen meningkat sampai 8 persen mulai tahun 2013-2015. 

Asumsi omset tahun 2013-2015, customer goods tersebut stagnan di angka Rp27 

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

kenaikan royalti sebesar 4,5 persen dikalikan Rp27 triliun atau sekitar Rp1,215 

triliun. Maka potensial kehilangan PPh badan tahun 2015 adalah Rp1,215 triliun 

dikalikan 25 persen atau sebesar Rp303 milyar. Hal ini menurut aturan adalah 

legal dan sangat memungkinkan adanya praktik penghindaran pajak yang 

dilakukan perusahaan di Indonesia karena banyak perusahaan global yang 

beroperasi di Indonesia (Agus, 2013). 

 Fenomena lainnya PT. Kimia Farma, Tbk. dan PT. Indofarma, Tbk. 

Merupakan contoh dari beberapa perusahaan publik yang pernah melakukan 

masalah keuangan. PT. Kimia Farma, Tbk. melibatkan pelaporan keuangan yang 

berawal dari terdeteksi adanya perencanaan pajak dengan cara menaikkan laba 

perusahaan hingga Rp. 32,7 milyar. Kasus PT. Indofarma, Tbk. tidak jauh berbeda 

dengan kasus PT. Kimia Farma, Tbk. yang juga melakukan mark up pada laporan 

keuangan periode 2001 dengan menyajikan overstated laba bersih sebesar Rp. 

28,87 milyar. Fenomena yang terpapar di atas merupakan kasus manajemen pajak 

yang dilakukan oleh perusahaan publik tersebut mengindikasikan bahwa 

lemahnya corporate governance di Indonesia. 

Karakteristik Corporate governance dapat menentukan bagaimana 

perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Bernad, 2011). Corporate 

Governance menjadi topik yang menarik untuk diteliti sehubungan dengan 

semakin gencarnya publikasi tentang kecurangan (fraud) maupun keterpurukan 
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bisnis yang terjadi karena kesalahan yang dilakukan para eksekutif manajemen. 

Lemahnya penerapan prinsip Corporate Governance merupakan penyebab utama 

kerawanan ekonomi yang menyebabkan memburuknya kondisi perekonomian di 

beberapa negara Asia termasuk Indonesia (Hutapea (2013) dalam Nurfitri (2016)). 

Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value-added ) bagi 

para pemegang saham, sehingga semakin baik GCG yang dilakukan perusahaan 

maka nilai tambahnya akan semakin besar. Akan tetapi implementasian GCG 

sangat terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara lain, mengingat 

masuknya konsep GCG di Indonesia relatif masih baru. 

Konsep GCG juga suatu tuntutan yang harus dihadapi ketika suatu 

perusahaan telah diprivatisasi dan di listing di BEI, oleh karena itu sangat penting 

bagi manajemen untuk menjalankan perusahaan dengan sebaik mungkin dan 

sebagaimana seharusnya entitas tersebut dapat menempatkan dirinya                    

ditenga-tengah masyarakat, bangsa dan negara serta contoh bagi perusahaan 

lainnya. (Bunga, 2017) 

Karakteristik yang dimaksud adalah presentase komisaris independen, 

komite audit, kompensasi manajemen, dan kepemilikan manajerial. Empat  

variabel ini akan dijadikan penentu apakah Corporate Governance berpengaruh 

secara signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan tersebut (Nurfitri, 2016). 

Posisi dewan komisaris sebagai wakil atau pemegang saham, maka dewan 

komisaris akan mengutamakan kepentingan pemegang saham, yaitu 
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memaksimalkan kekayaan perusahaan yang nilainya dipengaruhi oleh pajak Sabli 

dan Noor, (2012), Fungsi komisaris adalah sebagai wakil pemegang saham untuk 

melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam rangka 

menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. 

Komisaris independen membantu merencanakan strategi jangka panjang 

perusahaan dan secara berkala melakukan riview atas implementasi strategi 

tersebut. Menurut Herwidayatmo, (2000) dalam Meilinda, (2013) Komisaris 

independen dapat membantu memberikan kontinuitas dan objektivitas yang 

diperlukan bagi suatu perusahaan untuk berkembang dan makmur. Komisaris 

Independen diangkat karena pengalamannya dianggap berguna bagi organisasi. 

Mereka bisa mengawasi bagaimana organisasi tersebut dijalankan, dan juga 

berguna dalam melerai sengketa antara pemegang saham dan dewan komisaris. 

Komisaris dianggap berguna karena mereka bisa bersikap objektif dan memiliki 

risiko kecil dalam confict on interest. 

Komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan 

independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya 

adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (dewan pengawas) 

dalam manajemen fungsi pengawas (oversight) atas proses laporan keuangan, 

manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate 

governance diperusahaan-perusahaan. Dari penjelasan tersebut, maka dapat 

diketahui Komite audit memegang peranan yang cukup penting dalam 
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mewujudkan Good Corporate Governance  (GCG). Karena keberadan komite 

audit yang efektif merupakan salah satu implementasi GCG (Effendi, 2009)  

Kompensasi merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang 

menunjukan jenis reward yang diterima oleh individu untuk menghargai 

kinerjanya. Kompensasi adalah bentuk balas jasa organisasi atas pelaksanaan 

tugas yang diembankan kepada individu di dalam organisasi. Kompensasi menjadi 

hak yang harus diperoleh oleh individu karena mereka secara sukarela telah 

mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk melaksanakan mandat 

organisasi. Selain itu kompensasi juga bertujuan untuk memotivasi pengelola dan 

penasihat perusahaan, dalam hal ini dewan komisaris dan direksi, agar 

memberikan usaha yang terbaik demi mencapai keuntungan yang maksimal, 

(Mahapatro, 2010). 

 Kepemilikan manajerial merupakan tindakan manajemen yang ditentukan 

pula oleh motivasi manajer perusahaan, dalam hal ini terkait dengan kepemilikan 

saham yang dimiliki oleh manajemen secara aktif ikut mengambil keputusan. 

(Catherine, 2013) 

 Menurut Bathala, et al (1994) peningkatan kepemilikan saham oleh 

manajer dapat digunakan sebagai cara untuk mengurangi konflik keagenan. 

Konflik keagenan juga dapat terjadi apabila ada informasi asimtri antara agen dan 

pemilik maupun agen dengan investor, ini terjadi karena pihak agen lebih banyak 

mengetahui informasi dibandingkan pemilik dan investor. Perusahaan 

meningkatkan kepemilikan manajerial untuk menyamakan kedudukan manajer 

dengan pemegang saham sehingga manajer bertindak sesuai dengan keinginan 
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pemegang sahsam. Jika kepemilikan saham meningkat kinerja perusahaan dan 

bertanggung jawab untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. 

(Chen and Steiner, 1999). 

 Beberapa penelitian ini telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya,  

Irawan (2012) mengenai pengaruh kompensasi manajemen dan corporate 

governance tentang manajemen pajak perusahaan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh direksi secara signifikan 

mengurangi pembayaran pajak perusahaan tetapi besaran kompensasi kepada 

direksi tidak mengurangi pembayaran pajak perusahaan dan nampaknya bukan 

unsur yang efektif untuk manajemen pajak. Penerapan CG mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap pembayaran pajak perusahaan semakin tinggi skor 

CG pada perusahaan maka semakin tinggi pembayaran pajak. 

 Meria Melinda (2013) tentang pengaruh corporate governance terhadap 

manajemen pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah dewan 

komisaris, ukuran perusahaan,  kinerja perusahaan, dan tingkat hutang perusahaan 

mempengaruhi manajemen pajak secara signifikan. Sementara itu, persentase 

komisaris independen, kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi, dan beda 

tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dan menguji lebih lanjut secara empiris dengan judul “PENGARUH 

CORPORATE GOVERNANCE, TERHADAP MANAJEMEN PAJAK 

PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016 ? 

2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen pajak yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016 ? 

3. Apakah kompensasi manajemen berpengaruh terhadap manajemen pajak 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016 ? 

4. Apakah kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap manajemen pajak 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016 ? 

5. Apakah komisaris independen, komite audit, kompensasi manajemen dan 

kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen pajak? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk 

menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut: 

1. Untuk menguji apakah komisaris independen berpengaruh terhadap 

manajemen pajak. 

2. Untuk menguji apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen 

pajak. 
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3. Untuk menguji apakah kompensasi manajemen berpengaruh terhadap 

manajemen pajak. 

4. Untuk menguji apakah kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap 

manajemen pajak. 

5. Untuk menguji apakah komisaris independen, komite audit, kompensasi 

manajemen dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap 

manajemen pajak. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai penerapan 

CG dan perpajakan Indonesia dalam hal pengaruh Corporate Governance, 

kompensasi manajemen dan kepemilikan manajemen pajak perusahaan. 

  Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Akademis dan Peneliti, dapat dijadikan bukti empiris dan masukkan 

literatur ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya perpajakan dan 

corporate governance, serta dapat menambah wawasan dan referensi 

untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam yang berkaitan dengan 

manajemen pajak. 

2. Bagi Investor, dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan investasi 

3. Bagi Perusahaan, dapat dijadikan sebagai panduan untuk manajemen pajak 

perusahaan, yang diterapkan sesuai karakteristik corporate governance 
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perusahaan bersangkutan, selain itu, dapat dijadikan masukkan mengenai 

pentingnya manajemen pajak dengan upaya meminimalkan pajak terutang 

serta menunjukkan keuntungan yang didapat apabila perusahaan 

melakukan manajemen pajak. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

 Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang 

dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi 

mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Penelitian ini 

dibagi menjadi lima bagian, dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

   Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika 

penulisan yang digunakan dalam penelitian 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan memaparkan konsep dan teori yang melandasi 

seluruh permasalahan yang dibahas dalam penelitian berupa: 

pengertian pajak dalam pandangan islam, manajemen pajak, 

corporate governance, kompensasi manajemen, dan 

kepemilikan manajerialpenelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, perumusan hipotesis 
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BAB III  :  METODE PENELITIAN  

 Bab ini berisi uraian tentang variabel penelitian dan definisi 

operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, dan metode analisi yang digunakan 

dalam penelitian. 

BAB IV  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi uraian tentang deskripsi objek penelitian, analisis   

data dan interprstasi hasil statistik. 

BAB V  :  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil 

pengolahan data, implikasi hasil penelitian, dan disampaikan 

pula keterbasan keterbasan penelitian, serta saran yang berkaitan 

dengan penelitian sejenis yang bermanfaat untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 


