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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang terbentang luas

dari Sabang hingga Merauke mempunyai jumlah penduduk sekitar 250 juta

jiwa merupakan jumlah yang sangat besar dan merupakan suatu objek

potensial dalam pajak.Tingginya jumlah pertumbuhan perusahaan di

Indonesia seperti perusahaan manufaktur maupun jasa menyebabkan roda

perekonomian bergerak dengan cepat dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk

mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung

dari orang pribadimaupun badan, guna membiayai pengeluaran rutin serta

pembangunan nasionaldan ekonomi masyarakat yang bersifat memaksa

berdasarkan undang- undang.Pajak memberikan sumbangan terbesar bagi

penerimaan negara dibanding  kandengan penerimaan bukan pajak seperti:

penerimaan sumber daya alam, bagianlaba BUMN, penerimaan bukan pajak

lainnya dan pendapatan badan layanan umum serta hibah. Dari segi ekonomi,

pajak merupakan pemindahan sumberdaya dari sektor privat atau perusahaan

ke sektor publik, dan pemindahan sumberdana tersebut akan mempengaruhi

daya beli dan kemampuan belanja.
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Selain itu pajak memiliki peranan sebagai salah satu penerimaan

negara yang terbesar, sehingga pemerintah menaruh perhatian khusus pada

sektor pajak. Pemerintah di Indonesia sendiri melakukan usaha intensifikasi

dan ekstensifikasi dalam upaya untuk mengoptimalkan sector

perpajakan.Berdasarkan hal tersebut besar kecilnya penerimaan pajak dapat

menentukan besarnya anggaran APBN.

Reformasi sistem perpajakan yang menyeluruh, termasuk didalamnya

adanya pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan

peningkatan basis perpajakan.Reformasiperpajakan dilakukan Pemerintah

Indonesia agar sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien, sejalan

dengan perkembangan globalisasi.Selain itu, pertimbangan pemerintah

lainnya adalah dalam rangka menghadapi krisis keuangan global yang

mendesak untuk memperkuat perekonomian nasional yang berasal dari sector

perpajakan yang lebih stabil.Reformasi perpajakan ini dicanangkan pada

tanggal 9 Desember 2016 dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor

885/KMK.03/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan.Tujuan

jangka panjang Reformasi Perpajakan ini menuju rasio pajak 14% pada tahun

2020.

Tujuan jangkan pendeknya mengamankan penerimaan tahun 2017

dengan meningkatkan mutu pelayanan, penguatan pengawasan dan

penegakan hokum perpajakan, peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga,

serta memberi kesempatan wajib pajak untuk memperoleh keadilan

perpajakan, Insentif yang diberikan pemerintah berdasarkan UU No. 36
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Tahun 2008 berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan menjadi 28% pada

tahun 2009 dan akan menjadi 25% pada tahun fiskal 2010. Para pelaku usaha

akan mendapatkan tambahan potongan 5% jika Wajib Pajak Badan tersebut

merupakan Wajib Badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka

dengan minimal 40% kepemilikannya diperdagangkan di Bursa Efek

Indonesia dan saham tersebut dimiliki minimal 300 tiga ratus) pihak.

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu

subjek pajakbadan.Salah satuupaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan

adalah denganmeminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar

aturan, karenapajak merupakan salah satu faktor pengurang laba.

Beberapa fenomena yang sering terlihat pada kasus ekonomi adalah

Tunggakan pajak PT Dok dan Perkapalan Kota Bahari mencapai Rp 11

Miliar.Perusahaan pelat merah itu menunggak pajak sejak 1993 atau kurang

lebih 22 tahun. Angka Rp 11 miliar itu terdiri dari nilai kewajiban pajak dan

denda akibat keterlambatan pembayaran pajak.

Sedangkan pada 2015, pajak yang harus dibayarkan perusahaan

tersebut sebesar Rp 2,7 miliar dengan total komulatif utang pajak beserta

denda mencapai Rp 11,3 miliar. Bukan hanya itu  PT Dok Koja Bahari Unit 1

juga tercatat menunggak pajak sejak 2010.

Akibat menunggak pajak, kantor perusahaan ini dipasangi papan

imbauan untuk memperingatkan pemilik perusahaan agar segera membayar

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam 7x24 jam.
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Untuk kasus lain penunggakan pajak yang dilakukan oleh PT.

Pertamina ( Persero) sebesar Rp 4,3 Triliun. Anggota Komisi XI Murady

Darmansyah mengungkapkan perihal tunggakan pajak PT Pertamina sebesar

Rp 4,3 Triliun kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Ditjen pajak juga mengatakan bahwa terdapat 100 perusahaan yang

terlibat penunggakan pajak, diantaranya merupakan perusahaan

BUMN.Perusahaan belum menuntaskan pembayaran pajaknya.

Kasus  Perusahaan BUMN dalam bidang Penerbangan.  Direktorat

Jenderal Pajak tetap akan mengejar perusahaan-perusahaan yang memiliki

utang pajak. Perusahaan BUMN dalam bidang penerbangan pesawatnya disita

sama Dirjen Pajak.

Menurut Hestu, Ditjen Pajak tidak akan membeda-bedakan nama

perusahaan swasta atau BUMN. Bila perusahaan punya utang pajak, maka

Ditjen Pajak tetap akan mengejarnya. Bagi Ditjen Pajak, perlakuan sama itu

perlu dilakukan agar tidak ada persepsi ketidakadilan dalam penegakan

hokum perpajakan di Indonesia. Selain itu aset BUMN bisa disita dan persis (

sama dengan swasta juga).

Ditjen pajak akan terus menagih utang pajak perusahaan-perubahan

plat merah yang merupakan wajib pajak badan tersebut. Penagihan akan

dilakukan melalui kantor wilayah wajib pajak tersebut terdaftar. Sebelumnya,

ucap Hestu Yoga, ada juga BUMN yang mau menggunakan dana penyertaan

Modal Negara (PMN) untuk membayar utang pajak. Namun ditolak oleh

menteri keuangan,(Jakarta compas.com).
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Kasus lain yaitu tunggakan pajak yang ditudingkan oleh Ditjen Pajak

kepada PT Bank Negara Indonesia Tbk mengatakan,  murni berasal dari

penerapan pajak berganda transaksi murabahah (perjanjian jual beli bank

dengan nasabah. Totalnya sekitar Rp 128,2 miliar. Dengan PPN murabahah

Rp 108,2 miliar plus sanksi administrasi Rp 20 miliar," kata Direktur BNI

Ahmad Baequni pada diskusi Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia

(Asbisindo) di Jakarta, BNI dinyatakan menunggak pajak karena BNI

melapor ke Ditjen Pajak soal kelebihan membayar pajak dengan maksud

untuk restitusi. "Dan diperiksalah pajak murabahah ini," kata dia.Menurut

Baiquni, pihaknya belum akan membayar pajak ganda ini karena masih akan

diperjuangkan kalangan pelaku bank syariah yang tergabung dalam Asosiasi

Bank Syariah Indonesia (Asbisindo).

Banyaknya kasus-kasus perpajakan ini merupakan sebuah masalah

yang membawa kerugian bagi negara dan membuat manajemen pajak

diragukan keandalannya.Selain itu kasus diatas menunjukkan bahwa

perusahaan memiliki utang pajak disebabkan karena perusahaan menganggap

bahwa pajak merupakan salah satu beban.Semakin besar keuntungan atau

laba dari suatu perusahaan maka akan semakin tinggi beban pajak

penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan tersebut, tingginya beban

pajak penghasilan tentunya akan memberikan efek berkurangnya laba bersih

yang akan dihasilkan oleh perusahaan karena mereka mengidentikkan pajak

sebagai biaya.
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Untuk itu diperlukan suatu strategi agar beban pajak bisa

diminimalisir dan tidak mengurangi laba bersih yang dihasilkan perusahaan

melalui manajemen pajak.Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak

yang tujuannya untukmenekan serendah mungkin kewajiban pajaknya.para

pengusaha akan melakukan usaha untuk meminimalkan beban pajaknya agar

laba perusahaan menjadi optimal melalui manajemen pajak.

Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban

pajak yang benar tetapi jumlah pajak dapat dikurangi atau ditekan serendah

mungkin untuk mendapatkan laba dan likuiditas yang diharapkan oleh

manajemen.Manajemen pajak diukur melalui Effective Tax Rate (ETR).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Karayan dan Swenson (2007),

salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola

pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya. Keberadaan nilai effective

tax rate (ETR) merupakan salah satu bentuk perhitungan nilai tarif ideal

pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan, oleh karena itu keberadaan

dari effective tax rate (ETR) kemudian menjadi suatu perhatian yang khusus

pada berbagai penelitian karena dapat merangkum efek kumulatif dari

berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan (Liansheng et

al., 2007), salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan

mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya.

Keberadaan nilai effective tax rate (ETR) merupakan salah satu bentuk

perhitungan nilai tarif ideal pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan,

oleh karena itu keberadaan dari effective tax rate (ETR) kemudian menjadi
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suatu perhatian yang khusus pada berbagai penelitian karena dapat

merangkum efek kumulatif dari berbagai insentif pajak dan perubahan tarif

pajakm perusahaan (Liansheng et al., 2007).

Corporate governance atau tata kelola perusahaan pada dasarnya

merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan dewan komisaris, peran

dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (Agoes

dan Ardana, 2009).Perkembangan corporate governance pada perusahaan

akhir-akhir ini menunjukkan trend yang sangat baik dimana hampir seluruh

perusahana telah menerapkannya.Corporate governance sendiri merupakan

suatu aturan yang akan menghasilkan suatu kepercayaan antara pemilik

(principal) dengan (management) dan nantinya pemilik akan percaya atas

seluruh kegiatan perusahaan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Dalam

penelitian ini karakteristik corporate governance yang digunakan adalah

komisaris independen dan komite audit.

Komite audit, komisaris independen dewan komisaris dalam

perusahaan akan menjadi sangat penting jika perusahaan tersebut menerapkan

corporate governance. Komite audit, komisaris independen dan dewan

komisaris bertugas untuk menjaga manajemen agar dalam menjalankan

kegiatannya tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan-aturan yang

telah ditetapkan.Corporate governance dalam suatu perusahaan bertujuan

agar terciptanya suatu tata kelola perusahaan yang baik, efektif dan efisien

dimana dalam mekanisme corporate governance telah diatur penerapan-

penerapan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahan dapat terus
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berkembang namun tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah.Perusahaan yang telah menerapkan corporate governance

diharapkan menghasilkan kinerja yang baik dan efisien karena corporate

governance dapat memberikan perlindungan efektif bagi para pemegang

saham dan stakeholder.Kinerja perusahaan yang baik dapat diukur dengan

laba yang diperoleh perusahaan, laba yang berkualitas adalah labayang dapat

mencerminkan kelanjutan  laba(sustainable earnings) di masa depan.

Pencapaian laba perusahaan tidak luput dari pemilihan keputusan yang tepat

dalam melakukan kegiatan perusahaan.

Keputusan yang diambil perusahaan harus efektif, efisien dan tepat

termasuk dalam penentuan kebijakan yang terkait tarif pajak efektif.Besaran

tarif  pajak efektif perusahaan bergantung pada beberapa aspek perusahaan

seperti dalam pemilihan metode akuntansi maupun adanya pengaruh langsung

dari pemegang saham perusahaan. Ketika suatu perusahan telah menerapkan

corporate governance yang baik maka akan tercipta kinerja perusahaan yang

efektif dan akan berdampak pada keputusan untuk yang efektif dalam

menentukan kebijakan yang terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan.

Studi mengenai corporate governance dan effective tax rate (ETR) telah

banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu namun hanya menganalisis kinerja

perusahaan saja, antara lain: Hoshemi Rodian dan Hanum (2013) menemukan

Komisaris Independen, Komite Audit, Investor Institusional,memiliki

pengaruh terhadap Efective Tax Rate, sedangkan Zulaika (2013)menemukan

Komisaris Independen, Komite Audit dan Investor Institusional tidak
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memiliki pengaruh terhadap Efective Tax Rate. Selain itu juga banyak

penelitian yang menganalisis corporate effective tax rate (CETR), antara lain:

Marita, Puspa, Rahmawati (2014)menemukan hubungan Dewan Komisaris

Komisaris Independen, Investor Institusional, dan Komite Audit, memiliki

pengaruh terhadap Efective Tax Rate, Sedangkan Kepemilikian Saham

Manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap Efective Tax Ratedan.Rahati

Wulansari (2015)menemukan Komisaris Independen, Komite Audit dan

Kepemilikian Saham Manajerial memiliki pengaruh terhadap Efective Tax

Rate, Sedangkan Investor tidak memiliki pengaruh terhadap Efective Tax

Rate.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan

oleh Hoshemi Rodian Hanum (2013). Pada penelitian ini akan menguji

karakteristik corporate governance (dewan direksi, komite audit dan

komisaris independen, kepemilikan manajerial) berpengaruh terhadap

effective tax rate (ETR). Dimana pada penelitian ini menggunakan tahun

2013-2016..Berdasarkan uraian di atas maka perlu untuk mengadakan

penelitian mengenai karakteristik corporate governance terhadap effective tax

rate (ETR) dalam perusahaan BUMN .Sebab dalam perusahaan pemerintah

yang telah listing di BEI terdapat indikasi konflik antara pemegang saham

utama dengan manajeman perusahaan dalam hal penentuan kebijakan yang

terkait besaran effective tax rate (ETR).Oleh karena itu bidang ini masih

merupakan masalah yang menarik untuk diteliti.Atas dasar tersebut tersebut,

penelitian ini diberi judul “Pengaruh Karakteristik Corporate Governance
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terhadap Effective Tax Rate” (Studi pada Perusahaan BUMN Terdaftar

di BEI Selama PeriodeTahun 2013-2016).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  dapat  dirumuskan  masalah

yang  diteliti:

1. Bagaimana  pengaruh  antara  komisaris  independen  terhadap effective

tax  rate (ETR) pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia Periode 2013-2016.

2.Bagaimana  pengaruh  antara  komite  audit  terhadap effective  tax  rate

(ETR) pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Periode 2013-2016.

3. Bagaimana pengaruh antara dewan komisaris terhadap effective tax rate

perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-

2016

4.Bagaimana pengaruh antara corporate governance (komisaris independen,

komite audit, dewan komisaris )terhadap effective tax rate (ETR) pada

perusahaan BUMN  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode  2013-

2016.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji bagaimana pengaruh antara Komisaris Independen

terhadap Effevtive tax rate pada perusahaan BUMN periode 2013-2016
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2. Untuik menguji bagimana pengaruh antara Komite audit terhadap Effective

tax rate perusahaan BUMN periode 2013- 2016

3. Untuk menguji bagaimana pengaruh antara Dewan komisaris terhadap

Effective tax rate perusahaan BUMN periode 2013-2016

4. Untuk menguji bagaimana pengaruh antara Corporate Governance (

Komisaris Independen, Komite audit, Dewan komisaris ) Terhadap

Effective tax rate perusahaan BUMN periode 2013-2016

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan akan

memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi para akademisi dan peneliti untuk memberikan bukti empiris dan

mendukung penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai

pengaruh tingkat pajak efektif perusahaan dan corporate governance serta

sebagai informasi dan bahan masukan dalam melakukan penelitian lainnya

2. Bagi para praktisi untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai

dampak dari penerapan corporate governance terhadap tingkat pajak

efektif.

3. Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak sebagai bahan

masukan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat dan

menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih netral dan adil serta

memberikan kontribusi dalam membuat mekanisme pengawasan yang

lebih efektif terhadap wajib pajak.
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1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu,

kerangka penelitian serta hipotesis yang dikemukakan penulis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan variabel penelitian dan defenisi operasional,

penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan

data, serta metode analisis yang digunakan untuk memperoleh

hasil penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang populasi dan sampel, jenis dan

sumber data, dan identifikasi pengukuran variabel.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil analisis data dan

pembahasan serta saran-saran yang dapat diberikan Penulis.


