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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perekonomian indonesia telah mengalami keadaan yang pasang surut dari 

tahun ketahun keadaan tersebut disebabkan karena adanya persaingan ketat di era 

globalisasi dan pasar bebas di dunia Internasional. Good Corporate Governance 

(GCG) di Indonesia mulai ramai dikenal pada tahun 1997, saat krisis ekonomi 

menerpa Indonesia. Ditandai dengan merosotnya kurs rupiah terhadap dolar yang 

luar biasa, serta menurunnya pendapatan per kapita bangsa kita yang sangat 

drastis. Lebih jauh lagi, banyak pabrik dan industri yang bangkrut atau disita oleh 

kreditur. Banyaknya perusahaan yang berjatuhan karena tidak mampu bertahan, 

Corporate governance yang buruk disinyalir sebagai salah satu sebab terjadinya 

krisis ekonomi di Indonesia yang dimulai tahun 1997 yang efeknya masih terasa 

hingga saat ini. (http://www.ratnaputri860.wordperss.com) 

Menyadari situasi dan kondisi demikian, pemerintah melalui Kementerian 

Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai memperkenalkan konsep 

Good Corporate Governance (GCG) ini di lingkungan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), Melalui Surat Keputusan Menteri Badan Usah Milik Negara (BUMN) 

No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek 

Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usah Milik Negara (BUMN), 

menekankan kewajiban bagi Badan Usah Milik Negara (BUMN) untuk 

menerapkan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan atau 
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menjadikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagai landasan 

operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan 

usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham 

dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders 

lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. 

Sebagai perusahaan publik yang sebagian sahamnya dimiliki oleh 

masyarakat melalui bursa saham, penyajian laporan keuangan kepada 

stakeholders perusahaan harus dilaporkan tepat waktu, akurat, dapat dimengerti 

dan obyetif (Boediono; 2005) dalam Limbong (2014). Tetapi perbedaan 

kepentingan antara direksi dan dewan komisaris dengan kepentingan pemegang 

saham dapat menyebabkan terjadinya berbagai kecurangan dalam pelaporan 

keuangan. 

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi perhatian 

utama para investor karena dengan diterapkannya Good Corporate Governance 

(GCG) kecurangan akibat perbedaan kepentingan bisa dilihat sehingga perusahaan 

menyajikan laporan keuangan yang transparan sesuai dengan kondisi yang 

senyatanya. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) 

diperusahaan juga diharapkan dapat membantu terwujudnya persaingan usaha 

yang sehat dan kondusif. Semoga semakin banyak perusahaan yang sadar untuk 

mengimplementasikan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam 

menjalankan kegiatan bisnisnya sehari-hari. Dengan mulai menerapkan prinsip ini 

setidaknya dapat dihadirkan adanya persaingan  yang sehat. 
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Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem yang 

mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value 

aded) bagi para pemegang saham, sehingga semakin baik Good Corporate 

Governance (GCG) yang dilakukan perusahaan maka nilai tambahnya akan 

semakin besar. Akan tetapi implementasi Good Corporate Governance (GCG) di 

negara kita sangat terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara lain, 

mengingat masuknya konsep Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia 

relatif masih baru. 

Konsep Corporate Governance (CG) juga suatu tuntutan yang harus 

dihadapi ketika suatu perusahaan telah diprivatisasi dan di listing di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), oleh karena itu sangat penting bagi manajemen untuk 

menjalankan perusahaan dengan sebaik mungkin dan sebagaimana seharusnya 

entitas tersebut dapat menempatkan dirinya ditengah-tengah masyarakat, bangsa 

dan negara serta menjadi contoh bagi perusahaan lainnya. 

Manajemen memegang peranan penting dalam memilih strategi yang 

dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan (Irawan dan Aria; 2012). 

Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efesien 

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. 
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Karakteristik corporate governance sebuah perusahaan juga dapat 

menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak  

(Bernand; 2011) dalam Melinda (2013). Karakteristik corporate governance yang 

dimaksud adalah jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, 

jumlah kompensasi dewan komisaris serta direksi dan komite audit. Keempat 

variabel ini akan dijadikan penentu apakah corporate governance perusahaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan tersebut. 

Posisi dewan komisaris sebagai wakil atas pemegang saham, maka dewan 

komisaris akan mengutamakan kepentingan pemegang saham, yaitu 

memaksimalkan kekayaan perusahaan yang nilainya dipengaruhi oleh pajak (Sabli 

dan Noor; 2012) dalam Melinda (2013). 

Dewan komisaris erat hubunganya dengan komisaris independen. FCGI 

(2004) menyatakan komisaris independen berfungsi untuk mengawasi jalannya 

perusahaan dengan memastikan apakah perusahaan tersebut telah melakukan 

praktik-pratik transparansi, pengungkapan, kemandirian, akuntabilitas dan praktek 

keadilan menurut ketentuan yang berlaku di suatu sistem perekonomiaan (negara), 

serta merencanakan strategi perusahaan secara periodik. Adapun konpensasi 

bertujuan untuk menyelaraskan tujuan pengelola perusahaan dengan tujuan 

pemilik perusahaan, serta motivasi pengelola dan penasihat perusahaan (Bernad; 

2011) dalam Meilinda (2013). Serta komite audit yang memegang peranan 

penting dalam mewujudkan GCG karena merupakan mata dan telinga dewan 

komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. 
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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 dewaan komisaris (dewan pengawas) 

dalam menajemen fungsi pengawas (oversight) atas proses pelaporan keuangan, 

manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate 

governance diperusahaan-perusahaan (Kanaka; 2006; 4). Komite audit memegang 

peranan yang cukup penting dalam mewujudkan Good Corporate Governance 

(GCG). Karena keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek 

penilaian dalam implementasi GCG (Effendi; 2009). 

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 

2012-2014. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Rindi Antika Limbong (2014) tentang Pengaruh Coeporate Governance Terhadap 

Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, komite audit, kinerja 

perusahaan, dan tingkat hutang perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

menejemen pajak. Sementara itu, kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi, 

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. 

Beberapa penelitian tentang pembahasan ini telah banyak di lakukan oleh 

peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan ini telah dilakukan oleh Irawan 

(2012) mengenai pengaruh kompensasi manajemen dan corporate governance 
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terhadap manajemen pajak perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kepemilikan saham oleh direksi secara signifikan mengurangi pembayaran pajak 

perusahaan. Tetapi besaran kompensasi terhadap direksi tidak mengurangi 

pembayaran pajak perusahaan dan nampaknya bukan unsur yang efektif untuk 

manajemen pajak. Penerapan CG mempunyai penggaruh positif dan signifikan 

dalam terhadap pembayaran pajak perusahaan. Semakin tinggi skor Good 

Corporate Governance (GCG) yang diperoleh perusahaan, maka tingkat 

pembayaran pajak pun semakin tinggi. 

Meria Melinda (2013) tentang Penggaruh Corporate Governance 

Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011). 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. 

Darmadi (2013) melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif intensitas aset tetap 

dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak. Hasil lain menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh positif ukuran perpajakan terhadap manajemen pajak. 

Struktur modal (hutang), profitabilitas dan fasilitas perpajakan tidak terbukti 

mempengaruhi manajemen pajak. 
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Bayu (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh Good Corporate 

Governance (GCG) Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. Hasil penelitian 

ini menunjukkan jumlah kompensasi gaji dewan komisaris dan dewan direksi 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan 

jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan kepemilikan 

saham oleh publik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghidaran 

pajak. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

terletak pada periode penelitian dan objek penelitian. Periode penelitian 

sebelumnya tahun 2010-2012 sedangkan penelitian saat ini tahun 2012-2014 dan 

objek penelitian sebelumnya yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 

sedangkan objek penelitian sebelumnya yaitu perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dan menguji lebih lanjut secara empiris dengan judul: “PENGARUH 

GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN PAJAK 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2012-2014)”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh  terhadap manajemen pajak? 
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2. Apakah persentase komisaris independen berpengaruh terhadap 

manajemen pajak? 

3. Apakah kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi berpengaruh 

terhadap manajemen pajak? 

4. Apakah komite audit berpengaruh  terhadap manajemen pajak? 

5. Apakah jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, 

kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi dan komite audit 

bepengaruh secara simultan terhadap manajemen pajak? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara 

empiris terhadap : 

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap menajemen 

pajak perusahaan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh persentase jumlah komisaris independen 

terhadap manajemen pajak perusahaan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi eksekutis terhadap manajemen 

pajak perusahaan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap manajemen pajak 

perusahaan. 

5. Untuk mengetahui pengaruh jumlah dewan komisaris, persentase 

komisaris independen, kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi 

dan komite audit secara simultan terhadap manajemen pajak? 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi akademis dan peneliti, dapat dijadikan bukti empiris dan masukkan 

literatur ilmu penggetahuan di bidang akuntansi khususnya perpajakkan 

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 dengan karakteristik corporate 

governance 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 memudahkan dalam memahami pembahasan karya tulis ilmiah ini, 

maka penulis akan memaparkannya secara sistematis kedalam beberapa bab 

sebagai berikut: 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan pendahuluan dimana dikemukakan hal-hal mengenai latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang landasan teori-teori penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang membahas tentang 

Teory Keagenan (Agency Theory), Kajian Pajak Dalam Islam, Penelitian 

Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Perumusan Hipotesis, Jumlah Dewan Komisaris 

dan Manajemen Pajak, Persentase Komisaris Independen dan Manajemen Pajak, 

Kompensasi Dewan Komisaris serta Dewan Direksi, dan Manajemen Pajak, 

Komite Audit dan Manajemen Pajak, Jumlah Dewan Komisaris, Persentase 

Komisaris Independen, Kompensasi Dewan Komisaris Serta Dewan Direksi Dan 

Komite Audit Terhadap Manajemen Pajak 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, objek penelitian dan teknik analisa data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang 

dikumpulkan dan pembahasan hasil penelitian, serta pengujian, dan analisis 

hipotesis. 
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil analisis yang telah dilakukan dan 

saran-saran yang mungkin dapat dipergunakan dalam pengembangan dan 

dihasilkan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


