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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pajak memegang peranan penting dalam perekenomian negara. Hal ini 

dikarenakan pajak merupakan suatu sumber pendapatan negara yang berasal dari 

iuran wajib rakyat, di mana peraturan pemungutan nya diatur dalam undang-

undang seperti yang tercantum dalam pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 

Amandemen III. Pasal 23 A UUD 1945 berbunyi “ pajak dan pungutan lain yang 

bersifat memaksa untuk keperluan negara  diatur dengan undang-undang”. Pajak 

digunakan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai 

sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum. Bagi rakyat sebagai wajib 

pajak, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk 

ikut berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional.  

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk 

membayar pajak yang besarnya di hitung dari laba bersih yang di perolehnya. 

Semakin besar laba yang di peroleh perusahaan maka semakin besar pajak yang 

akan dibayarkan kepada negara, maka pendapatan negara juga semakin tinggi dan 

bertambah. Namun sebaliknya pembayaran pajak ini merupakan biaya bagi suatu 

perusahaan sehingga mengurangi laba bersih yang akan diperoleh bagi perusahaan 

dan mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang muncul melakukan 

kecurangan-kecurangan dengan melakukan penggelapan pajak, dan berusaha 

mengecilkan kewajiban pajak yang seharusnya di bayar, maka segala cara di 

lakukan agar terhindar dari membayar kewajiban pajak nya.  
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Dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak masih sangat jauh dari target 

yang ingin di capai, dan salah satu penyebabnya adalah menurunnya tingkat 

pelaporan pajak dari perusahaan-perusahaan multinasional, pajak penghasilan 

yang disetorkan oleh perusahaan kepada negara merupakan proses transfer 

kekayaan dari pihak perusahaan kepada negara, sehingga dapat dikatakan 

pembayaran pajak penghasilan ini merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik 

perusahaan, oleh karenanya pemilik perusahaan melakukan tindakan pajak agresif 

(Sari dan Martani, 2010). 

Frank et al. (2009) menyatakan tindakan pajak agresif yaitu suatu tindakan 

yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak 

baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong tax evasion. 

Pembayaran pajak perusahaan seharusnya memiliki implikasi bagi 

masyarakat dan sosial karena mementuk fungsi yang penting dalam membantu 

mendanai penyediaan barang publik dalam masyarakat, termasuk hal-hal seperti 

pendidikan, pertahanan nasional, kesehatan masyarakat, transportasi umum, dan 

penegakan hukum (Friese, dkk, 2008 dalam Lanis Richarrdson, 2012). 

Realita yang dapat mendukung sudah merambahnya tindakan pajak agresif 

yang dilakukan perusahaan adalah adanya pernyataan yang disampaikan oleh 

Direktur Jendral Pajak Kementrian Keuangan, Fuad Rahmany, menyatakan bahwa 

“penerimaan pajak Indonesia dapat mencapai Rp.2000 triliun. Ini bisa diraih bila 

wajib pajak individu maupun badan usaha atau perusahaan secara keseluruhan 

memenuhi kewajibannya membayar pajak. Ada sekitar 40 juta individu dan 5 juta 

badan usaha yang belum membayar pajak di Indonesia. Ini mengurangi 
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pendapatan negara yang harusnya dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas 

umum (detikFinance.com). Ini menunjukkan masih banyak wajib pajak orang 

pribadi dan wajib pajak badan yang tidak patuh terhadap perpajakan, dan 

dimungkikan mereka melakukan tindakan pajak agresif untuk meminimalkan 

beban pajak terhutangnya. 

Perencanaan pajak (Tax Planning) sebagai suatu perencanaan yang 

merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh 

karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan 

suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan 

pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.  

Dalam pelaksanaan nya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak 

dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin 

karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib 

pajak. Dilain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.  

Usaha pengurangan beban pajak dapat dilaksanakan dengan beberapa cara 

penghindaran pajak (Tax Avoidance) dan penggelapan pajak (Tax Evasion). Tax 

Avoidance yaitu sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk 

meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan 

(loophole) ketentuan perpajakan suatu negara. Sedangkan tax evasion adalah 

menggunakan cara ilegal dalam menghindari pajak atau dengan melanggar 

ketentuan yang berlaku. 
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Salah satu usaha pengurangan beban pajak yaitu penghindaran pajak (Tax 

Avoidance), salah satu contoh kasus penghindaran pajak yaitu yang dilakukan 

oleh PT Coca Cola Indonesia (CCI). PT CCI mengakali pajak sehingga 

menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 milyar. Hasil 

penelusuran Direktorat Jendral Pajak (DJP), kementrian keuangan menemukan 

ada pembengkakan biaya yang besar. Beban biaya yang besar menyebabkan 

penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil 

(Jakarta, Kompas.com, 2014). 

Ditinjau dari besarnya peluang perusahaan untuk melakukan pengindaran 

pajak baik secara legal maupun ilegal atau yang biasa disebut dengan tindakan 

pajak agresif, maka diperlukan tata kelola perusahaan yang baik untuk 

mengurangi tindakan pajak agresif tersebut. Untuk mengelola tata kelola 

perusahaan yang baik dan bagus, perusahaan menerapkan konsep good corporate 

governance. 

Corporate governance dapat didevinisikan sebagai suatu proses dan 

struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, 

komisaris/dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha 

dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam 

jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, 

berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Sutedi, 2011:1).   

Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia belum bisa menerapkan 

corporate governance dengan baik sehingga perusahaan belum mampu 

mewujudkan prinsip-prinsip good corporate governance dengan lancar. Hal ini 
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dikarenakan adanya kendala yang muncul yang dihadapi perusahaan-perusahaan 

tersebut pada saat perusahaan ingin melaksanakan corporate governance demi 

terwujudnya prinsip-prinsip good corporate governance dengan baik. Kendala ini 

dapat di bagi menjadi tiga yaitu kendala internal, kendala eksternal dan kendala 

yang berasal dari sturktur kepemilikan sehingga pelaksanaan GCG belum mampu 

meminimalisir tindakan pajak agresif. 

Dalam penelitian ini, pengaruh GCG diproksikan dengan komisaris 

independen, jumlah komite audit, jumlah dewan direksi dan frekuensi rapat 

komite audit. Menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Suyanto dan 

Supramono (2012) yang berjudul “Likuiditas, leverage, komisaris independen, 

dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak” bahwa komisaris independen 

berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan Wijaya (2015) menunjukan hasil penelitiannya bahwa 

komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak agresif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sabrina dan Soepriyanto (2013) “Analisis 

Pengaruh Corporate Governance terhadap Tindakan Pajak Agresif (Studi empiris 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia) menunjukkan 

hasil bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif. 

Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Winarsih (2014) 

yang mengatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak 

agresif. Menurut BEI dan Bapepam-LK setiap perusahaan yang terdaftar di BEI 

wajib memiliki komite audit yang anggota nya terdiri dari satu orang komisaris 

independen sebagai anggota. Dewan komisaris wajib membentuk komite audit 
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sekurang-kurangnya tiga orang yang diangkat dan diberhentikan serta 

bertanggung jawab terhadap dewan komisaris. Komite audit yang beranggotakan 

sedikit cenderung dapat bertindak efisien namun juga memiliki kelemahan yakni 

minimnya pengalaman anggota. 

Penelitian juga pernah di lakukan oleh Fahriani dan Priyadi (2016) yang 

berjudul “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tindakan Pajak 

Agresif Pada perusahaan manufaktur” menunjukkan hasil bahwa dewan direksi 

berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Tugas dari dewan direksi 

yaitu mengelola manajemen perusahaan agar efektivitas serta efisiensi perusahaan 

menjadi lebih baik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa (2016) yang 

berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Mekanisme Good Corporate Governance dan 

Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility terhadap Tindakan Pajak Agresif 

menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak 

agresif.  

Penelitian dilakukan oleh Nofitasari (2017) “Pengaruh Manajemen Laba, 

Corporate Governance, dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak” 

menunjukkan hasil bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh 

terhadap tindakan pajak agresif. Berbeda dengan penelitian Seprini (2016) 

mengatakan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap tindakan 

pajak agresif. (Tao dan Hutchinson, 2011) dalam (Ruwita, 2012) mengatakan 

frekuensi rapat komite audit meningkatkan komunikasi yang baik di dalam komite 

audit dan mampu membantu perusahaan mengambil tindakan yang tepat untuk 

mengurangi tingkat resiko. 
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Salah satu bentuk implementasi dari konsep corporate governance adalah 

penerapan Corporate Social Responsibility (CSR). Menurut Erle dan Schon 

(2008) dalam Lanis dan Richardson (2012), agresivitas pajak perusahaan dapat 

dianggap sebagai aktivitas yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Sementara 

Watson (2011) menatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat yang 

rendah dalam Corporate Social Responsibility (CSR) dianggap sebagai 

perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan 

strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial.  

Menurut Nor Hadi (2011) CSR merupakan suatu satu bentuk tindakan 

yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk 

meningkatkan ekonomi, yang disertai dengan peningkatan kualitas hidup bagi 

karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup 

masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas. Lanis dan Richardson (2012) 

menjelaskan bahwa CSR dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan 

kelangsungan hidup perusahaan. Akan tetapi tingkat keterlibatan perusahaan 

dalam mengungkapkan CSR adalah tidak wajib. 

Maretta Yoehana (2013) yang berjudul “Analisis Pengaruh Corporate 

Social Responsibility (CSR)  terhadap Agresivitas Pajak (studi empiris pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011)”. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan tanggung 

jawab sosial. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah agrevitas 

pajak yang diukur menggunakan dua ukuran effective tax rates dan satu ukuran 

book tax defferences. Pada penelitian ini hasil menunjukkan bahwa semakin tinggi 
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tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, maka semakin rendah tingkat 

agresivitas pajaknya. Berbeda dengan Winarsih (2014) dimana hasil penelitian 

nya menemukan bahwa Corporate Social Responsibility tidak memiliki pengaruh 

terhadap tindakan pajak agresif. 

Lancarnya perusahaan membayar pajak kepada negara tentu akan 

berdampak positif terhadap pendapatan negara tersebut, kepatuhan dalam 

mematuhi peraturan negara, khususnya untuk membayar pajak seharusnya sudah 

menjadi budaya. Pajak bukan sekedar kewajiban semata, karena dari pajaklah 

semua pembangunan yang ada di negara Indonesia dapat di bangun dengan lancar, 

hanya dengan kepatuhan akan menjalankan kewajiban membayar pajak, kita dapat 

mewujudkan pembangunan negara ini menjadi lebih baik lagi, sebelum 

menjalankan kewajiban membayar pajak perusahaan harus mendaftarkan 

perusahaan nya untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) di kantor 

pelayanan pajak. 

Namun pada kenyataannya bahwa masih banyak sekali perusahaan yang 

hanya melakukan kegiatan operasional tetapi kurang sekali memberikan perhatian 

terhadap kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat sekitarnya, sehingga sangat 

merugikan negara.  

Industry barang konsumsi merupakan salah satu bagian dari perusahaan 

Manufaktur yang ada di Indonesia. Industri barang konsumsi masih menjadi 

pilihan utama para investor dalam menginvestasikan dana mereka. Hal itu 

dikarenakan saham-saham dari perusahaan-perusahaan dalam industri barang 

konsumsi yang masih menawarkan potensi kenaikan. 
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Indeks manufaktur yang sebagian besar komponen pembentukannya terdiri 

dari perusahaan yang bergerak di industry barang konsumsi, industry dasar, dan 

aneka industry mengalami kenaikan 9,37% sejak awal tahun hingga 2 Agustus 

2013. Perusahaan yang bergerak di industry barang konsumsi sebanyak 31 emiten 

memiliki bobot 44% dari pembentukan indeks manufaktur, sementara aneka 

industry (40 emiten) dan industry dasar (44 emiten) masing-masing 27%. Daya 

tahan sektor manufaktur terutama ditopang sektor konsumer yang tumbuh 28% 

dengan kata lain dapat dilihat bahwa Manufaktur ditopang sektor barang 

konsumsi (Sumber: Indonesia finance Today). 

Dilihat dari tinggi nya tingkat pendapatan pada perusahaan Industri Barang 

Konsumsi maka perlu dilihat bagaimana tingkat kepatuhan pajak di dalam nya, 

karena semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan maka semakin besar 

pajak yang akan dibayarkan kepada negara. Pembayaran pajak ini merupakan 

biaya bagi suatu perusahaan sehingga mengurangi keuntungan yang akan 

diperoleh bagi perusahaan tersebut dan mengakibatkan banyaknya perusahaan-

perusahaan yang melakukan kecurangan dengan melakukan penggelapan pajak, 

berusaha mengecilkan pajak yang seharusnya dibayar, segala cara dan upaya yang 

dilakukan agar terhindar dari pembayaran pajak.  

Pembayaran pajak perusahaan seharusnya memiliki implikasi bagi 

masyarakat dan sosial karena membentuk fungsi yang penting dalam membantu 

mendanai penyediaan barang publik dalam masyarakat. Seharusnya keputusan 

melakukan investasi tidak bisa dipisahkan dari resiko yang harus dipikul atau di 

tanggung, ketika perusahaan memulai investasi dalam suatu proyek ia harus 

memperhitungkan penghasilan setelah pajak atas investasi yang dilakukannya. 
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karena bagi pemerintah pajak merupakan sumber pendapatan negara, akan tetapi 

bagi perusahaan itu sendiri pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih 

sehingga menimbulkan niat perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan 

cara legal,ilegal, atau kedua-dua nya. Padahal tindakan tersebut dianggap sebagai 

tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. 

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Good 

Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap tindakan 

Pajak Agresif. Peneliti memilih perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai 

sasaran penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memasukan variabel kontrol yaitu 

variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang 

tidak diteliti (Sugiyono, 2016:41). Fungsi dari variabel kontrol ini adalah untuk 

mencegah adanya hasil perhitungan bias. Variabel kontrol yang di masukan 

adalah profitabilitas dan leverage. Profitabilitas adalah ukuran untuk menilai 

efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan sedangkan leverage adalah 

digunakan oleh menejer dalam rangka pengambilan keputusan pendanaan yang 

dilakukan oleh perusahaan. 

Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh 

Khairunnisak (2015) yang berjudul”pengaruh Good Corporate governance dan 

Corporate Social Responsibility terhadap tindakan pajak agresif”. Adapun 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisak 

(2015) adalah adanya penambahan proksi pengukuran untuk variable Good 

Corporate Governance yaitu frekuensi rapat komite audit. 
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Alasan peneliti menambahkan proksi pengukuran untuk variable Good 

Corporate Governance yaitu frekuensi rapat komite audit karena terdapat 

perbedaan antara satu penelitian dengan penelitian yang lain. Penelitian dilakukan 

oleh Ariyani (2014) “Pengaruh mekanisme pengawasan stakeholder terhadap 

tindakan pajak agresif” menunjukkan hasil bahwa frekuensi rapat komite audit 

tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan agresifitas pajak. Berbeda dengan 

(Tao dan Hutchinson, 2011) dalam (Ruwita, 2012) mengatakan frekuensi rapat 

komite audit meningkatkan komunikasi yang baik di dalam komite audit dan 

mampu membantu perusahaan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi 

tingkat resiko. 

Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti 

berminat untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai permasalahan 

tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Good Corporate 

Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tindakan Pajak 

Agresif (Studi pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di BEI 

Tahun 2013-2015)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah jumlah komisaris independen berpengaruh positif 

terhadap tindakan pajak agresif? 

2. Apakah  jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap 

tindakan pajak agresif? 

3. Apakah jumlah dewan direksi berpengaruh positif terhadap 

tindakan pajak agresif? 
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4. Apakah frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif 

terhadap tindakan pajak agresif? 

5. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh 

positif terhadap tindakan pajak agresif? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang di harapkan dari penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui dan menganalisis komisaris independen 

berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif . 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis jumlah komite audit 

berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis jumlah dewan direksi 

berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif. 

d. Untuk mengetahui dan menganalisis frekuensi rapat komite 

audit berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif. 

e. Untuk mengetahui dan menganalisis  pengungkapan 

Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap tindakan 

pajak agresif. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi akademis, hasil penelitian ini dapat memberi 

penjelasan dan membantu pengembangan ilmu pengetahuan serta 

penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian 

selanjutnya mengenai agresivitas pajak perusahaan. 
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b. Bagi stakeholders di harapkan penelitian ini dapat menjadi 

tambahan pertimbangan pihak manajemen untuk tidak melakukan 

agresivitas pajak dan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang 

berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan 

di masa mendatang. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Penulisan ini nantinya akan dikembangkan menjadi beberapa bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini sebagai pendahuluan penulis menguraikan latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan 

diakhiri dengan sistematika penulisan. 

BAB II  TELAAH PUSTAKA 

 Pada bab ini penulis akan mengemukakan teori yang melandasi 

pembahasan pada penelitian ini, yang berhubungan dengan judul 

penelitian, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan pengembangan hipotesis, dan model penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang lokasi penelitian, 

jenis dan sumber data, populasi dan sample, metode pengumpulan data, 

dan analisa data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini penulis akan membuktikan hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 
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BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini penulis kan mengemukakan kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran-saran yang diperlukan. 

 

 


