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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendapatan negara diperoleh dari pendapatan dalam negeri yang 

mencakup penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak serta 

penerimaan hibah. Pendapatan negara untuk tahun 2017 akan semakin bertumpu 

pada penerimaan perpajakan yang ditargetkan sebesar Rp 1.498,9 triliun. Jumlah 

ini mecakup 85,6% dari total pendapatan negara yang ditetapkan sebesar Rp 

1.750,3 triliun (APBN, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan negara 

yang utama didukung oleh sektor pajak yang sangat mendominasi dalam 

melakukan pembangunan nasional dan meningkatkan stabilitas negara. Pajak 

merupakan iuran wajib rakyat kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan 

masyarakat umum. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi dalam 

laju pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan negara. Namun 

disisi lain, fenomena pajak merupakan beban bagi wajib pajak karena mengurangi 

penghasilan mereka.  

Perusahaan berasumsi bahwa pajak dianggap sebagai beban sehingga 

menyebabkan perbedaan persepsi antara pemangku kepentingan dengan 

perusahaan. Disini, fiskus (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan 

pajak yang sebesar-besarnya tetapi, disisi lain perusahaan menginginkan 

pembebanan pajak dengan seminimal  mungkin untuk dibayarkan kepada negara. 
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Pengoptimalan dalam pemungutan pajak di Indonesia masih banyak mengalami 

kendala, sehingga mengakibatkan efektivitas pemungutan pajak mengalami 

penurunan dari tahun 2012 hingga 2016. Hal tersebut ditunjukan pada tabel 1.1 

berikut ini : 

Tabel 1.1 

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA 

Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 

Efektivitas Pemungutan 

Pajak 
96,4% 93,8% 91,7% 81,97% 83,4% 

Target 
Rp 1016 

Triliun 

Rp 1148 

Triliun 

Rp 1246 

Triliun 

Rp 1294,25 

Triliun 

Rp 1539,17  

Triliun 

Realisasi 
Rp 981 

Triliun 

Rp 1077 

Triliun 

Rp 1143 

Triliun 

Rp 1060,85 

Triliun 

Rp 1283,6  

Triliun 

Sumber : www.economy.okezone.com 

   

 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan dari sektor pajak 

yang seharusnya dapat diterima oleh negara tidak sebesar realisasi penerimaan 

pajaknya. Hal ini dikarenakan banyaknya wajib pajak yang berusaha menekan 

kewajiban pajaknya menjadi seminimal mungkin dengan melakukan 

penghindaran pajak. Terlebih lagi sistem pemungutan pajak di Indonesia 

menganut sistem self assessment yang berarti bahwa wajib pajak bertanggung 

jawab dalam menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri kewajiban 

pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam perpajakan. 

Sehingga, hal tersebut menyebabkan banyaknya praktik penghindaran pajak yang 

dilakukan oleh wajib pajak.  

Penghindaran pajak ini didefinisikan sebagai usaha dalam meminimalisasi 

kewajiban pajak yang dilakukan secara legal. Dalam menjalankan praktiknya 
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terhadap Tax Avoidance yang dilakukan manajemen dalam suatu perusahaan, 

disini perusahaan termotivasi untuk melakukan berbagai macam cara untuk 

mengurangkan beban pajaknya. Oleh sebab itu persoalan Tax Avoidance menjadi 

sangat rumit. Di satu sisi Tax Avoidance ini dianggap tidak melanggar hukum dan 

masih dianggap wajar karena tidak melanggaar peraturan perpajakan yang 

berlaku. Tetapi, disisi lain Tax Avoidance ini tidak diinginkan oleh pemerintah 

karena dapat menurunkan penerimaan negara.  

Perusahaan pertambangan merupakan salah satu penyumbang pajak 

terbesar di Indonesia dan juga banyak perusahaan pertambangan di Indonesia 

yang cukup bermasalah. Perusahaan sektor pertambangan menjadi sorotan paling 

penting dalam penelitian ini karena perusahaan sektor tersebut banyak yang 

melakukan tindakan Tax Avoidance yang menurunkan penerimaan negara. 

Mantan ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan sekitar 60 persen 

perusahaan tambang di Indonesia mangkir dari kewajiban membayar pajak dan 

sektor pertambangan merupakan usaha dengan tingkat pelaporan SPT yang masih 

sangat buruk, serta masih ada perusahaan pertambangan yang tidak mendaftarkan 

diri mereka sebagai wajib pajak (kompas.com). 

Pada sektor pertambangan di Indonesia, kenaikan aliran uang ilegal dari 

tahun 2003 hingga 2014 sangatlah fantastis. Tahun 2003 pada sektor 

pertambangan mencapai Rp11,80 triliun dan pada tahun 2014 naik mencapai 

Rp23,89 triliun. Diindiikasikan bahwa aliran uang ilegal pada sektor 

pertambangan ini muncul karena adanya transaksi perdagangan faktur palsu oleh 

tambang-tambang ilegal dan terjadinya ekspor komoditi pertambangan yang tidak 
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tercatat. Selain itu, penyebab lainnya adalah tingginya penghindaran pajak dan 

pengelakan pajak yang melibatkan perusahaan pertambangan di Indonesia. Hal ini 

didukung oleh data realisasi penerimaan pajak sektor pertambangan yang hanya 

sebesar Rp96,9 triliun, dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) 

sektor pertambangan mencapai Rp1.026 triliun. Artinya, penerimaan pajak 

terhadap PDB (tax ratio) sektor pertambangan hanya sebesar 9,4% (PWYP, 

2015). Kondisi inilah yang memberikan sinyal terjadinya Tax Avoidance yang 

melibatkan perusahaan pertambangan.   

Perusahaan-perusahaan saat ini masih banyak yang melakukan 

penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan-perusahaan 

Internasional, antara lain dilakukan oleh perusahaan Apple, IKEA, HSBC, Lotte 

Group, Google, Amazon, dan Starbucks. Apple yang merupakan raksasa gadget 

ini ternyata telah melakukan penghindaran pajak sehingga pembayaran pajaknya 

di Amerika Serikat menjadi sangat rendah. Dilihat dari skema pajaknya, Apple 

melibatkan beberapa anak perusahaan yang terdaftar di Irlandia dan Belanda 

dengan tujuan untuk memindahkan laba perusahaan dari negara dengan tarif pajak 

yang tinggi ke negara dengan tarif pajak yang rendah. Apple menerapkan teknik 

penghindaran pajak untuk menghemat pajak penghasilan senilai 44 miliar US 

Dollar pada tahun 2009 hingga 2012 (forbes.com, 2013).  

Selanjutnya, berdasarkan laporan dari media Independent pada 2016, 

menyatakan bahwa IKEA sebuah perusahaan yang bermarkas di Swedia telah 

melakukan upaya penghindaran pajak dalam kurun waktu 2009 hingga 2014. 

Seperti halnya Apple, IKEA secara sadar telah terlibat dalam memindahkan 
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miliaran euro dari negara yang berpajak tinggi ke anak perusahaan dengan tarif 

pajak rendah. Akibat dari praktik penghindaran pajak ini setiap tahunnya Uni 

Eropa kehilangan $78,4 miliar (Forum Pajak, 2016).  

Dampak penghindaran pajak tentunya dapat menurunkan penerimaan 

negara sehingga program-program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

menjadi tidak maksimal. Berdasarkan laporan GFI (Global Financial Integrity) 

mengungkapkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke sembilan sebagai 

salah satu negara berkembang yang paling dirugikan akibat penghindaran pajak 

pada periode 2001-2010 dengan kerugian sebesar US$109 miliar (lampost.co). 

Fenomena yang terjadi terhadap praktik Tax Avoidance yang dilakukan 

perusahaan pertambangan di Indonesia sangatlah rumit. Seperti yang diungkapkan 

oleh Direktur Jenderal Pajak bahwa perusahaan tambang batubara di Indonesia 

milik Grup Bakrie pada tahun 2009 telah melakukan penghindaran pajak sebesar 

Rp 2,176 triliun, dimana tunggakan pajak paling besar PT Kaltim Prima Coal 

sebesar Rp 1,5 triliun, PT Bumi Resources, Tbk sebesar Rp 376 miliar, dan PT 

Arutmin Indonesia sebesar Rp 300 miliar (David, 2014). KPC melakukan 

penghindaran pajak dengan cara membelokkan penjualan kepada PT Indocoal 

Resorce Limited, anak usaha BUMI, di Kepulauan Cayman.  

Tax Avoidance yang dilakukan oleh KPC ini merupakan tindakan 

agresivitas pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak yang seharusnya 

dibayarkan. Selain itu, Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi juga 

membenarkan pernyataan dari mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro 

terkait dengan banyaknya perusahaan multinasional yang tidak menjalankan 
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kewajibannya terhadap negara. Bambang menyatakan bahwa sebanyak 2000 

perusahaan multinasional selama sepuluh tahun telah menunggak dalam 

membayarkan pajak badannya. 

Kasus dalam pajak memang tidak akan berhenti sampai disini, terlebih lagi 

adanya permainan dengan orang dalam yang menyebabkan timbulnya ketidak 

percayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga membuat masayarakat 

tersebut enggan dalam melakukan kewajiban pajaknya. Dengan melihat 

banyaknya kasus tersebut dapat kita interpretasikan bahwa penelitian ini sangatlah  

penting untuk dilakukan karena dengan penelitian ini wajib pajak dapat 

melakukan Tax Avoidance dengan cara yang legal tanpa harus melakukan 

penghindaran pajak secara ilegal. Penerapan Tax Avoidance tersebut tentunya juga 

dipengaruhi faktor-faktor dari perusahaan, seperti kondisi keuangan yang tidak 

memungkinkan serta berbagai kebijakan yang diambil oleh perusahaan. 

Contohnya seperti perusahaan yang mengalami kerugian perlu mengubah 

tunjangan karyawannya dalam bentuk uang menjadi pemberian natura, natura 

disini bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21.  

Tax Avoidance yang dilakukan oleh manajemen perusahaan memicu 

timbulnya konflik agency. Agency theory mendeskripsikan hubungan antara 

pemegang saham (shareholders) sebagai principal dan manajer sebagai agen. 

Dengan perspektif agency theory, manajer dapat menentukan keputusan mengenai 

besarnya pajak yang akan dibayarkan tanpa melanggar peraturan hukum. Salah 

satu mekanisme untuk mengontrol agency theory adalah dengan menerapkan tata 

kelola perusahaan (Corporate Governance). Corporate Governance bertujuan 
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untuk terciptanya suatu tata kelola yang baik, efisien, dan efektif agar tetap dalam 

ruang lingkup peraturan pemerintah dan tetap patuh dalam pembayaran pajak.  

Salah satu penyebab munculnya Tax Avoidance yang dilakukan 

perusahaan adalah lemahnya penerapan Corporate Governance. Mengingat 

sebagai perusahaan yang telah go public masih terdapat indikasi adanya 

penerapan prinsip-prinsip Corporate Governance yang belum terlaksana dengan 

maksimal. I Gusti Ayu dan Ketut Alit (2014) menjelaskan bahwa Corporate 

Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara 

berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan.  

Penerapan Corporate Goverance berguna bagi perusahaan-perusahaan yang 

mengelola dana publik, seperti perusahaan yang terdaftar di bursa efek, 

perusahaan perbankan, dan perusahaan BUMN.  

Masalah Corporate Governance ini mulai muncul di Indonesia setelah 

terjadinya krisis moneter tahun 1998. Sulitnya bangkit dari krisis moneter tersebut 

dikarenakan lemahnya Corporate Governance yang diterapkan di Indonesia. 

Sejak masalah krisis tersebut, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 

dibentuk untuk dijadikan pedoman Good Corporate Governance. Penerapan tata 

kelola perusahaan ini diharapkan dapat membentuk top management yang efisien, 

transparan, serta profesionalitas dalam melaksanakan operasional perusahaan. 

Terdapat dua mekanisme dalam pengawasan Corporate Governance, yaitu 

mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal disini 

dipandang sebagai cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan 

struktur dan proses internal. Sedangkan mekanisme eksternal lebih kepada 
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pengendalian yang dilakukan perusahaan, pengendalian pasar, dan struktur 

kepemilikan. Corporate Governance dalam penelitian ini diproksikan dengan 

kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu dan Ketut Alit 

(2014) yang menyatakan bahwa praktik Corporate Governance dalam suatu 

perusahaan dapat diproyeksikan dengan keberadaan komisaris independen, 

kualitas audit, kepemilikan institusional, dan komite audit.  

Kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam pelaksanaan 

Corporate Governance. Dy Retta dan Mienati Somya (2016) menjelaskan bahwa 

kepemilikan institusional berperan penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan 

mempengaruhi perilaku manajer perusahaan. Pengawasan perusahaan di 

Indonesia akan didominasi oleh investor institusional, karena kepemilikan 

institusi yang dimiliki besar (lebih dari 5%). Kondisi ini mendorong manajer 

perusahaan untuk tidak melakukan strategi pajak seperti Tax Avoidance. 

Kepemilikan institusional dalam penelitian ini akan diuji pengaruhnya terhadap 

penghindaran pajak, mengingat angka investor institusional yang cukup besar di 

perusahaan yang terdaftar di BEI. Penelitian yang dilakukan oleh Dy Retta dan 

Mienati Somya (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

terhadap Tax Avoidance. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu 

dan Ketut Alit (2014) serta Kholbadalov (2012) menyatakan bahwa kepemilikan 

institusioanl tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Selain dari struktur 

kepemilikan, tindakan manajemen juga diawasi oleh dewan komisaris 

independen. 



9 
 

 

Ida Ayu Trisna dan Ketut Alit (2016) menyatakan bahwa proporsi 

komisaris independen yang besar dalam perusahaan akan memberikan 

pengawasan yang ketat sehingga mampu meminimalkan kesempatan melakukan 

kecurangan dari pihak manajemen. Pengawasan yang ketat ini diharapkan agar 

manajemen lebih transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat 

meminimalkan praktik Tax Avoidance. Menurut peraturan OJK Nomor 

33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan 

Publik menyatakan bahwa jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% 

dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Apabila presentase komisaris 

independen diatas 30% maka mengindikasikan bahwa pelaksanaan Corporate 

Governance telah berjalan dengan maksimal sehingga mampu mengontrol pihak 

manajemen perusahaan untuk menurunkan biaya keagenan yang berdampak pada 

penurunan praktik Tax Avoidance. Proksi dewan komisaris independen 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda pada beberapa penelitian. I Gusti Ayu dan 

Ketut Alit (2014) serta Kesit Bambang (2014) menemukan bukti adanya pengaruh 

negatif antara komisaris independen terhadap Tax Avoidance, namun berbeda 

hasil dengan penelitian dari Dyah Hayu dan Supriyadi (2015) serta Ida Ayu Trisna 

dan Ketut Alit (2016) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap Tax Avoidance. 

Putu Rista dan IGK Agung (2016) menyatakan bahwa komite audit 

mempunyai wewenang untuk mengontrol dan mencegah tindakan yang 

menyimpang dalam pelaksanaan laporan keuangan perusahaan. Komite audit ini 

juga bertanggung jawab dalam membantu dewan komisaris menjalankan 
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pengawasan secara efektif baik dalam internal maupun eksternal. Sehingga 

dengan adanya komite audit dalam perusahaan dapat meminimalisir adanya 

praktik Tax Avoidance. Komite audit juga menunjukkan hasil penelitian yang 

berbeda. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang 

(2014) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap Tax 

Avoidance. Tetapi berbeda dengan penelitian Ida Ayu Trisna dan Ketut Alit 

(2016) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap Tax 

Avoidance.  

Sabar Warsini (2016) juga menyatakan bahwa pengawasan terhadap 

manajemen perusahaan selain menggunakan investor institusional, juga dapat 

menggunakan auditor eksternal. Banyak riset yang menyatakan bahwa kapabilitas 

dan independensi auditor merupakan ukuran kualitas audit. Sehingga auditor yang 

memiliki prinsip independensi akan memiliki kualitas yang lebih baik, karena 

mampu membatasi manajemen dalam melakukan kecurangan, serta dapat 

mengontrol dalam tindakan Tax Avoidance. Fitri Damayanti dan Tridahus Susanto 

(2015) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap Tax 

Avoidance. Namun berbeda dengan penelitian I Gusti Ayu dan Ketut Alit (2014) 

yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap Tax 

Avoidance. 

Penelitian ini termotivasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang 

menghasilkan hasil penelitian yang berbeda. Hasil yang berbeda ini disebabkan 

karena perbedaan periode waktu, bentuk pengukuran, sampel yang digunakan, 

serta kondisi peraturan yang berbeda. Penelitian ini menggunakan periode 2012 
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sampai dengan 2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

data periode tersebut karena merupakan data perusahaan yang terbaru dan relevan 

untuk disesuaikan dengan keadaan perusahaan pada saat ini. Sehingga pada 

periode tersebut, peneliti termotivasi mengembangkan lebih lanjut penelitian 

mengenai pengaruh dari Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance 

Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016”.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap Tax Avoidance 

pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh dari kepemilikan institusional terhadap Tax 

Avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Untuk menganalisis pengaruh dari dewan komisaris independen terhadap Tax 

Avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Untuk menganalisis pengaruh dari komite audit terhadap Tax Avoidance pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4. Untuk menganalisis pengaruh dari kualitas audit terhadap Tax Avoidance pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkaan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1. Bagi Perusahaan 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan ataupun dorongan bagi manajemen perusahaan bahwa betapa 

pentingnya penerapan Corporate Governance dalam kegiatan 

operasional perusahaan. Penerapan Corporate Governanace yang baik 

dan sesuai dapat digunakan untuk meminimalkan risiko hukum yang 

akan timbul dari kegiatan Tax Avoidance yang dilakukan perusahaan. 
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2. Bagi Investor 

Bagi para investor dapat dijadikan pertimbangan dan penilaian terkait 

dengan kecenderungan Tax Avoidance dilihat dari sudut pandang 

Corporate Governance dari suatu perusahaan tersebut.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan 

bagi peneliti selanjutnya terkait dengan objek bahasan yaitu Tax 

Avoidance maupun variabel yang digunakan, sehingga keterbatasan 

dalam penelitian ini dapat disempurnakan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab.  

Sistematika penulisan skripsi ini antara lain adalah sebagai berikut: 

BAB I       PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II      TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, landasan teori yang mendasari 

penelitian, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis dalam 

penyusunan skripsi ini. 
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BAB III     METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian, batasan 

penelitian, identifikasi variabel yang akan digunakan untuk diteliti, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, dan 

teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, dan teknik 

analisis data.  

BAB IV     GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran subyek penelitian, yang 

terdiri dari hasil analisis data yang digunkan dalam penelitian ini. 

Selain itu juga terkait dengan interpretasi dari hasil uji yang telah 

dilakukan serta pembahasan dari hasil analisis data. 

BAB V       PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian berdasarkan 

hasil pengujian statistik, selain itu juga menjelaskan tentang 

keterbatasan penelitian serta saran terkait dengan hasil penelitian. 

 

 

 


