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BAB I 

PENDAHULUAN 

4.1 Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar bagi beberapa 

negara berkembang di Asia, khususnya di Indonesia. Pajak juga merupakan fokus 

pemerintahan dalam mencapai target pendapatan guna menopang pembangunan 

negara mulai dari infrastruktur, fasilitas umum, hingga mendanai anggaran 

pembelanjaan negara lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan suatu negara. Data 

Ditjen Pajak menunjukkan besarnya realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Wajib 

Pajak Besar mencapai Rp 361,84 triliun. Tahun 2018 ini, target penerimaan pajak 

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar adalah sebesar Rp 432,37 triliun yang berarti 

tumbuh sebesar 19,54% dibanding realisasi sebelumnya (Harian Surya, 2018:4). 

Namun dibalik itu, pemerintah negara masih memiliki kendala dalam mencapai 

penerimaan pendapatan negara melalui sisi pajak, yaitu dengan adanya 

penghindaran pajak atau tax avoidance. Hal ini didukung dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Cahyani (2010) yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib 

pajak untuk negara berkembang di Asia hanya mencapai 1,5% sampai dengan 3%. 

Tax avoidance adalah upaya efisiensi beban pajak yang harus 

dibayarkan dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui bergabai jenis 

transaksi yang bukan merupakan objek pajak (Cahyani, 2010). Secara umum tax 

avoidance  adalah pengaturan transaksi-transaksi keuangan dengan cara sedemikian 
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rupa yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan 

tetap berdasarkan hukum perpajakan. Menurut Rahmi Fadhilah (2014) 

menunjukkan bahwa hal inilah yang menjadi pro dan kontra apakah tax avoidance 

dilakukan dengan cara legal atau ilegal. Tax avoidance dapat dilihat dari berbagai 

macam sisi. Pertama adalah dari sisi pemerintah negara, jika wajib pajak melakukan 

tindakan kegiatan penghindaran pajak atau tax avoidance maka negara akan 

dirugikan karena jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak menjadi lebih 

sedikit dan pencapaian target penerimaan pajak negara menjadi berkurang. Kedua 

adalah dari sisi wajib pajak, jika melakukan kegiatan penghindaran pajak apakah 

dilakukan dengan cara yang benar ataupun curang, apakah penghindaran pajak 

dilakukan sesuai dengan ketetapan hukum perpajakan atau tidak. Apabila wajib 

pajak melakukan kegiatan penghindaran pajak dengan tidak sesuai dengan 

ketetapan hukum perpajakan maka wajib pajak tersebut telah melakukan tax 

evasion. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah 

dalam hukum pajak sehingga dalam melakukannya tidak melanggar hukum yang 

berlaku. Namun, hal ini tidak dapat diterima kerena berupaya untuk dapat 

menguntungkan diri sendiri atau pribadi yang merugikan negara. 

Kegiatan penghindaran pajak ini hampir dari seluruh lapisan wajib pajak 

di berbagai negara di Asia Tenggara telah melakukannya, hingga industri 

perbankan pun tidak menutup kemungkinan juga melakukan tindakan tersebut. Hal 

ini telah menjadi sorotan publik apakah literatur Good Corporate Governance 

(GCG) terkait dengan kegiatan penghindaran pajak sangat berpengaruh. Dikutip 

dari laman www.pikiran-rakyat.com, Direktur Pengawasan Bank II OJK Anung 

http://www.pikiran-rakyat.com/
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Herlianto menyatakan bahwa telah tercatat sebesar 90%-93% pada tahun 2015 

kasus pada industri perbankan melibatkan orang dalam dan nasabahnya. Hal ini 

didukung dengan penelitian yang menunjukkan hasil survei dari Asia-Fraud 

Foundation mengenai kinerja pegawai yang bekerja di sektor perbankan. Hasil 

tersebut menunjukkan sebesar 70% orang yang bekerja sektor keuangan pada 

dasarnya tidak jujur, dan sebanyak 50% pegawai sektor keuangan bertahun-tahun 

bisa saja melakukan kesalahan. 

Hal tersebut didukung pula dengan kasus pembobolan Bank BTN yang 

terjadi pada November 2016. Mabes Polri menyebutkan bahwa dana nasabah Bank 

BTN sebanyak Rp 225 miliar telah dibobol oleh oknum bank. Beberapa korban 

antara lain adalah PT Surya Artha Nusantara (SAN) Finance, PT Asuransi Jiwa 

Mega Indonesia, Asuransi Umum Mega serta Global Index Investindo. Dikutip 

melalui laman www.kompas.com, Direktur Tipideksus Mabes Polri Agung Setya 

menyatakan bahwa kasus tersebut dilakukan oleh pegawai bank dengan modus 

pemalsuan deposito. Sejumlah nasabah korporasi diberikan tanda terima deposito 

palsu setelah menempatkan dananya di BTN. Saat ini kepolisian sudah menangkap 

dan menahan sejumlah pelaku. Kepala kantor BTN Cabang Cibubur menyatakan 

bahwa dana SAN Finance yang tersimpan di Kantor Kas BTN Cikeas hanya Rp 

140 miliar dari total dana yang ditempatkan sebesar Rp 250 miliar, yang artinya 

telah terdapat Rp 110 miliar dana tersebut menghilang. SAN Finance pun 

mengalami kerugian yang cukup material dengan mengklaim merugi atas potensi 

keuntungan sebesar 15 persen. Sekertaris perusahaan BTN menyatakan bahwa 

nilyet deposito nasabah itu dipalsukan oleh komplotan penipu yang menggunakan 

http://www.kompas.com/
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nama BTN. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terbukti terdapat kecurangan 

yang dilakukan oleh pegawai Bank BTN Tanpa pengawasan dan perlindungan 

ketat, kasus pembobolan bank seperti ini akan terus terjadi dan bisa memantik 

kekhawatiran nasabah atas dananya di perbankan. Adanya pemalsuan deposito ini 

menunjukkan bahwa terdapat upaya perusahaan perbankan dalam mengurangi 

pendapatan bunga dengan menawarkan tingkat suku bunga yang kecil terhadap 

nasabah sehingga beban bunga yang dibayarkan oleh nasabah menjadi kecil dan 

pendapatan perusahaan menjadi kecil. Pendapatan perusahaan kecil akan 

mengakibatkan laba perusahaan menjadi kecil. Hal ini menunjukkan bahwa laba 

perusahaan akan semakin rendah dan pajak yang dibayarkan juga akan rendah yang 

mengakibatkan adanya upaya untuk penghindaran pajak. 

Penelitian ini akan membahas literatur Good Corporate Governanace 

yang dilatar belakangi oleh masalah komposisi dewan dan preferensi risiko 

eksekutif. Komposisi dewan akan diproyeksikan pada proporsi dewan komisaris 

independen dan komite audit, serta preferensi risiko eksekutif dalam mengambil 

keputusan. Proporsi dewan komisaris independen merupakan komponen dari 

dewan komisaris yang berasal dari pihak terafiliasi atau pihak yang memiliki 

hubungan bisnis maupun kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, 

anggota direksi, dan dewan komisaris lainnya (Pohan, 2008). Keberadaan komisaris 

independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen 

sehingga dapat mencegah agresifitas pajak perusahaan dan dapat mengawasi 

kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (Mayangsari, 

2003). Proporsi dewan komisaris yang besar dalam struktur dewan komisaris 
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perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam pengawasan yang baik 

dan dapat mengatasi kemungkinan kecurangan-kecurangan dari pihak manajemen 

(Raharjo & Daljono, 2014). Namun, apakah dengan hal tersebut berarti bahwa 

perusahaan akan selalu terlihat baik dalam kegiatannya. Pada penelitian Diantari 

dan Ulupui (2016) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen 

berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Demikian pula dengan penelitian 

Maharani dan Suardana (2014) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris 

berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Prommin, dkk (2016) menunjukkan proporsi dewan komisaris independen 

berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Berbeda dengan penelitian Fadhilah 

(2014) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Hal lain dalam komposisi dewan adalah komite audit. Komite audit 

dalam hal ini bertanggung jawab memastikan perusahaan telah menerapkan atau 

menjalankan undang-undang perpajakannya sesuai dengan peraturan yang 

didetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta melaksanakan pengawasan 

terhadap perilaku atau kinerja manajemen perusahaan dalam aspek perpajakannya 

(Diantari & Ulupui, 2016). Menurut Fadhilah (2014) komite audit ini bertugas 

untuk memberikan pandangan kepada manajemen mengenai masalah kebijakan 

keuangan dan pengendalian internal perusahaan. kebijakan keuangan yang baik 

pada perusahaan cenderung menunjukkan bahwa perusahaan telah menekankan 

biaya-biaya yang dikeluarkan agar lebih efisien khususnya pada perpajakannya. 

Penelitian yang terkait dengan pengaruh komite audit terhadap tax avoidance 
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adalah penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah (2014) yang menyatakan bahwa 

komite audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance. berbeda dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014), Diantari dan Ulupui 

(2016) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap tax 

avoidance. 

Faktor lain yang dianggap mempengaruhi tax avoidance adalah 

preferensi risiko eksekutif. Preferensi risiko eksekutif dalam hal ini menunjukkan 

tindakan keputusan yang diambil oleh dewan eksekutif terhadap langkah 

perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Karakteristik dapat menjelaskan 

bahwa adanya peran individu dari top eksekutif yang memiliki karakter berbeda-

beda terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan (Dyreng, Hanlon, & 

Maydew, 2010). Menurut (Budiman, 2012) pemimpin perusahaan memiliki dua 

karakter terhadap resiko perusahaan, yaitu risk taker dan risk averse. Semakin 

tinggi resiko perusahaan maka dewan eksekutif akan cenderung bertindak risk 

taker, sedangkan semakin kecil resiko perusahaan maka dewan eksekutif akan 

cenderung bertindak risk averse. Swingly dan Sukartha (2015) telah melakukan 

penelitian yang menunjukkan bahwa preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif 

terhadap tax avoidance. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Butje 

dan Tjondro (2014) yang menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh 

signifikan terhadap tax avoidance. 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa tidak adanya konsisten 

dalam hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Oleh karena itu, 

peneliti ingin meneliti kembali dengan variabel yang terkait dalam sebuah 
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penelitian yang berjudul “Pengaruh Komposisi Dewan dan Karakter Eksekutif 

terhadap Tax Avoidance Pendekatan Book Tax Gap pada Perusahaan 

Perbankan di Asia Tenggara”. 

 

4.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah yang akan dibahas adalah : 

1. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tax 

avoidance? 

2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance? 

3. Apakah preferensi risiko eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance? 

 

4.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai bukti empiris untuk mengetahui : 

1. Pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap tax avoidance 

2. Pengaruh komite audit terhadap tax avoidance 

3. Pengaruh preferensi risiko eksekutif terhadap tax avoidance 

 

4.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak anatara lain : 
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1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan perusahaan dalam mengambil 

keputusan terkait penghindaran pajak, serta bagi investor dapat mengetahui 

karakter dari pimpinan berusahaan. 

2. Bagi akademisi dapat dijadikan sebagai literatur dan pustaka perpustakaan yang 

bermanfaat bagi mahasiswa STIE Perbanas Surabaya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan 

pembanding hasil-hasil penelitian selanjutnya. 

 

4.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan proposal ini dibagi dalam beberapa bab, dimana bab satu 

dengan bab yang lain saling terkait. Adapun sistematika penulisan yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan proposal. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan uraian dari penelitian terdahulu, landasan teori yang 

terkait dengan pembahasan penelitian , kerangka penelitian, dan 

hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan uraian yang berisi tentang prosedur tahap penelitian 

yang di dalamnya terdapat rancangan penelitian, batasan penelitian, 
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identifikasi variabel, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, 

data dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

 

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini merupakan uraian yang berisi tentang gambaran subyek 

penelitian, pemaparan analisis data, dan pembahasan mengenai hasil 

penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan uraian yang berisi mengenai kesimpulan, 

keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

 


