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BAB Id 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakangg 

Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang 

(yang bersifat paksaan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum  (Mardiasmo, 2011:1). Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan yang 

sangat penting, sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan 

mengurangi laba bersih mereka. Perbedaan kepentingan antara pemerintah 

(fiskus) yang menginginkan penerimaan pajak yang besar bertolak belakang 

dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak 

seminimal mungkin (Handika, 2007 dalam Ariawan dan Putu, 2017).  

Tabel 1.1   

Target dan Realisasi Pajak 

Tahun  Target  

(Triliun Rupiah) 

Realisasi  

(Triliun Rupiah) 

Persentasi Penerimaan 

Pajak  

2012 1.016 981 96,5 

2013 1.148 1.077 93,8 

2014 1.246 1.147 92,0 

2015 1.489 1.240 83,3 

2016 1.539 1.285 83,5 

Sumber: www.kemenkeu.go.id (2017) 

Penerimaan pajak di Indonesia mengalami peningkatan terus menerus dari 

tahun ke tahun, namun dalam pencapaian target setiap tahunnya tidak pernah 

tercapai. Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak di 

Indonesia belum bisa dicapai secara maksimal, walaupun penerimaan pajak setiap 

http://www.bps.go.ig/
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tahun mengalami kenaikan secara terus menerus tetapi realisasinya tidak pernah 

melampaui target yang telah ditentukan.  

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak tersebut 

yaitu penghindaran pajak (tax avoidance) yaitu cara pengurangan pajak secara 

legal. Penghindaran pajak biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan 

peraturan (loopholes) dan tidak melanggar hukum perpajakan (Suandy, 2011). 

Penghindaran pajak (tax avoidance) yaitu upaya penghindaran pajak 

secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan Wajib 

Pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan 

mencari kelemahan peraturan (loopholes) (Dewi dan Jati, 2014). Oleh karena itu 

persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Disatu 

sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi disisi lain penghindaran pajak tidak 

diinginkan.  

Fenomena penghindaran pajak yang  terjadi di Indonesia adalah PT RNI, 

yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan terafiliasi perusahaan 

di Singapura. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan 

terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan 

hidup dari utang afiliasi. Artinya pemilik di Singapura memberi pinjaman kepada 

RNI di Indonesia. Jadi,  pemiliknya tidak menanam modal, tapi memberikan 

seolah-olah seperti utang, dimana ketika utang itu bunganya dibayarkan itu 

dianggap sebagai dividen oleh si pemilik di Singapura. Modal tersebut 

dimasukkan ke dalam utang untuk mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa 

terhindar dari kewajiban. Dalam laporan keuangan PT RNI tahun 2014, tercatat 
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utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 

miliar serta kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 

miliar. Selain itu, PT RNI juga memanfaatkan Peraturan Pemerintah (PP) 

No.46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1 

persen untuk omzet dibawah Rp 4,8 miliar per tahun. Terakhir, dua pemegang 

saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara 

benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang 

Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki 

usaha di Indonesia. (http://ekonomi.kompas.com/) 

Terdapat fenomena mengenai penghindaran pajak pada salah satu 

perusahaan sektor barang konsumsi yaitu pada sub sektor makanan dan minuman 

yaitu PT Coca Cola Indonesia. PT CCI diduga mengakali pajak pada tahun 2002-

2006 yang menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. 

Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, 

sehingga setoran pajaknya pun berkurang. Beban biaya itu antara lain untuk iklan 

produk minuman total sebesar Rp566,84 miliar. Akibatnya ada penurunan 

penghasilan kena pajak. Menurut DJP total penghasilan kena pajak CCI pada 

periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI penghasilan 

kena pajak hanya Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung 

kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP beban biaya 

ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik transfer pricing demi 

meminimalisir pajak. (www.nasional.kontan.co.id) 

http://ekonomi.kompas.com/
http://www.nasional.kontan.co.id/
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Fenomena penghindaran pajak disebabkan oleh beberapa faktor, faktor 

pertama yang mempengauhi penghindaran pajak adalah komisaris independen. 

Menurut Cahyono dkk, (2016) Komisaris Independen didefinisikan sebagai 

seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham 

pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris 

serta tidak menjabat sebagai direktur pada perusahaan yang terkait dengan 

perusahaan pemilik. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah 

komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh 

pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan 

jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari 

seluruh anggota komisaris, disamping undang-undang dan peraturan tentang pasar 

modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang 

saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penelitian yang 

dilakukan oleh Eksandy (2017) menyatakan bahwa komisaris independen 

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini didukung oleh 

Ayu dkk, (2016) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh 

positif terhadap penghindaran pajak. Sementara penelitian Sandy dan Niki (2015) 

menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak. 

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah komite 

audit. Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris 

dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Penelitian yang 

dilakukan oleh Eksandy (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh 
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negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh Sandy 

dan Niki (2015) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif 

terhadap tax avoidance. Sedangkan Agung dkk, (2016) memberikan hasil yang 

berbeda bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah kualitas 

audit. Kualitas Audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor 

mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan 

yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati, 

2014). Dalam melakukan pengauditan hal yang terpenting dalam pelaksanaannya 

adalah transparansi yang merupakan salah satu unsur dari good corporate 

governance. Kualitas audit yang tinggi akan diberikan oleh auditor yang memiliki 

kualitas dan kemampuan yang tinggi pula dengan tujuan untuk mempertahankan 

reputasinya. Penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017) menyatakan bahwa 

kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindara pajak. Hasil penelitian ini 

didukung oleh penelitian Dewi dan Maria (2015) yang menyatakan bahwa 

kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sementara Sandy 

dan Niki (2015) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap tax avoidance. 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

penghindaran pajak (tax avoidance) menunjukkan hasil yang berbeda, sehingga 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penghindaran pajak. Penelitian 

ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eksandy 

(2017). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 
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pertama, penelitian ini menambahkan variabel profitabilitas yang diukur dengan 

ROA dan capital intensity merupakan proporsi aset tetap. Penambahan variabel 

profitabilitas sebagai variabel independen karena menurut Dewinta dan Putu 

(2016) mengatakan bahwa perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa 

dalam memanfaatkan celah terhadap pengelolaan beban pajak. Sedangkan 

penambahan variabel capital intensity sebagai variabel independen karena 

menurut Rodigruez dan Arias (dalam Dharma dan Noviari, 2017) mengatakan 

bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi 

pajaknya akibat dari penyusutan aset tetap setiap tahunnya. 

Kedua adalah peneliti menambahkan jangka waktu penelitian. Peneliti 

sebelumnya dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi dengan menggunakan data tahun 2010-2014, sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan dengan menambahkan jangka waktu antara tahun 2012-2016. 

Penambahan jangka waktu penelitian karena ingin mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel tersebut jika jangka waktunya ditambahkan dan diharapkan 

akan mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini 

mengambil judul “PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE 

AUDIT, KUALITAS AUDIT, PROFITABILITAS DAN CAPITAL 

INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI DI BURSA 

EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2016”. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, agar tidak terjadi 

kesimpangsiuran dalam pemahaman maksud dan isi penelitian, maka peneliti 

membatasi ruang lingkup dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Objek dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia. 

2. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tax 

Avoidance. 

3. Variabel Independen yang terdapat dalam penelitian ini yaitu dewan 

komisaris independen, komite audit, kualitas audit, profitabilitas dan capital 

intensity. 

4. Periode dalam penelitian ini adalah tahun 2012-2016. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah  sebagai berikut : 

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016? 

2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2016? 
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3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2016? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2016? 

5. Apakah capital intensity berpengaruh terhadap tax avoidance pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016? 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah 

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh komisaris independen terhadap tax 

avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. 

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh komite audit terhadap tax avoidance 

pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. 

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas audit terhadap tax 

avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. 

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap tax 

avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. 
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5. Untuk menguji secara empiris pengaruh capital intensity terhadap tax 

avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya: 

1. Bagi Pembaca 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana menambah pengetahuan 

bagi pembaca, khususnya perpajakan yaitu tentang pengaruh komisaris 

independen, komite audit, kualitas audit, profitabilitas dan capital intensity 

terhadap tax avoidance dengan memberikan bukti empirisnya. 

2. Bagi Akademis 

Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan referensi  bagi penelitian 

selanjutnya mengenai topik yang sama dan dapat dijadikan sebagai 

pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan. 

3. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terkait faktor-faktor 

yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) agar 

perusahaan dapat menghindari penyimpangan dalam menentukan besaran 

pajak yang harus dibayarkan pada Negara. 

 

 

 


