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BAB I

PENDAHULUAN

I.1  Latar Belakang

Di Indonesia, sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terbagi

menjadi dua yaitu, Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pajak

mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya

dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan

terbesar yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk

pengeluaran pembangunan. Menurut UU No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, Pajak merupakan suatu

konstribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi maupun badan

yang bersifat memaksa berdasarkan pada Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada umumnya, orang pribadi atau badan

akan enggan untuk mengeluarkan sebagian kekayaannya apabila hal tersebut tidak

memberikan manfaat langsung baginya. Demikian pula dengan membayar pajak,

wajib pajak cenderung menghindari pajak atau membayar pajak dengan nominal

sekecil mungkin karena mereka beranggapan bahwa pajak tidak memberikan

manfaat langsung dibandingkan dengan jumlah uang yang harus dikeluarkan.

Menurut Sari & Martani (2010) mengatakan bahwa pajak penghasilan yang

disetorkan perusahaan kepada Negara merupakan proses transfer kekayaan dari

pihak perusahaan kepada Negara, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembayaran

pajak penghasilan ini merupakan biaya bagi perusahaan. Adanya pandangan bahwa

pembayaran pajak penghasilan merupakan biaya bagi perusahaan, mengakibatkan

munculnya asumsi bahwa pemilik perusahaan cenderung lebih suka manajemen

melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi beban pajaknya (Chen et al.,

2010). Tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk

menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara

yang tergolong legal (tax avoidance) atau tidak tergolong legal tax evasion (Frank,

et. Al., 2009). Dalam penelitian ini, tindakan pajak agresif mempunyai tiga

komponen pengukuran, yaitu effective tax rate (ETR), cash effective tax rate
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(CETR) dan Book Tax Different (BTD). ETR digunakan karena dianggap dapat

merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal

(Frank et al. 2009). Sedangkan CETR digunakan karena diharapkan dapat

mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak suatu perusahaan (Chen et al.

2010). Book Tax Different digunakan karena dapat memperlihatkan kecenderungan

manajemen pajak pada laba perusahaan namun juga dapat memperlihatkan adanya

manajemen laba (Desai & Dharmapala, 2006 dalam Hidayanti & Laksito, 2013).

Dari ketiga pengukuran tersebut diharapkan tindakan pajak agresif dapat

diidentifikasi, dan dapat diketahui apakah suatu perusahaan melakukan suatu

tindakan pajak agresif atau tidak. Walaupun tidak semua tindakan yang dilakukan

perusahaan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan

perusahaan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi pada sebuah

perusahaan terafiliasi di Singapura, yakni PT. RNI, diduga melakukan

penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas di Jakarta, Solo, Semarang, dan

Surabaya. PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun dari segi

permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi atau

bisa dikatakan pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di

Indonesia. Karena modalnya dimasukkan sebagai utang untuk mengurangi pajak

maka perusahaan ini bisa terhindar dari kewajiban perpajakan yang maksimal.

Hutang dapat mengurangi pajak karena dari adanya utang tersebut perusahaan akan

membayar beban bunga utang dan mengakibatkan pengurangan laba sehingga

pembayaran beban pajak perusahaan tersebut menurun. Dalam laporan

keuangannya, tercatat kerugian demikian besar sehingga tidak ada pajak yang

masuk ke negara. Dalam laporan keuangan PT. RNI 2014, tercatat utang sebesar

Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi

ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Modus

lain yang dilakukan PT. RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah (PP) No

46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1%

untuk omzet di bawah Rp 4,8 miliar pertahun (Suryowati, 2016).

PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia juga melakukan tindakan pajak

agresif. Kasus ini terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak terhadap
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nilai penjualan dan pembayaran royalti. Dalam laporan pajaknya TMMIN

menyatakan nilai penjualan mecapai Rp 32,9 triliun, namun Ditjen Pajak

mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun. Sehingga TMMIN harus menambah

pembayaran pajaknya sebesar Rp 500 miliar. Penghindaran pajak yang dilakukan

TMMIN karena adanya pengurangan laba dari pembayaran royalti dan pembelian

bahan baku yang tidak wajar (nasional.kontan.co.id).

Berdasarkan fenomena yang terjadi yang dilakukan oleh PT. RNI

mengindikasikan adanya penghindaran pajak dengan memanfaatkan peraturan

pemerintah tentang pajak penghasilan khusus UMKM, sehingga mengakibatkan

kurangnya penerimaan negara. Jumlah komisaris independen PT. RNI yaitu 1 orang

dari 4 orang atas jumlah seluruh dewan komisaris sehingga PT. RNI hanya memiliki

proporsi komisaris independen yaitu 20%. Jumlah komite audit dalam perusahaan

yaitu 3 orang termasuk ketua. Seharusnya PT. RNI tidak melakukan tindakan pajak

agresif, karena komite audit dalam perusahaan sudah sesuai yang berfungsi sebagai

pengendalian dan pengawasan internal dalam pengelolaan perusahaan.

Tindakan pajak agresif bisa muncul dari berbagai faktor, salah satunya adalah

kompensasi manajemen. Pemberian kompensasi manajemen bisa timbul karena

secara langsung atau tidak langsung pihak manajemen perusahaan akan bersedia

dalam membuat keputusan atau kebijakan penghindaran pajak agresif untuk

mengurangi beban pajak perusahaan, hanya jika manajemen juga mendapatkan

keuntungan atas kebijakan yang dilakukan (Mayangsari, 2015). Untuk itu

kompensasi tinggi kepada manajemen adalah salah satu cara terbaik sebagai upaya

pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Menurut Desai dan Dharmapala (2006)

dalam Mayangsari (2015) kompensasi tinggi yang diberikan kepada manajemen

mampu menaikkan tingkat penghindaran pajak perusahaan yang dipimpin menjadi

besar pula.

Corporate governance seperti komisaris independen dan komite audit

mempunyai peran yang baik sebagai mekanisme pengawasan dan pembuatan

keputusan dalam hal perpajakan. Tingkat corporate governance yang tinggi dapat

mengidentifikasi adanya keagresifan perencanaan pajak didalam perusahan dan

akan lebih terkontrol dan lebih menaati tata tertib yang ada didalam perusahaan

tersebut, sehingga perusahaan akan lebih taat dalam pembayaran pajak kepada
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pemerintah daripada merusak nama baik perusahaan dan menurunkan saham

perusahaan tersebut (Hidayanti & Laksito 2013).

Mekanisme corporate governance yaitu Komite Audit bertugas membantu

dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Fahriani & Priyadi, 2016).

Menurut peraturan yang dikeluarkan OJK yaitu jumlah komite audit dalam suatu

perusahaan minimal 3 orang. Jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan

sesuai dengan peraturan tersebut maka perusahaan akan lebih bertanggung jawab

dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan

memonitor segala kegiatan yang berlangsung didalam perusahaan, sehingga akan

memperkecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan (Dewi,

2014).

Komisaris independen merupakan orang yang tidak memiliki hubungan

afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur

pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik (Annisa, 2012).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 jumlah

komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah

seluruh anggota dewan komisaris. Dimana dengan semakin banyak jumlah

komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan

pengawasan terhadap kinerja manajemen. Dengan pengawasan yang semakin

besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan

dalam menjalankan perusahaan sehingga meminimalkan terjadinya tax avoidance

(Suyanto & Supramono, 2012).

Berbagai penelitian yang telah dilakukan mengenai Tindakan Pajak Agresif

yang hasilnya masih terdapat perbedaan dengan peneliti lainnya. Menurut

penelitian yang dilakukan Ain & Subardjo (2015) menyatakan bahwa kompensasi

kepada direksi berpengaruh positif secara signifikan terhadap effective tax rates.

Sehingga apabila dilihat sebagai suatu kesatuan manajemen pajak, pemberian

tingkat kompensasi yang tinggi terhadap direksi bukan merupakan suatu cara

efektif dalam meningkatkan usaha manajemen pajak dengan memperkecil

pembayaran pajak. Namun berbeda dengan Putri (2014) kompensasi eksekutif tidak

memiliki pengaruh signifikan terhadap tax aggresive. Hal ini terjadi karena
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perusahaan yang memiliki corporate governance yang baik, penyelarasan antara

kepentingan pemegang saham dan eksekutif melalui peningkatan kompensasi tidak

berlaku. Sehingga peningkatan terhadap kompensasi direksi tidak memiliki

pengaruh terhadap pembayaran pajak.

Penelitian yang dilakukan Suyanto & Supramono (2012) menyatakan bahwa

komisaris independen berpengaruh negative secara signifikan terhadap agresivitas

pajak. Semakin besar proporsi komisaris independen maka semakin kecil

agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Namun, berbeda dengan penelitian

yang dilakukan Hadi & Mangoting (2014) proporsi komisaris independen tidak

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak yang berarti bahwa

keberadaan dewan komisaris independen tidak menentukan efektivitas pengawasan

manajemen terhadap agresivitas pajak

Penelitian yang dilakukan Anissa & Kurniasih (2012) menyatakan bahwa

komite audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak

karena jumlah komite audit dalam suatu perusahaan yang sesuai dengan peraturan

BEI akan efektif dalam mencegah tindakan manajemen dalam melakukan

minimalisasi laba untuk kepentingan pajak. Namun berbeda dengan Fahriani &

Priyadi (2016) komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan

pajak agresif dikarenakan komite audit hanya sebagai formalitas syarat dari

pemerintah.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Fahriani &

Priyadi (2016) yang meneliti tentang pengaruh corporate governance terhadap

tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang tedaftar di BEI tahun

2009-2013. Adapun Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah

adanya penambahan variabel independen yaitu kompensasi manajemen, dan

menggunakan 3 (tiga) pengukuran pajak agresif yaitu Cash Effective Tax Rate

(CETR), Effective Tax Rate (ETR) dan Book Tax Different (BTD), serta didalam

penelitian ini menggunakan objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar

di BEI periode 2014-2016.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan mengambil topik Pengaruh Kompensasi

Manajemen dan Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif.
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I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat

diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

a. Apakah Kompensasi Manajemen berpengaruh signifikan terhadap

Tindakan Pajak Agresif?

b. Apakah Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Tindakan

Pajak Agresif?

c. Apakah Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Tindakan Pajak

Agresif?

I.3  Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat dijelaskan tujuan dari

penelitian ini adalah:

a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh signifikan kompensasi

manajemen terhadap tindakan pajak agresif.

b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh signifikan komisaris

independen terhadap tindakan pajak agresif.

c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh signifikan komite audit

terhadap tindakan pajak agresif.

I.4  Manfaat Hasil Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan

manfaat kepada beberapa pihak:

a. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai referensi dan memberikan tambahan pengetahuan

mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan pajak agresif

yang dilakukan perusahaan serta dapat menjadi bahan penelitian lanjutan

dengan menambahkan variable baru yang belum pernah diteliti.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi investor dan pengguna laporan keuangan, yakni penelitian ini

dapat memberikan informasi tambahan dalam pengambilan keputusan

investasi.
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2. Bagi perusahaan, yakni penelitian ini dapat diharapkan dijadikan

pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil kebijakan terkait

perencanaan pajak agar tindakan pajak yang diambil masih terbilang

tindakan yang legal untuk dilakukan dan lebih efisien dalam

pengelolaan pajak perusahaan dimasa mendatang.

3. Bagi Pemerintah, yakni agar lebih memperhatikan perusahaan-

perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif.
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