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I.1  Latar Belakang 

Penghindaran Pajak didefinisikan sebagai setiap usaha yang dilakukan 

untuk mengurangi beban pajak (Puspita & Harto, 2014). Penghindaran Pajak (Tax 

Avoidance) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang 

tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran Pajak ini dapat dikatakan 

persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi diperbolehkan, tetapi di sisi lain 

tidak diinginkan. Perusahaan menghindari pembayaran pajak dengan 

menggunakan alasan UU ataupun peraturan pemerintah lainnya yang 

menyebabkan diperbolehkan tidak membayar pajak. Dengan menggunakan 

Effective Tax Rate yang merupakan ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi 

secara umum mengukur efektifitas dari strategi pengurangan pajak (Waluyo dkk, 

2015). Contohnya manajemen perusahaan membuat keputusan, utang perusahaan 

besar, akibatnya perusahaan membayar pajak kepada pemerintah rendah, namun 

sebaliknya utang sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk modal perusahaan. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan 

kewajiban perpajakannya antara lain, Leverage dan Corporate Governance 

(Maharani & Suardana, 2014). 

Terkait dengan penelitian ini, Kompas.com menyajikan bahwa telah terjadi 

kegiatan penghindaran pajak di luar negeri dan di Indonesia. Contoh kegiatan 

penghindaran pajak di luar negeri yaitu, perusahaan IKEA dengan sengaja 

memindahkan dana dari gerainya di seluruh Eropa ke anak perusahaannya di 

Belanda. Dengan demikian, mereka akan terbebas dari pajak di Linhtenstein atau 

Luxembour. Berbeda dengan penghindaran pajak yang berada di Indonesia yaitu, 

 PT RNI (Rajawali Nusantara Indonesia) sudah terdaftar sebagai perseroan 

terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan 

hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman 

kepada RNI di Indonesia. Pemilik di Singapura tidak menanamkan modal, 
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melainkan memberikan dananya sebagai utang. Perusahaan terhindar dari 

kewajiban pajak karena dana yang diterima sebagai modal dimasukkan sebagai 

utang sehingga dapat mengurangi pajak perusahaan. Hal ini ada kaitannya dengan 

kebijakan Leverage yaitu keputusan keuangan yang berkaitan dengan komposisi 

utang (Lestari, 2016). 

Pengaruh terkait antara Leverage dengan penghindaran pajak merupakan 

penambahan kebijakan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya 

tambahan berupa bunga atau interest dan pengurangan beban pajak penghasilan 

wajib pajak. Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang 

dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan 

jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar 

oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena 

pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan 

menjadi berkurang (Darmawan & Sukartha, 2014).  

Menurut Anissa & Kurniasih (2012) salah satu elemen penting dalam 

Kualitas Audit adalah transparansi. Transparansi terhadap pemegang saham dapat 

dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan 

pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang 

saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010). 

Alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang 

agresif, pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif 

dalam hal pajak dan akan  mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu 

sebelumnya. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP The Big Four 

menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan 

nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit 

oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Four (PriceWaterhouseCooper-PWC, 

Deloitte Ouche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young-E&Y) memiliki tingkat 

kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh 

KAP Non The Big Four.  

Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan 

hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah 

kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Banyaknya perusahaan yang melakukan 
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Penghindaran Pajak membuktikan bahwa Corporate Governance belum 

sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Proksi 

dari Corporate Governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah Komite 

Audit dan proporsi Dewan Direksi yang memiliki saham. 

Sejak direkomendasikan  Good Corporate Governance (GCG) di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2000, Komite Audit telah menjadi komponen umum dalam 

struktur Corporate Governance perusahaan publik (Daniri, 2008). Pada 

umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan 

keuangan dan pengawasan internal, karena Bursa Efek Indonesia (BEI) 

mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang 

diketuai oleh Komisaris Independen. Sesuai dengan surat edaran yang ada 

sekurang-kurangnya Komite Audit dalam perusahaan terdiri atas tiga orang 

(Fadhilah, 2014). 

Pada penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena dan gap research. 

Adapun fenomena yang diambil dalam penelitian ini, penulis melakukan pra riset 

mengenai pengaruh Leverage, Kualitas Audit, Komite Audit dan Dewan Direksi 

terhadap Penghindaran Pajak adalah perusahaan PT. Semen Indonesia dan                

PT. Citra Tubindo Tbk. 

 

Tabel 1. Semen Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2013 - 2014 
Kode Perusahaan Tahun Leverage Kualitas Audit Komite Audit Penghindaran Pajak 

SMGR 
2013 0.41226 1 4 0.22630 

2014 0.37245 1 5 0.21397 

Sumber: www.idx.co.id 

 

PT. Semen Indonesia (Persero)  Tbk merupakan produsen semen terbesar di 

Indonesia. Lokasi pabrik sangat strategis di Sumatera, Jawa, Sulawesi dan 

Vietnam menjadikan Semen Indonesia mampu memasok kebutuhan semen di 

seluruh tanah air yang didukung ribuan distributor, sub distributor dan toko-toko. 

Dari fenomena pada tabel 1, dapat dilihat bahwa Leverage (DER) terjadi 

penurunan antara tahun 2013 dan 2014 sebesar 0.03981 namun nilai pembayaran 

pajak mengalami penurunan sebesar 0.01233 antara tahun 2013 dan 2014. 

Selanjutnya Kualitas Audit dari tahun 2013 dan 2014 PT. Semen Indonesia secara 

berturut turut berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Four 
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sedangkan terjadi penurunan pembayaran pajak sebesar  0.01233 pada tahun 2013 

dan 2014. Selain itu Komite Audit dalam komposisi jumlah audit menunjukkan 

angka 4 di tahun 2013 dan angka 5 di 2014 namun pembayaran pajak mengalami 

penurunan sebesar 0.01233 antara tahun 2013 dan 2014. 

Hal ini menunjukkan bahwa Effective Tax Rate (ETR) dengan variabel 

Leverage yang menunjukkan semakin rendah hutang, namun pajak yang dibayar 

kecil. Dalam Kualitas Audit menunjukkan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) 

yang tinggi, namun pajak yang dibayar oleh perusahaan rendah. Dan variabel 

Komite Audit menunjukkan bahwa semakin banyak Komite Audit yang 

berpengalaman, pajak yang dibayar oleh perusahaan rendah. 

Berbagai penelitian yang telah dilakukan mengenai Penghindaran Pajak 

yang hasilnya masih terdapat perbedaan dengan peneliti lainnya. Menurut hasil 

penelitian dari Darmawan & Sukartha (2014), Dyreng et al., (2010) dan Pradipta 

& Supriyadi (2015) menyatakan bahwa variabel Leverage tidak berpengaruh 

signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Pengaruh Leverage terhadap 

Penghindaran Pajak dapat di gambarkan dari keputusan pendanaan. Perusahaan 

lebih menggunakan pendanaan internal. Dividen yang berasal dari laba ditahan 

tidak dapat menjadi pengurang laba kena pajak.  

Sementara berdasarkan hasil yang berbeda ditunjukkan penelitian dari 

Waluyo, dkk (2015) mengungkapkan bahwa variabel Leverage berpengaruh 

signifikan terhadap Penghindaran Pajak, hal ini didasarkan bahwa besarnya 

Leverage mengindikasikan adanya Penghindaran Pajak yaitu dengan 

memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hal ini di 

dukung oleh jurnal dari Richardson & Lanis (2007) & Swingly & Sukartha 

(2015). 

Selanjutnya menunjukkan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang 

tinggi, namun beban pajak yang dibayarkan perusahaan rendah. Fadhilah (2014) 

menyatakan  bahwa variabel Kualitas Audit tidak signifikan negatif terhadap 

penghindaran pajak. Hal ini karena perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan 

Publik (KAP) The Big Four memang lebih cenderung dipercayai oleh fiskus 

sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mempunyai integritas yang tinggi. 

Namun demikian jika perusahaan bisa memberikan keuntungan dan kesejahteraan 
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yang banyak dan lebih baik terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP)  tersebut bisa 

saja Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mempunyai reputasi yang baik 

melakukan tindakan kecurangan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka 

seperti kasus Enron tahun 2004. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Winata 

(2014). 

Adapun penelitian menurut Maharani & Suardana (2014), Anissa & 

Kurniasih (2012), dan Dewi & Jati (2014) menyatakan bahwa Kualitas Audit 

berpengaruh signifikan negatif terhadap Penghindaran Pajak hal ini didasarkan 

bahwa perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Four 

akan semakin sulit melakukan penghindaran pajak.  

Puspita & Harto (2015) dan Swingly & Sukartha (2014) menyatakan bahwa 

variabel Komite Audit berpengaruh tidak signifikan positif terhadap Penghindaran 

Pajak.  Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin banyak anggota Komite 

Audit yang menguasai akuntansi atau keuangan, tidak mempengaruhi 

kecenderungan penghindaran pajak perusahaan.  

Sementara berdasarkan hasil yang berbeda ditunjukkan oleh hasil penelitian 

dari Maharani & Suardana (2014) menyatakan bahwa variabel Komite Audit 

berpengaruh signifikan negatif dengan Penghindaran Pajak. Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan yang memiliki Komite Audit akan lebih bertanggung jawab 

dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan 

memonitor segala kegiatan yang berlangsung di dalam perusahaan. Dewi & Jati 

(2014) juga menyatakan bahwa variabel Komite Audit berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran pajak. Hal ini didasarkan semakin tinggi keberadaan komite 

audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas Good Corporate Governance 

di dalam perusahaan, sehingga akan memperkecil kemungkinan praktik 

penghindaran pajak yang dilakukan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan 

jurnal penelitian dari Anissa & Kurniasih (2012), Fadhilah (2014) dan Winata 

(2014). 

 

Tabel 2. Citra Tubindo Tbk Tahun 2013 - 2014 
Kode Perusahaan Tahun Dewan Direksi Penghindaran Pajak 

CTBN 
2013 5.857 0.28296 

2014 5.417 0.26634 

Sumber: www.idx.co.id 
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PT. Citra Tubindo Tbk merupakan perusahaan multinasional yang 

memproduksi minyak dan gas yang bermarkas di Batam, Indonesia. Perusahaan 

ini didirikan pada tahun 1975. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam-

macam bahan gas dan minyak. 

Dari fenomena pada tabel 2, dapat dilihat bahwa kepemilikan saham Dewan 

Direksi menunjukkan angka 5.857 ditahun 2013 dan angka 5.417 ditahun 2014 

terjadi penurunan kepemilikan saham Dewan Direksi sebesar 440 lembar saham 

dengan pembayaran pajak yang menurun antara tahun 2013 dan 2014 sebesar 

0.01662. Hal ini menunjukkan bahwa Effective Tax Rate (ETR) dengan variabel 

Dewan Direksi, semakin rendah saham Dewan Direksi, perusahaan membayar 

pajaknya semakin kecil. 

Jaya, dkk (2013) menyatakan bahwa variabel Dewan Direksi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil tidak signifikan ini 

disebabkan karena perusahaan atau dalam hal ini pihak manajemen lebih 

mempertimbangkan faktor-faktor terkait dengan sanksi administrasi maupun 

pidana perpajakan untuk kemudian memutuskan untuk melakukan penghindaran 

pajak. Menurut Timothy (2010) menyatakan bahwa variabel Dewan Direksi tidak 

berpengaruh signifikan disebabkan karena kepemilikan saham direksi ditingkat 

5% atau lebih, dianggap tidak memiliki kepentingan pemegang saham dan 

eksekutif perusahaan. 

Adapun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh hasil penelitian Irawan & 

Farahmita (2012) yang membuktikan bahwa kepemilikan saham direksi 

memberikan pengaruh yang positif terhadap manajemen pajak.  

Berdasarkan hasil uraian tersebut dapat diketahui bahwa dari perbedaan 

penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu Waluyo, dkk (2015) 

menggunakan variable Return of Asset (ROA), Leverage, Ukuran Perusahaan, 

Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi pada Penghindaran Pajak 

populasi  perusahaan manufaktur pada tahun 2010-2013. Sedangkan penelitian ini 

menggunakan variabel Leverage, Kualitas Audit, Komite Audit dan Dewan 

Direksi, populasi perusahaan manufaktur pada tahun 2013-2015.  

Penelitian ini menambahkan variabel Dewan Direksi sebagai variabel yang 

diduga mempengaruhi Tax Avoidance dengan alasan bahwa direksi adalah sebagai 
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wakil dewan komisaris untuk melakukan pengelolaan perusahaan dalam rangka 

menjalankan Good Corporate Governance. Hal tersebut diperkuat dengan adanya 

penelitian dari Irawan & Farahmita (2012). 

Berdasarkan fenomena dan research sebelumnya yang belum menunjukan 

bukti kuat dan hasil yang berbeda atau belum konsisten, maka dilakukanlah 

penelitian yang berjudul ‘Pengaruh Leverage, Kualitas Audit, Komite Audit dan 

Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak’. 

 

I.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

perumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

a. Apakah Leverage berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak?  

b. Apakah Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran 

Pajak? 

c. Apakah Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran 

Pajak? 

d. Apakah Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran 

Pajak? 

 

I.3  Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah:  

a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Leverage Terhadap 

Penghindaran Pajak. 

b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kualitas Audit terhadap 

Penghindaran Pajak.  

c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Komite Audit terhadap 

Penghindaran Pajak. 

d. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Dewan Direksi terhadap 

Penghindaran Pajak. 
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I.4  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa 

pihak, antara lain: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa 

tambahan pengetahuan kepada penulis selanjutnya mengenai pengaruh 

Leverage, Kualitas Audit, Komite Audit dan Dewan Direksi berpengaruh 

terhadap Penghindaran Pajak. Serta melanjutkan dan mendukung 

penelitian yang telah ada seperti jurnal-jurnal dan skripsi. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

perusahaan untuk memahami pentingnya pengaruh Kualitas Audit, 

Komite Audit dan Dewan Direksi dalam kegiatan operasional 

perusahaan, sehingga perusahaan dapat mencegah dan meminimalisir 

Penghindaran Pajak secara ilegal. Maka dari itu manajemen 

perusahaan dapat membuat peraturan yang dapat menghindarkan 

perusahaan dari kegiatan yang melanggar hukum. 

2) Bagi Investor 

Penelitian ini memberikan informasi, keterlibatan Good Corporate 

Governance yang diproksikan pada Komite Audit dan Dewan Direksi 

serta pengaruh yang disebabkan Leverage dan Kualitas Audit terhadap 

Penghindaran Pajak. Penelitian ini menjadi pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan untuk melakukan penanaman modal dan 

mengamati bagaimana tata kelola perusahaan yang baik. 

3) Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu referensi bagi 

masyarakat mengenai Penghindaran Pajak dan lebih memahami 

tentang pajak. 
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