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The objective of this research is to obtain the effect between board of 

commissioner and tax avoidance in the mining sector listed on Indonesia Stock 

Exchange 2010-2014. This research use puurposive sampling methods. This 

research  use  secondary  data  which  obtain  from  6  different listed  company’s 

annual reports. Hyphoteses in the research based on earlier research and several 

supporting other theories which analyze using Eviews 7.1 programs. 

This  research  show  that  board  of  commissioner  have  impact  on  tax 

avoidance in the mining sector listed on Indonesia Stock Exchange 2010-2014. 
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I. PENDAHULUAN 
 

1.1 LATAR BELAKANG 
 

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

nomor 28 tahun 2007 memberikan pengertian pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara    langsung     dan    digunakan    untuk    keperluan    negara    bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun berbeda dengan negara, 

perusahaan sebagai Wajib Pajak badan menganggap pajak merupakan suatu 

beban murni yang tidak memiliki konstribusi secara langsung terhadap 

keuntungan perusahaan, dan mengurangi laba bersih (Hardika, 2007). 

Dalam  praktik  yang  ada,  pembayaran  pajak  yang  tinggi  menjadikan 

Wajib Pajak merasa perlu melakukan upaya efisiensi pembayaran pajak. 

Efisiensi   pembayaran   pajak   tersebut   dapat   dilakukan   dengan   adanya 
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manajemen pajak. Pohan (2013) dalam Anggoro (2015) menjelaskan bahwa 

manajemen pajak sebenarnya berasal dari hal yang sangat mendasar dari sifat 

manusia   (manusiawi),   “kalau   bisa   tidak   membayar   mengapa   harus 

membayar, kalau bisa membayar lebih kecil mengapa harus membayar lebih 

besar”. Pohan (2013) juga menjelaskan bahwa salah satu fungsi dari 

manajemen pajak adalah melakukan perencanaan pajak. Dalam melakukan 

perencanaan pajak, strategi umum yang di gunakan salah satunya adalah 

penghindaran pajak (Rahman, 2012). 

Lim (2011) mendefinisikan pengertian tax avoidance sebagai 

penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan 

yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Peneliti 

Kebijakan Ekonomi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Wiko Saputra 

mengungkapkan, bahwa jumlah aliran uang ilegal di Indonesia mencapai Rp 

227,75 triliun pada 2014. Nah, sektor pertambangan menyumbang porsi 

terbesar dalam aliran uang yang bertujuan untuk menghindari atau upaya 

penggelapan pajak, jumlahnya sekitar Rp 23,89 triliun ungkap Wiko kepada 

media baru-baru ini (http://pwyp-indonesia.org/id). Memperkuat ungkapan 

yang dikemukakan oleh KPK dan Wiko Saputra, data penerimaan pajak yang 

berasal  dari  sektor  pertambangan yang  diterima negara  mengalami 

penurunan dari tahun 2011 hingga tahun 2013. 

Tabel 1.1 
 

REALISASI PENERIMAAN PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN 
 

 
KOMODITAS 

TAHUN BAYAR (miliar rupiah) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Pertambangan Batubara 20,929.0 20,930.5 23,993.5 28,852.9 20,145.2 

Pertambangan Emas 4,626.6 8,048.5 10,138.3 3,774.9 972.4 

Pertambangan Nikel 925.8 492.8 2,389.6 926.8 286.1 

Pertambangan Tembaga 10,652.2 14,851.2 18,248.2 8,366.7 3,745.3 

Pertambangan Lainnya 12,110.9 13,933.0 16,287.4 18,446.8 31,566.8 

TOTAL 49,244.5 58,256.0 71,057.0 60,368.1 56,715.8 

Sumber: Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak 
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Penghindaran pajak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan bukan 

merupakan hal yang tidak disengaja. Terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi suatu perusahaan membuat kebijakan tersebut, salah satunya 

adalah peran dari corporate governance perusahaan. Corporate governance 

sebagai tata kelola perusahaan menentukan arah perusahaan sesuai dengan 

karakter pemimpin perusahaan. Karakter seorang pemimpin mempengaruhi 

keputusan yang dibuatnya termasuk dalam penghindaran pajak (Permana, 

2015). Corporate governance dalam penelitian ini di proksikan pada dewan 

komisaris sesuai dengan Bursa Efek Indonesia bahwa Dewan Komisaris 

memiliki komposisi dan jumlah yang sesuai kebutuhan untuk menjalankan 

fungsi pengawasan secara independen dan memperhatikan efektivitas dalam 

pengambilan  keputusan.  Pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  salah 

satunya adalah keputusan dalam melakukan penghindaran pajak yang 

dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji secara 

khusus analisis pengaruh dewan komisaris terhadap tax avoidance pada 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2010-2014. 

1.2 TUJUAN PENELITIAN 
 

Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Ukuran Dewan Komisaris 

berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

II. LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 TEORI AKUNTANSI POSITIF 
 

Tiga hipotesis utama dalam teori akuntansi positif yaitu (Scott, 2009): 
 

a. The Bonus Plan Hypothesis 
 

Manajer menginginkan bonus yang tinggi, jika bonus bergantung pada 

laba yang dilaporkan, maka manajer akan memaksimalkan bonus mereka 

dengan melaporkan pendapatan setinggi mungkin. 

b. The Debt Covenant Hypothesis 
 

Perusahaan memiliki rasio antara utang dan ekuitas lebih besar, cenderung 

memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi dengan laporan laba 
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yang lebih tinggi serta cenderung melanggar perjanjian utang apabila ada 

manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya. 

c. The Political Cost Hypothesis (Hipotesis Biaya Politik) 
 

Hipotesis ini  menyatakan  bahwa  perusahaan  yang  berhadapan  dengan 

biaya  politik,  cenderung  melakukan  rekayasa  penurunan  laba  dengan 

tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. 

Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh 

perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tarif 

pajak, tuntutan buruh dan lain sebagainya. 

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini ialah Self 

Assessment System dimana pemerintah memberikan kesempatan bagi 

perusahaan   melakukan   penghitungan   penghasilan   kena   pajaknya.   The 

Political Cost Hypothesis mendorong pihak perusahaan memanipulasi atau 

menyembunyikan informasi keadaan perusahaan kepada pemerintah, dimana 

pihak  perusahaan  yang  memiliki  informasi  lebih  banyak  akan 

memaksimalkan keuntungannya sendiri dan hal ini dapat mengakibatkan 

kerugian pada pihak pemerintah. 

2.2 PAJAK 
 

2.2.1 PENGERTIAN PAJAK 
 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 

pasal 1 angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

dijelaskan bahwa, “...pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran 

rakyat...”. 

2.2.2 MANAJEMEN PAJAK 
 

Manajemen pajak adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib 

pajak orang pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, 

pelaksanaan,  dan  pengendalian  kewajiban  dan  hak  perpajakannya  agar 

hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan 
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atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan efektif, 

sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan 

dalam artian peningkatan laba atau penghasilan (Pohan, 2013). Pohan (2013) 

juga menjelaskan bahwa fungsi dari manajemen pajak ada tiga, yaitu 

perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pengendalian 

pajak. 

2.2.3 PERENCANAAN PAJAK 
 

Perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak 

orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan 

berbagai celah kemungkinan    yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam 

koridor ketentuan peraturan perpajakan (loopholes) agar perusahaan dapat 

membayar pajak dalam jumlah minimum (Pohan, 2013). 

2.2.4 TAX AVOIDANCE 
 

Menurut Rahman (2012), salah satu strategi umum yang digunakan 

perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak ialah tax avoidance. Tax 

avoidance  adalah  bentuk  dari  perencanaan  pajak,  namun  perencanaan 

berubah  menjadi  peghindaran  ketika  wajib  pajak  berusaha  untuk 

mendapatkan manfaat pajak (Murray, 2012). 

2.3   PENGARUH  UKURAN   DEWAN   KOMISARIS  TERHADAP  TAX 

AVOIDANCE 
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