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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kontribusi wajib pajak bagi suatu negara berperan penting dalam 

memenuhi keperluan negara meningkatkan kemakmuran rakyat sebesar-besarmya. 

Kontribusi wajib pajak badan atau orang pribadi ini bersifat memaksa yang tidak 

dapat secara langsung menerima imbalan dari kontribusi tersebut kepada negara 

yang terutang berdasarkan Undang-Undang, merupakan pengertian dari pajak 

yang berdasarkan peraturan UU KUP Nomor 6 tahun 1983 pasal 1 ayat 1. 

Menurut Beaulieu (1906), suatu bantuan dari barang atau dari penduduk 

negara yang dipaksa oleh kekuasaan publik baik langsung atau tidak langsung 

dengan tujuan menutupkan belanjaan pemerintah adalah pengertian dari pajak. 

Arti pajak menurut Adriani (1949), iuran dari masyarakat yang dianggap utang 

kepada negara yang dapat berupa paksaan kepada orang yang menurut peraturan 

undang-undang wajib membayarkannya dengan prestasinya tidak dapat digunakan 

atau ditunjukkan secara langsung oleh masyarakat dengan tujuan untuk 

membayarkan pengeluaran negara di mana pengeluaran tersebut memiliki 

hubungan dengan tugasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan. Menurut  

Soemitro (1988), iuran dari rakyat dengan dasar undang-undang yaitu secara 

paksa membayarkan kepada Kas Negara tanpa langsung mendapatkan jasa timbal 

(kontra prestasi) untuk membayar pengeluaran umum disebut pajak. 

Dari pengertian-pengertian menurut para ahli, dapat menyimpulkan bahwa 

pengertian dari pajak merupakan iuran masyarakat yang dipungut secara terpaksa 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada pemerintah dengan tujuan 
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mengisi anggaran negara untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam 

mensejahterakan masyarakat dengan memberikan fasilitas atau jasa timbal balik 

yang akan dinikmati masyarakat secara tidak langsung. 

Pajak adalah sumber penghasilan negara bagian terbesar yang dapat 

membantu negara dalam melakukan kegiatan nasional dan membangun 

negaranya. Penerimaan pajak setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, akan 

tetapi tingkat target APBN negara untuk setiap tahunnya belum pernah tercapai. 

Oleh karena itu, pemungutan pajak harus dikelola dengan baik dan meningkatkan 

kesadaran bagi wajib pajak untuk taat dalam melaksanakan kewajibannya agar 

negara dapat semakin berkembang dan meningkatkan kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakatnya. Akan tetapi, terdapat perbedaan kepentingan wajib 

pajak untuk meningkatkan laba dan mengurangi beban hingga sekecil mungkin 

dengan salah satu cara yaitu melakukan penghindaran pajak. 

Perlawanan terhadap pajak atau penghindaran pajak adalah segala kegiatan 

wajib pajak yang dilakukan dalam rangka mengurangi dan meminimal kan biaya 

pajak dengan menggunakan celah-celah dalam hukum pajak yang dapat 

menimbulkan hambatan-hambatan bagi negara dalam pemungutan pajak sehingga 

negara mengalami penerimaan kas semakin berkurang. Upaya penghematan pajak 

atau penghindaran pajak yang masih dalam rangka wajib pajak memenuhi 

ketentuan perundangan merupakan pengertian dari penghindaran pajak (tax 

avoidance) menurut Arnold dan McIntyre (1995). 

Suatu tindakan yang menghindari atau menurunkan kewajiban wajib pajak 

dalam membantu pemerintah membangun negara disebut penghindaran pajak. 

Penghindaran pajak dilakukan dengan memanipulasi penghasilan secara legal 
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dengan menggunakan ketentuan pajak yang ada dalam rangka memperkecil 

jumlah pajak terutang. Penghindaran pajak sering terjadi di Indonesia, dari wajib 

pajak yang berupa orang pribadi maupun berupa badan. Walaupun tahun 2010 

peraturan pajak penghasilan pasal 17 ayat 2 bagian b telah melakukan penurunan 

tarif pajak dari 28% menjadi 25%, akan tetapi penghindaran pajak masih terjadi 

secara terus menerus hingga saat ini.  

Penghindaran pajak penting untuk diteliti karena pemerintah kekurangan 

dana untuk membangun negara yang masih sedang berkembang agar menjadi 

negara yang lebih maju. Berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat, 

pemerintah Indonesia juga masih memiliki hutang ke luar negeri pada tahun 2016 

sebesar Rp. 3.889 trilliun, sedangkan anggaran pada tahun 2016 pendapatan 

negara direncanakan sebesar Rp. 1.822 trilliun yang sebagian besar dari pajak. 

Sehingga pemungutan pajak sangat penting bagi negara dan berpengaruh negara 

kita terus-menerus di belakang negara-negara lain jika penghindaran pajak tidak 

dapat ditangani. 

Dalam rangka untuk mendapatkan informasi apakah terdapat faktor yang 

dapat mempengaruhi penghindaran pajak telah dilakukan berbagai penelitian yang 

memiliki hasil penelitian berbeda-beda. Waluyo, Basri, dan Rusli (2015) 

menemukan bahwa terdapat tiga variabel independen memiliki signifikansi yang 

berpengaruh pada penghindaran pajak yaitu berupa ukuran perusahaan, leverage, 

dan return on assets, sedangkan terdapat dua variabel independen berupa 

kepemilikan institusi dan kompensasi rugi fiskal yang tidak memiliki signifikansi 

pada penghindaran pajak. Deddy, Rita, dan Kharis (2016) menemukan bahwa 

terdapat tiga variabel yang tidak mempunyai pengaruh signifikan pada 
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penghindaran pajak berupa leverage, ROA, dan ukuran perusahaan dan hanya 

kepemilikan institusi yang ditemukan memiliki signifikansi dengan aktivitas 

penghindaran pajak. Siregar dan Widyawati (2016) menemukan bahwa variabel 

independen dalam penelitiannya yaitu ukuran perusahaan dan leverage yang 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak. Dewinta 

dan Setiawan (2016) menemukan bahwa variabel independen leverage tidak 

mempunyai signifikansi dengan variabel dependen penghindaran pajak. 

Ngadiman dan Puspitasari (2014) menemukan bahwa kepemilikan institusional 

dan ukuran perusahaan memiliki signifikansi dengan kegiatan penghindaran pajak 

sedangkan variabel yang tidak memiliki signifikansi adalah leverage. Putri, 

Herawati, dan Riva (2014) menemukan bahwa leverage terhadap penghindaran 

pajak memiliki pengaruh signifikan. Cheisviyanny dan Rinaldi (2015) 

menemukan bahwa ukuran perusahaan terdapat signifikansi negatif pada 

penghindaran pajak sedangkan kompensasi rugi fiskal tidak mempunyai 

signifikansi. Kurniasih dan Sari (2013) menemukan bahwa adanya signifikansi 

secara parsial antara variabel independen kompensasi rugi fiskal, ukuran 

perusahaan dan return on assets dan variabel dependen penghindaran pajak dan 

tidak adanya pengaruh signifikan secara parsial antara variabel dependen 

penghindaran pajak dan variabel independen corporate governance dan leverage 

Dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian dan pendapat 

dengan melihat hasil penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, penulis termotivasi 

untuk meneliti pada ruang lingkup seluruh perusahaan di BEI dengan variabel 

independen diatas yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu ROA, leverage, 

ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan institusi. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Apakah return on assets berpengaruh signifikan positif terhadap 

penghindaran pajak? 

2. Apakah leverage berpengaruh signifikan positif terhadap 

penghindaran pajak? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

penghindaran pajak? 

4. Apakah kepemilikan institusi berpengaruh signifikan negatif 

terhadap penghindaran pajak? 

5. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan positif 

terhadap penghindaran pajak? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah diatas, yaitu : 

1. Untuk mengetahui return on assets mempengaruhi penghindaran 

pajak. 

2. Untuk mengetahui leverage mempengaruhi penghindaran pajak. 

3. Untuk mengetahui ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran 

pajak. 

4. Untuk mengetahui kepemilikan institusi mempengaruhi 

penghindaran pajak. 

5. Untuk mengetahui kompensasi rugi fiskal mempengaruhi 

penghindaran pajak. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Untuk Pemerintah 

Dengan adanya penelitian ini pemerintah akan terbantu dalam tindakan 

mencegah adanya kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan dengan 

menggunakan kelemahan atau celah yang terdapat dalam peraturan-

peraturan perpajakan. Sehingga pemerintah dapat meningkatkan 

kebijakan dalam peraturan yang lebih baik atas celah peraturan 

perpajakan tersebut. 

1.4.2 Untuk para Investor dan Pemegang Saham 

penelitian ini membantu dalam menganalisa keadaan perusahaan dalam 

perpajakan sehingga para investor dan pemegang saham dapat 

melakukan keputusan untuk kedepannya dalam menginvestasi dan dapat 

mengontrol perusahaannya dengan tata kelola yang lebih baik. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Proses menyajikan hasil suatu penelitian di sini akan dibahas dan disusun 

dalam bentuk gambaran sistematika berikut dibawah ini.  

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab pertama ini akan membahas mengenai latar belakang peneliti 

melakukan penelitian, perumusan masalah, tujuan melakukan 

penelitian, manfaat yang didapatkan dari penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS  

Winnie, Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal 
dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak, 2018 
UIB Repository©2018



7 
 

  Universitas Internasional Batam  

Bab ini dikemukakan tentang metode yang digunakan oleh penelitian  

beserta dengan hasil penelitian yang ditemukan dan hubungan antar 

variable dependen dengan variable independen. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini dikemukakan rancangan penelitian, tempat dan waktu, 

populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional, 

teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, metode analisis data 

yang digunakan dalam mengolah data penelitian, dan pengujian 

hipotesis yang akan digunakan. 

BAB IV :  HASIL DAN ANALISIS  

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, 

dan interpretasi hasil uji data. Hasil uji data terdiri dari analisis 

statistik deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji asumsi klasik dan hasil 

pengujian hipotesis.  

BAB V :  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab terakhir adalah sebagai penutup untuk penelitian ini. Bab penutup 

memuat simpulan-simpulan dari hasil penelitian, pembahasan, dan 

keterbatasan-keterbatasan yang terdapat didalam penelitian, serta 

rekomendasi-rekomendasi sebagai bahan pertimbangan untuk 

pengembangan penelitian berikutnya. 
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