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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setiap orang sudah tidak asing lagi dengan kata pajak. Menurut UU No.28 

tahun 2007 pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang 

oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap 

berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung 

serta digunakan untuk kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Bagi negara-

negara yang berkembang pajak adalah unsur yang sangat penting dalam 

meningkatkan anggaran penerimaan oleh negara. Di Indonesia, pajak merupakan 

salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar (Khoirunnisa, 2014). 

Namun bagi setiap individu maupun perusahaan, pajak itu adalah beban bagi 

mereka. Pajak yang sudah di bayar belum tentu dapat dinikmati fasilitasnya, 

sehingga banyak individu ataupun perusahaan yang melakukan penghindaran 

pajak (tax avoidance). 

Penghindaran pajak merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk 

meringankan beban pajak secara legal. Yang dimaksud dengan legal adalah 

memanfaatkan kelemahan dari peraturan perundang-undangan tentang pajak itu 

sendiri. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) (2005) 

terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia yang 

diduga melakukan penghindaran pajak dengan cara melaporkan kerugian 

perusahaan selama 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak pada negara. 

Fenomena penghindaran pajak ini juga terjadi di Amerika. Menurut Dyreng, 
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Hanlon dan Maydew (2008) terdapat ¼ dari jumlah perusahaan di Amerika telah 

melakukan penghindaran pajak yaitu dengan membayar pajak kurang dari 20 

persen pada tahun 2008. Padahal rata-rata pajak yang harus dibayarkan 

perusahaan seharusnya mendekati 30 persen. 

Untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak perusahaan dan 

menyeimbangkan kepentingan antara pemegang saham pengendali maupun non 

pengendali diperlukan tata kelola perusahaan sebagai mekanisme pengawasan, 

seperti komisaris independen, komite audit, kualitas audit. (Midiastuty & Suranta, 

2016). Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam tata kelola perusahaan 

adalah masalah transparansi. Transparansi terhadap pemegang saham dapat 

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

pertemuan para pemegang saham. Berdasarkan beberapa referensi, laporan 

keuangan yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big four 

yakni Price Water Cooper House (PWC), Deloitte Touche Thomatsu, KPMG, 

Ernest & Young (EY) dianggap lebih berkualitas dan memiliki tingkat kecurangan 

yang lebih rendah jika dibandingkan dengan KAP non Big four (Damayanti & 

Susanto, 2015). 

Komisaris independen ini bukan berasal dari pihak terhubung dengan 

pemegang saham utama, dewan direksi, maupun dewan komisaris lainnya. 

Dengan demikian, diharapkan mampu untuk melindungi hak pemegang saham 

nonpengendali dan mewakili pemegang saham nonpengendali dalam mengawasi 

perusahaan, misalnya dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan 
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meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap perpajakan (Sandy & Lukviarman, 

2015) 

Mekanisme corporate governance berikutnya adalah komite audit. Komite 

audit mempunyai tugas dan tanggung jawab agar perusahaan taat terhadap 

peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perpajakan. Dengan demikian, 

adanya komite audit diharapkan dapat mengurangi dan mencegah segala perilaku 

atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan seta 

dapat meminimalisir terjadinya praktik penghindaran pajak (Diantari & Ulupui, 

2016). 

Tidak hanya dari tata kelola perusahaan yang dapat mempengaruhi 

penghindaran pajak (tax avoidance), karakteristik keuangan juga menjadi salah 

satu yang dipertimbangkan dalam menentukan faktor penyebab dilakukannya 

penghindaran pajak. Kebijakan keuangan sebuah perusahaan dapat dilihat melalui 

profitabilitas  dan leverage perusahaan. Profitabilitas perusahaan dapat diukur 

menggunakan Return On Asset (ROA) yang mencerminkan kinerja sebuah 

perusahaan. Sementara leverage adalah rasio yang menunjukkan jumlah 

komposisi hutang perusahaan. Secara umum, perusahaan menggunakan hutang 

perusahaan akan mengakibatkan biaya bunga yang akan dipotong dari beban 

pajak perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013). 

Faktor berikut yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran 

sebuah perusahaan. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga 

akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku 

agresif atau patuh. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih 
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mempertimbankan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya (Khairunisa, 

Hapsari & Aminah, 2017). 

Berbagai cara lain dilakukan agar perusahaan dapat melakukan 

penghindaran pajak (tax avoidance), salah satunya yaitu dengan memperbesar aset 

tetap perusahaan. Perusahaan dengan aset tetap yang besar cenderung akan 

memiliki beban pajak yang rendah dibandingkan dengan perusahaan yang aset 

tetapnya kecil. Hal ini dikarenakan aset pajak yang besar mendapatkan 

keuntungan dari beban depresiasi yang akan ditanggung perusahaan. Dimana yang 

akan mengurangi beban pajak (Noor & Sabli, 2012). 

Melihat adanya banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik 

penghindaran pajak, penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian yang 

diberi judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran 

Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Kebijakan yang diambil oleh sebuah perusahaan memiliki peran yang 

sangat penting terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Menurut Subair 

(2013) karakteristik perusahaan merupakan salah satu faktor terjadinya tindakan 

penghindaran pajak. Karakteristik tersebut berupa profitabilitas dan ukuran 

perusahaan. Menurut Yuniarwati, Ardana, Dewi, dan Lin (2017) profitabilitas 

mencerminkan kinerja keuangan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba 

untuk perusahaannya. Peningkatan laba yang dihasilkan perusahaan menjadi 

alasan bagi sebuah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.  
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Menurut Subair (2013) karakteristik perusahaan lainnya yang menjadi 

faktor terjadinya tindakan penghindaran pajak adalah ukuran sebuah perusahaan. 

Besar kecilnya sebuah perusahaan dapat diukur melalui total aset sebuah 

perusahaan. semakin besarnya ukuran sebuah perusahaan maka perusahaan 

tersebut dianggap memiliki nilai yang baik sehingga perusahaan tidak melakukan 

penghindaran pajak, tetapi perusahaan yang memiliki ukuran lebih kecil akan 

lebih potensial untuk menghindari pajak (Yuniarwati et al., 2017) 

Total aset sebuah perusahaan selain dijadikan sebagai alat untuk mengukur 

besar kecilnya sebuah perusahaan, juga dapat dijadikan sebagai alat ukur capital 

intensity. Menurut Anindyka, Pratomo dan Kurnia (2017) perusahaan yang 

menginvestasikan dananya pada aset dan persediaan cenderung memiliki peluang 

untuk mengurangi penghasilan kena pajak karena depresiasi setiap tahunnya serta 

sebagai upaya manajemen pajak. 

Setelah karakteristik perusahaan yang menjadi faktor terjadinya 

penghindaran pajak. Perusahaan setidaknya lebih mempertimbangkan dari segi 

pembiayaan dalam bentuk hutang. Salah satu contohnya adalah leverage. 

Leverage dapat diartikan sebagai gambaran kemampuan perusahaan untuk 

menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar 

tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan. Semakin tinggi jumlah pendanaan 

dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula 

biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi 

akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan (Ngadiman & 

Puspitasari, 2014). 
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Untuk mengurangi persentase terjadinya penghindaran pajak seperti hal-

hal diatas, maka perusahaan setidaknya harus memiliki tata kelola perusahaan 

yang baik, salah satunya adalah dibentuknya proporsi komisaris independen. 

Menurut Yuniarwati et al. (2017) berdasarkan pedoman pelaksanaan, dewan 

komisaris dibentuk dengan tujuan untuk memberikan arahan dalam manajemen 

perusahaan dan mengawasi dalam penyusunan laporan keuangan yang memenuhi 

standar akuntansi yang berlaku sehingga menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas. Untuk mendukung kinerja dewan komisaris, maka dalam struktur 

keanggotaan dewan komisaris, setiap perusahaan harus memiliki komisaris 

independen. Komisaris independen dimaksudkan untuk mendukung fungsi 

pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris untuk lebih memastikan bahwa 

manajemen perusahaan dilakukan dengan baik dan menghasilkan laporan 

keuangan yang obyektif. 

Selain diharuskan memiliki komisaris independen, perusahaan juga 

diharuskan memiliki komite audit. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris 

dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit digambarkan 

sebagai mekanisme pemantauan untuk meningkatkan fungsi pengawasan 

independen dari pengendalian internal, kepatuhan perusahaan, dan pelaporan 

laporan keuangan yang andal dan relevan. Komite audit berguna untuk 

memastikan transparansi yang jelas, keadilan, dan keterbukaan dalam kegiatan 

bisnis perusahaan (Yuniarwati et al., 2017). 

Untuk mendukung penyajian laporan keuangan yang relevan dan dapat 

diandalkan serta memastikan audit yang andal, perusahaan cenderung memilih 
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penyedia layanan audit tertentu. Perusahaan berharap bahwa dengan 

memposisikan komisaris independen, komite audit dan penyedia layanan audit 

yang terpercaya, perusahaan dapat segera mendeteksi dan mencegah penghindaran 

pajak, agar setiap aktivitas bisnis perusahaan dapat dilakukan dengan transparansi, 

keadilan, dan pengungkapan yang jelas (Yuniarwati et al., 2017). 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan dengan penelitian yang akan diteliti, maka yang menjadi 

pertanyaan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran 

pajak? 

2. Apakah kualitas audit berpengaruh secara signifikan terhadap 

penghindaran pajak? 

3. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh secara signifikan 

terhadap penghindaran pajak? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap 

penghindaran pajak? 

5. Apakah profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran 

pajak? 

6. Apakah leverage berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran 

pajak? 

7. Apakah capital intensity berpengaruh secara signifikan terhadap 

penghindaran pajak? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh secara signifikan 

terhadap penghindaran pajak. 

2. Untuk mengetahui apakah kualitas audit berpengaruh secara signifikan 

terhadap penghindaran pajak. 

3. Untuk mengetahui apakah proporsi komisaris independen berpengaruh 

secara signifikan terhadap penghindaran pajak. 

4. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara 

signifikan terhadap penghindaran pajak. 

5. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh secara signifikan 

terhadap penghindaran pajak. 

6. Untuk mengetahui apakah leverage berpengaruh secara signifikan 

terhadap penghindaran pajak. 

7. Untuk mengetahui apakah capital intensity berpengaruh secara signifikan 

terhadap penghindaran pajak. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1.  Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menelaah kebijakan 

yang telah berlaku saat ini dengan membuat peraturan yang lebih jelas dan 

tegas mengenai perpajakan di Indonesia, untuk mempersempit celah 
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perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, baik yang bersifat legal 

maupun illegal. 

2. Bagi Akademisi  

Penelitian ini dilakukan dengan harapan bisa menjadi bahan referensi 

dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan melengkapi temuan-

temuan empiris di bidang akuntansi. 

 

1.5  Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan uraian 

secara umum mengenai pembahasan yang akan dibahas dalam setiap bab. 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, masalah penelitian, 

pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan dari penyusunan skripsi ini. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang defenisi, teori, dan hasil mengenai penelitian 

sebelumnya yang relevan dalam membangun model penelitian dan 

perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data dan metode 

analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai hasil pengujian data, analisis statistik 

deskriptif, hasil uji kualitas data, hasil uji outlier, hasil uji asumsi 

klasik, dan uji hipotesis beserta pembahasan atas hasil penelitian 

yang dilakukan. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi tentang kesimpulan penulis dari hasil penyusunan 

skripsi dan keterbatasan yang dialami penulis saat membuat skripsi 

serta rekomendasi untuk menunjang penelitian selanjutnya. 
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