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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Modal merupakan salah satu hal dasar perusahaan dalam menjalankan

usahanya. Dalam akuntansi sumber pendanaan awal perusahaan dapat diperoleh

dari utang dan modal. Dalam pemilihan kedua alternatif pendanaan tersebut dapat

menimbulkan biaya baik biaya administrasi atau biaya penurunan nilai. Biaya

ekuitas terjadi atas pemilihan alternatif sumber pendanaan berupa modal atau

saham (Harjito & Martono, 2003).

Biaya ekuitas adalah biaya yang timbul sebagai akibat dari pendanaan

modal berupa saham atau kepemilikan entitas. Dividen merupakan salah satu

biaya yang dibayarkan kepada pemegang sahamnya atas dana yang

diinvestasikan. Pada perusahaan yang melakukan penawaran saham ke publik

memiliki resiko biaya ekuitas atas pergerakan harga pasar sahamnya (Hanafi,

2012).

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan salah satu bagian penting dari

pertumbuhaan ekonomi Indonesia. BEI adalah salah satu pasar modal yang

menyediakan alternatif pendanaan bagi perusahaan Indonesia. Salah satu alternatif

pendanaan yang dapat dilakukan perusahaan adalah penerbitan dan penjualan

saham di bursa efek atau pasar modal. Saham yang dijual dalam bursa efek akan

dibeli oleh investor sesuai pertimbangan resiko dan persentase keuntungan yang

diharapakan (Siregar, 2015).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (2019) menunjukkan adanya

peningkatan perusahaan yang mendaftaran sahamnya di BEI. pada tahun 2016
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terdapat 14 perusahaan yang melakukan initial public offering (IPO) atau dalam

bahasa Indonesia penawaran saham perdana. Pada tahun 2017 terdapat 36

perusahaan yang menawarkan saham perdana kepada masyarakat. Pada tahun

2018 terdapat 55 perusahaan yang menawarkan saham perdana kepada

masyarakat.

Pengambil keputusan atau manajemen dalam suatu entitas memerlukan

perkiraan harga pasar, resiko dan waktu. Manajemen akan merencanakan suatu

tindakan dengan mempertimbangkan dampak pada harga pasar perusahaan

dengan keuntungan yang diharapkan. Biaya yang timbul dari kegiatan

penananaman modal tersebut akan berdampak pada harga pasar saham perusahaan

(Treynor, 2015).

Dalam mencapai nilai kinerja perusahaan maksimal mengharuskan

manajemen menekan biaya-biaya sekecil mungkin. Proses penganggaran sumber

modal diperlukan estimasi biaya modal yang akan terjadi. Manajemen mengambil

keputusan kegiatan lainnya seperti sewa guna usaha akan memerlukan estimasi

biaya (O’byrne & Young, 2000).

Dalam penelitian Easton (2004) menggunakan contoh skala besar pada

perusahaan dari tsahun 1993-2010 di Amerika Serikat, dapat ditemukan bahwa

perbedaan antara tingginya perilaku penghindaran pajak dalam jangka pendek

berhubungan dengan menurunnya biaya ekuitas. Pengukuran secara ex ante pada

biaya ekuitas dapat hitung berdasarkan harga saham kini dan analisa peramalan

keuntungan pada masa yang akan datang. Dalam argumen ini, biaya ekuitas dapat

digunakan oleh investor menilai tingkat resiko pajak yang akan terjadi.
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1.2 Permasalahan Penelitian

Dalam penerapan penelitian Easton (2004), upaya penghindaran pajak

dapat memberi pengaruh terhadap kinerja suatu instansi. Peramalan biaya yang

dihematkan dari penghindaran pajak dapat alokasikan untuk beberapa sektor. Hal

ini dapat mempengaruhi beberapa biaya lain seperti biaya ekuitas atas sumber

modal berupa saham.

Penghasilan sebelum pajak menjadi dasar perencanaan pajak dalam

penghindaran pajak. Sehingga kegiatan penghindaran pajak akan mempengaruhi

biaya ekuitas yang menjadi salah satu aspek yang diperhatikan oleh investor.

Untuk menilai upaya penghindaran pajak dapat diukur dari perbedaan buku fiskal

dan komersial atau diukur dengan tarif efektif pajak dalam suatu instansi. Tingkat

aggresivitas dalam perencanaan pajak pada suatu perusahaan diyakinkan dapat

berpengaruh pada biaya ekuitas pada perusahaan tersebut (Dyreng, Hanlon, &

Maydew, 2008)

Dalam penelitan Dyreng et al. (2008) mengatakan bahwa ada banyak

perusahaan menunjukkan tarif pajak efektif yang rendah dalam jangka panjang.

Kegiatan penghindaran pajak tersebut diharapkan mampu memberikan suatu hasil

atau manfaat untuk pemegang saham. Hal ini dapat menjelaskan bahwa mengapa

perusahaan memberikan insentif kepada eksekutif untuk mengecilkan jumlah

biaya pajak yang akan ditanggung perusahaan.

Pada kasus kegiatan penghindaran pajak dapat dianalisa bahwa kegiatan

penghindaran pajak akan berdampak terhadap biaya ekuitas. Dampak tersebut

dituju pada pemeriksaan literatur dalam konsekuensi penghindaran pajak pada
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perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Kegiatan penghindaran pajak tidak akan

terhindar dari perusahaan yang mendaftarkan sahamnya pada bursa efek.

(Armstrong, 2011).

Menurut Dyreng, Hanlon, & Maydew (2019) memberikan argumen

bahwa upaya penghindaran pajak tidak pasti hanya bagian dari keseluruhan

perencanaan pajak yang diterapkan perusahaan. Perusahaan menerapakan upaya

penghindaran pajak yang tidak pasti jika perencanaan pajak yang lebih aman

sudah tidak bisa diterapkan. Dengan menggunakan besarnya contoh bukti dalam

hubungan antara biaya ekuitas dan upaya penghindaran pajak seperti large book-

tax difference, large permanent book-tax difference, dan low cash effective rates,

dapat diteliti dan disimpulkan bahwa investor membutuhkan persentase

pengembalian modal yang lebih tinggi atau sebaliknya pada perusahaan yang

melakukan kegiatan penghindaran pajak.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang muncul pada penelitan di atas, peneliti

mengemukakan beberapa pertanyaan peneliti yang akan dibahas dalam penelitian

ini:

1. Apakah upaya penghindaran pajak dapat memberi pengaruh secara

signifikan terhadap biaya ekuitas pada perusahaan yang

mempublikasikan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia?

2. Apakah marginal benefit akan meningkatkan berpengaruh penghindaran

pajak pada biaya ekuitas terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia?
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3. Apakah outside monitoring akan meningkatkan berpengaruh

penghindaran pajak pada biaya ekuitas terhadap perusahaan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

4. Apakah information quality akan meningkatkan berpengaruh

penghindaran pajak pada biaya ekuitas terhadap perusahaan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang akan dibahas, berikut ini

adalah rumusan tujuan penelitian sebagai objektif dilakukannya penelitian ini:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara

upaya penghindaran pajak terhadap biaya ekuitas.

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara

marginal benefit terhadap penghindaran pajak pada biaya ekuitas.

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara

outside monitoring terhadap penghindaran pajak pada biaya ekuitas.

4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara

information quality terhadap penghindaran pajak pada biaya ekuitas.
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1.4.2 Manfaat Penelitian

Berikut ini manfaat yang dapat dikutip dari hasil penelitian, yaitu:

1. Bagi Perusahaan

Dengan adanya hasil penelitian tersebut, diharapkan perusahaan dapat

mengetahui pengaruh upaya penghindaran pajak pada biaya ekuitas.

2. Bagi Investor

Dengan adanya hasil penelitian, Investor dapat menambah wawasan hal

apa saja yang perlu diperhatikan dalam berinvestasi. Sehingga dapat

mengurangi kemungkinan terjadi investasi buruk.

3. Bagi Akademisi

Berdasarkan hasil penelitian di atas, bagi pihak mahasiswa ataupun dosen

dapat menambah wawasan tentang upaya penghindaran pajak sehingga

dapat menjadi bahan pelajaran atau pengajaran di masa yang akan

datang.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistem adalah suatu kumpulan atau kelompok bagian yang memiliki

peran masing-masing untuk mewujudka objektif dari suatu kesatuan tersebut.

Sistematika pembahasan dibuat untuk karya ilmiah ini dapat mencapai objektif

penelitian ini dengan rinci dan rapi. Berikut ini adalah sistematika ilmiah yang

akan dibahas dalam penyusunan karya ilmiah ini:
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BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas latar belakang penelitian ini dilakukan dan

permasalahan yang akan diteliti melalui beberapa sub-bab. Latar

belakang merupakan bagian sub-bab yang menjelaskan alasan di

melakukan penelitian dan kasus yang terjadi sehingga menjadi alasan

penelitian ini diteliti. Dalam sub-bab permasalahan teliti akan membahas

mengenai pokok penelitian yang akan diteliti. Selanjutnya akan dibahas

mengenai manfaat dan tujuan penelitian ini diselenggarakan. Terakhir

akan dijelaskan sistematika dan tata penyusunan penelitian ini.

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pada bab ini akan lebih dijelaskan variabel-variabel yang akan diteliti

dari teori masing-masing variabel, model penelitian hingga perumusan

hipotesis. Masing-masing variabel akan dijelaskan dalam beberapa sub-

bab. Pada pembahasan masing-masing variabel akan disertakan hipotesis

pada akhir penjelasan. Model penelitian yang akan diteliti akan

dijelaskan dengan beberapa model penelitian pendahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas cara atau prosedur penelitian dari metode

yang akan digunakan. Metode yang akan dijelaskan terdiri dari metode

rancangan, objek dan cara pengujian variabel. Masing-masing variabel

akan dijelaskan teknik pengumpulan datanya dan cara pengukuran

datanya. Variabel yang akan diteliti akan dijelaskan sumber data tersebut.
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan hasil akhir penelitian berupa beberapa tabel

dari penelitian yang dilakukan. Tabel analisis statistik dekriptif

digunakan sebagai menjelaskan variabel secara deskriptif. Penjelasan uji

outlier akan dijelaskan batas wajar data yang dipakai. Hasil uji regresi

panel sebagai pembuktian hipostesis akan dijelaskan dari tabel regresi

data melalui metode yang ditentukan sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Bab ini merupakan bab penutup dari laporan penelitian. Bab ini

menjelakan kesimpulan dari pelaksanaan penelitian ini. Terdapat

penjelasan saran dan keterbatasan sebagai panduan atau masukan untuk

penelitan selanjutnya.
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