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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

 Umumnya ketidakpatuhan seorang wajib pajak masih sering didengar, di 

antara ketidakpatuhan wajib pajak yaitu melakukan penghindaran pajak. Tindakan 

yang mungkin dilakukan seperti memanfaatkan kelemahan dari peraturan-

peraturan yang ada agar dapat mengurangi jumlah pajak. Kewajiban seorang wajib 

pajak yaitu membayar pajak berdasarkan laba bersih atas kegiatan operasionalnya. 

Wajib pajak selalu mengharapkan pembayaran pajak yang kecil, sedangkan sektor 

pajak mengharapkan pendapatan yang lebih besar atas pajak untuk memenuhi 

kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Jika dilihat dari sisi lain, pajak bagi 

perusahaan dianggap sebagai pengurang atau beban karena akan menurunkan 

keuntungan yang diperoleh perusahaan sehingga laba bersih yang akan diperoleh 

akan semakin kecil. Sedangkan dari sisi pemerintah, pajak merupakan suatu 

pendapatan negara. Semakin besar perusahaan membayar pajak kepada pemerintah, 

maka pendapatan negara juga akan meningkat (Siregar & Widyawati, 2016). 

Pada dasarnya perusahaan yang melakukan kegiatan operasional dituntut 

untuk melaksanakan tanggung jawab sosial atas seluruh kegiatannya terhadap para 

pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial merupakan suatu tindakan di 

lingkungan sosial maupun di sekitar perusahaan dengan melaksanakan kegiatan 

seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan dana 

untuk membangun fasilitas umum yang masih kurang. Jika suatu perusahaan tidak 

menjalankan tanggung jawab sosial, maka praktik penghindaran pajak suatu 

perusahaan akan lebih meningkat dibandingkan perusahaan yang sadar dan 

menjalankan tanggung jawab sosial (Dharma & Noviari, 2017). 

Praktik penghindaran pajak berada di dua sisi yang bertolak belakang antara 

perusahaan dan pemerintah. Tindakan tidak melanggar hukum seperti penghindaran 

pajak namun tidak juga diinginkan bagi pemerintah. Wajib pajak tidak semata-

semata menindas undang-undang, tetapi cenderung melakukan kegiatan untuk 

meminimalisasi beban pajaknya (V. R. Putri & Putra, 2017). 
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 Penelitian pernah dilakukan mengenai karakteristik perusahaan dan praktik 

menghindari. pajak dengan pengukuran Effective Tax Rate di Negeria khususnya 

perusahaan non keuangan periode 2010-2014 (Salaudeen & Eze, 2018). 

Karakteristik entitas tersebut meliputi leverage, ukuran perusahaan, intensitas 

persediaan, profitabilitas, jenis auditor, dan intensitas modal. Ukuran perusahaan 

berhubungan dengan besar atau kecilnya jumlah suatu aktiva. Semakin besar aktiva 

yang dimiliki dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki kelangsungan hidup 

yang relatif panjang (Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016). Leverage berhubungan 

dengan total aktiva dan total hutang untuk mengetahui keputusan pendanaan 

perusahaan (Siregar & Widyawati, 2016).   

Penelitian terkait pada variabel tanggung jawab sosial dengan penghindaran 

pajak dengan pandangan di negara Pakistan menerangkan jika perusahaan tidak 

menjalan kegiatan tanggung jawab sosial lebih rentan terjadi praktik penghindaran 

pajak, karena tanggung jawab sosial dipandang sebagai aspek budaya perusahaan 

untuk mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Di Pakistan, terdapat banyak 

perusahaan yang menikmati praktik penghindaran pajak, namun masih 

mempertimbangkan nama baik tempat usaha dengan menjalankan kegiatan 

tanggung jawab sosial dan enggan memberikan keterangan terkait besar maupun 

kecil keuntungan yang diperoleh (Khan, Yousaf, & Yasir, 2014). Sehingga, 

penelitian ini dikembangkan dengan melakukan perbandingan di negara Indonesia 

maupun negara Pakistan. Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dijadikan sebagai objek penelitian. 

Entitas memanfaatkan profitabilitas untuk mengetahui perkembangan 

bagian keuangan untuk menghasilkan pendapatan dengan menggunakan salah satu 

ratio, yaitu Return on Asset (ROA) (Praditasari & Setiawan, 2017). Intensitas modal 

berhubungan dengan aktiva tetap dan persediaan di suatu perusahaan yang akan 

dikaitkan dengan depresiasi aktiva tetap pertahunnya (Putra & Merkusiwati, 2016). 

Intensitas persediaan berhubungan dengan besarnya suatu persediaan yang di 

investasikan oleh suatu perusahaan (S, Pratomo, & Kurnia, 2018). Jenis auditor 

berkaitan dengan siapa yang mengaudit laporan keuangan. Jenis auditor dapat 

berupa Kantor Akuntan Publik The big four yang mencakup KPMG, Deloitte, Pwc, 

dan Ernst & Young. 
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Peneliti akan menjalankan penelitian tentang pengaruh antara tanggung 

jawab sosial dan karakteristik perusahaan apakah terdapat pengaruh terhadap 

penghindaran pajak dengan ruang lingkup perusahaan di BEI selama jangka waktu 

dari 2014-2018. Jika ditinjau dari kegiatan yang dilakukan pada perusahaan 

manufaktur, proses dari mengelolah bahan baku menjadi barang siap untuk di 

pasarkan merupakan sebagian dari kegiatan yang berhubungan dengan aspek 

perpajakan (Dewinta & Setiawan, 2016). 

Sektor manufaktur merupakan penyumbang terbesar pada Produk Domestik 

Bruto nasional yang memberikan kontribusi terbesar sebagai penyetor pajak. 

Pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor manufaktur meningkat hingga 17,1 

persen, dan hasil prediksi Kementrian Perindustrian menunjukkan total tenaga kerja 

pada tahun 2017 sebesar 17,01 juta orang, terjadi peningkatan pada tahun 

sebelumnya yaitu mencapai 15,54 juta orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

sektor manufaktur merupakan sektor yang taat pada pajak dan salah satu upaya 

untuk meminimalkan tingkat pengangguran serta mengurangi tingkat kemiskinan 

di Indonesia (kompas.com diakses pada tanggal 21 Oktober 2018). 

Berdasarkan data di atas, peneliti mendapat inspirasi untuk melakukan 

penelitian secara meluas dan tidak hanya terpaku pada sektor manufaktur, namun 

mencakup segala sektor yaitu pertanian, sektor perdagangan jasa dan investasi, 

pertambangan, aneka industri, utilitas dan transportasi, industri dasar dan kimia, 

properti, real estate, dan konstruksi bangunan, infrastruktur, industri barang 

konsumsi yang berguna untuk mengetahui apakah terdapat tindakan penghindaran 

pajak jika diukur dari segi karakteristik perusahaan  yang terbagi menjadi beberapa 

jenis dan tanggung jawab sosial. Sehingga akan diberi judul: “Analisis Pengaruh 

Karakteristik Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial terhadap 

Penghindaran Pajak di Bursa Efek Indonesia” 

 

1.2 Urgensi Penelitian 

Sektor perikanan merupakan suatu kegiatan penangkapan, pengelolaan dan 

budi daya ikan. Informasi dari Kementrian Keuangan mengatakan bahwa 

pendapatan dari subsektor perikanan atas pajak masih kurang optimal karena 

rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak mengenai keputusan dalam hal perpajakan 
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dan hukum. Menteri Kelautan dan Perikanan menemukan adanya penghindaran 

dari kewajiban seperti tidak melaporkan jumlah dan harga kapal serta hasil tangkap 

ikan dengan benar. Terdapat penyalahgunaan persetujuan atas ukuran kapal 

penangkapan pada prihal praktik Illegal Unreported and Unregulated Fishing. 

Menteri Kelautan dan Perikanan serta Satgas 115 menemukan adanya tindakan 

perbedaan harga yang disetujui atas penawaran ukuran kapal dan alih muat yang 

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh BBM subsidi, dan melaporkan hasil 

tangkapan yang tidak sesuai (kompas.com diakses pada tanggal 20 Oktober 2018). 

Hasil investigasi ulang oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak pada bulan 

April 2016 hingga Maret 2017 di 47 daerah menyatakan bahwa negara 

mendapatkan Rp 122.000.000.000 hasil dari adanya 3.008 perizinan perkapalan 

ikan yang sebelumnya terjadi diskriminasi pada harga kedua. Penerimaan negara 

menjadi kecil karena ahli muatan kapal ikan melaporkan hasil jumlah ikan yang 

ditangkapnya lebih kecil dari yang sebenarnya (kompas.com diakses pada tanggal 

20 Oktober 2018). 

Dilihat dari modus tindakan penghindaran pajak dalam perikanan, hal 

tersebut memang membuat tindakan tersebut tidak mampu diterima oleh banyak 

pihak. Sektor perikanan tidak memberikan kontribusi kepada negara sehingga 

mengurangi pendapatan negara yang dapat membantu negara untuk meningkatkan 

kesejahteraan baik disisi lingkungan, kesehatan, maupun pendidikan. Namun, hal 

tersebut hanya diuntungkan bagi oknum-oknum yang melakukan ekspoiltasi ikan 

(kompas.com diakses pada tanggal 20 Oktober 2018). 

Terdapat beberapa aturan dan kebijakan yang dibuat oleh negara untuk 

mengantisipasi praktik penghindaran pajak di Indonesia yaitu:  

Hal yang mengenai perbandingan utang dan modal perusahaan dalam hal 

kalkulasi pajak penghasilan diatur pada Undang Undang Pajak Penghasilan dan 

Peraturan Menteri Keuangan pasal 18 ayat 1 Nomor 169/PMK.03/2015.  

Ketentuan mengenai Kewenangan Menteri Keuangan dalam menerapkan 

perolehan dividen Wajib Pajak atas investasi penyertaan modal di dalam negeri 

paling rendah 50 persen untuk badan usaha luar negeri, dan tidak termasuk 

perusahaan yang menjalankan jual saham di bursa efek diatur dalam Controlled 

Foreign Corporation Rules Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Pajak Penghasilan. 
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Ketentuan mengenai transfer pricing, Direktur Jenderal Pajak menetapkan 

kembali perhitungan besar kecilnya Penghasilan Kenak Pajak untuk orang pribadi 

dan badan yang terdapat hubungan istimewa (transfer pricing). Hal tersebut diatur 

dalam Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Pajak Penghasilan. 

Transaksi yang terjadi pada wajib pajak dengan pihak transfer pricing 

memiliki prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang diaturkan dalam PER-

43/PJ/2010 jo PER-32/PJ/2011. 

Direktur Jenderal Pajak menetapkan tindakan anti-treaty shopping untuk 

antisipasi terhadap penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda yang 

dituangkan dalam PER-62/PJ/2009 jo PER-25/PJ/2010 (www.kompas.com diakses 

tanggal 18 Oktober 2018). 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Perumusan masalah yang timbul untuk melaksanakan penelitian mendalam, 

yakni:  

1. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh pada penghindaran pajak 

Effective Tax Rate 1? 

2. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh pada penghindaran pajak 

Effective Tax Rate 2? 

3. Apakah leverage memiliki pengaruh pada penghindaran pajak Effective Tax 

Rate 1? 

4. Apakah leverage memiliki pengaruh pada penghindaran pajak Effective Tax 

Rate 2? 

5. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh pada penghindaran pajak Effective 

Tax Rate 1? 

6. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh pada penghindaran pajak Effective 

Tax Rate 2? 

7. Apakah intensitas modal memiliki pengaruh pada penghindaran pajak 

Effective Tax Rate 1? 

8. Apakah intensitas modal memiliki pengaruh pada penghindaran pajak 

Effective Tax Rate 2? 
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9. Apakah intensitas persediaan memiliki pengaruh pada terhadap 

penghindaran pajak Effective Tax Rate 1? 

10. Apakah intensitas persediaan memiliki pengaruh pada terhadap 

penghindaran pajak Effective Tax Rate 2? 

11. Apakah jenis auditor memiliki pengaruh pada penghindaran pajak Effective 

Tax Rate 1? 

12. Apakah jenis auditor memiliki pengaruh pada penghindaran pajak Effective 

Tax Rate 2? 

13. Apakah. tanggung. jawab. sosial. memiliki pengaruh pada penghindaran pajak 

Effective Tax Rate 1? 

14. Apakah tanggung jawab sosial memiliki pengaruh pada penghindaran pajak 

Effective Tax Rate 2? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan atas dilakukannya penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Memperoleh hasil uji, apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh pada 

penghindaran pajak Effective Tax Rate 1 pada perusahaan yang terdaftar di 

BEI. 

2. Memperoleh hasil uji, apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh pada 

penghindaran pajak Effective Tax Rate 2 pada perusahaan yang terdaftar di 

BEI. 

3. Memperoleh hasil uji, apakah leverage memiliki pengaruh pada 

penghindaran pajak Effective Tax Rate 1 pada perusahaan yang terdaftar di 

BEI. 

4. Memperoleh hasil uji, apakah leverage memiliki pengaruh pada 

penghindaran pajak Effective Tax Rate 2 pada perusahaan yang terdaftar di 

BEI. 

5. Memperoleh hasil uji, apakah profitabilitas memiliki pengaruh pada 

penghindaran pajak Effective Tax Rate 1 pada perusahaan yang terdaftar di 

BEI. 
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6. Memperoleh hasil uji, apakah profitabilitas memiliki pengaruh pada 

penghindaran pajak Effective Tax Rate 2 pada perusahaan yang terdaftar di 

BEI.  

7. Memperoleh hasil uji, apakah intensitas modal memiliki pengaruh pada 

penghindaran pajak Effective Tax Rate 1 pada perusahaan yang terdaftar di 

BEI. 

8. Memperoleh hasil uji, apakah intensitas modal memiliki pengaruh pada 

penghindaran pajak Effective Tax Rate 2 pada perusahaan yang terdaftar di 

BEI. 

9. Memperoleh hasil uji, apakah intensitas persediaan memiliki pengaruh pada 

penghindaran pajak Effective Tax Rate 1 pada perusahaan yang terdaftar di 

BEI. 

10. Memperoleh hasil uji, apakah intensitas persediaan memiliki pengaruh pada 

penghindaran pajak Effective Tax Rate 2 pada perusahaan yang terdaftar di 

BEI. 

11. Memperoleh hasil uji, apakah jenis auditor memiliki pengaruh pada 

penghindaran pajak Effective Tax Rate 1 pada perusahaan yang terdaftar di 

BEI. 

12. Memperoleh hasil uji, apakah jenis auditor memiliki pengaruh pada 

penghindaran pajak Effective Tax Rate 2 pada perusahaan yang terdaftar di 

BEI. 

13. Memperoleh hasil uji, apakah tanggung jawab sosial memiliki pengaruh 

pada penghindaran pajak Effective Tax Rate 1 pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI. 

14. Memperoleh hasil uji, apakah tanggung jawab sosial memiliki pengaruh 

pada penghindaran pajak Effective Tax Rate 2 pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI. 

1.4.2 Manfaat Penelitian  

Beberapa sumber positif yang dikutip dalam penelitian ini yaitu: 

1 Peneliti dan Akademisi 

Memperkaya wawasan terkait karakteristik suatu perusahaan dengan 

aktivitas tanggung jawab sosial pada praktik penghindaran pajak, 
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memberikan dukungan atas penelitian yang pernah dilaksanakan 

sebelumnya, dan sebagai sumber tambahan untuk para peneliti dalam 

mengembangkan pokok pembahasan mengenai penghindaran pajak. 

2 Perusahaan dan Pemerintah 

Perusahaan dapat mempertimbangkan loyalitas dan tingkat kesadaran untuk 

menghindari hal-hal yang dapat mendorong untuk terjadinya pelanggaran 

hukum, sedangkan pemerintah memperoleh sesuatu yang bermutu untuk 

dijadikan pertimbangan dalam merumuskan peraturan perpajakan untuk 

memaksimalkan pendapatan negara. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika peneliti terkait pengindaran pajak terdiri dari: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini memuat penjelasan terkait latar belakang penelitian, urgensi 

penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika pembahasan. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini memuat penjelasan terkait teori-teori yang mendasari penelitian 

yang dilaksanakan, hasil sebelum dilaksanakan penelitian, hingga 

pembentukan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat penjelasan terkait perancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variable, teknik pengumpulan data, dan metode analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini.  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat penjelasan terkait langkah-langkah dalam memperoleh 

hasil uji, dimana terdiri penjelasan mengenai hasil uji, melakukan analisis, 

hingga tahap penjabaran hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini memuat penjelasan terkait kesimpulan dari ulasan setiap bab yang 

telah dibuat, menyampaikan keterbatasan yang telah dialami dalam 
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melaksanakan suatu penelitian, hingga memberikan rekomendasi yang tepat 

bagi penelitian berikutnya. 
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