
BAB I  
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak termasuk dalam salah 

satu dari berbagai kontribusi yang bersifat wajib terhadap pihak negara, yang 

mana kontribusi tersebut bersifat memaksa, dalam hal pemungutannya 

berlandaskan pada undang-undang yang berlaku, dan kontribusi yang dilakukan 

pada umumnya tidak bisa memperoleh timbal balik secara langsung. Kontribusi 

yang wajib tersebut biasanya dibayarkan oleh yang namanya di Indondesia 

disebut Wajib Pajak (WP), di mana wajib pajak dasarnya terbagi dua, yaitu wajib 

pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Pajak bagi setiap wajib pajak itu 

sendiri termasuk dalam peran untuk ikut serta membantu negara dalam rangka 

pelaksanaan pembangunan nasional dan termasuk dalam pencerminan pengabdian 

terhadap negara (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). 

 Pajak jika dilihat dari sudut pandang pemerintah merupakan bagian 

terbesar dari penerimaan yang diperoleh negara, sehingga dengan demikian perlu 

untuk dilakukan peningkatan semaksimal mungkin dan tentunya secara terus 

menerus. Pajak biasanya digunakan pemerintah dalam rangka menjalankan 

pembangunan dalam cakupan nasional dengan tujuan akhir berupa pencapaian 

sejahteranya rakyat secara umum dari berbagai sisi kehidupan (Darmawan & 

Sukartha, 2014). Disamping sisi fiskus (pemerintah), pajak apabila dilihat dari sisi 

perusahaan merupakan salah satu beban yang dapat meminimalkan profit, 

sehingga jika dibandingkan, kepentingan fiskus dan perusahaan bertolak 
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belakang, di mana keinginan pemerintah memperoleh penghasilan berkelanjutan 

yang besar dari pajak tidak selaras dengan pihak perusahaan yang mengharapkan 

seminimal mungkin biaya yang dikeluarkan atas beban pajak (Hardika, 2007). Hal 

inilah yang menjadi penyebab penghindaran pajak atau nama lainnya yaitu tax 

avoidance dilakukan oleh perusahaan. 

Penghindaran pajak termasuk dalam tindakan pengurangan beban pada 

pajak dengan perlakuan legal dengan cara menggunakan ketentuan yang terdapat 

pada perpajakan. Berdasarkan pada hukum perpajakan, penghindaran pajak 

merupakan hal yang tidak dilarang, namun pada umumnya seringkali diartikan 

sebagai salah satu perbuatan yang tidak baik dan dipandang sebagai hal yang 

memiliki pengertian yang negatif (Lim, 2011). 

Dengan adanya suatu upaya terkait penghindaran pajak oleh suatu 

perusahaan, maka tentunya dapat mengakibatkan berkurangnya pemasukan kas 

pada negara dan dapat berpengaruh terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN). Target yang tidak tercapai dalam penerimaan APBN 

yang telah direncanakan dapat menimbulkan pertanyaan besar yaitu apakah 

mekanisme dalam pemungutan pajak tidak dapat berjalan maksimal secara 

keseluruhan ataukah pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak 

sesuai dengan yang seharusnya dibayar, di mana dalam hal ini terdapat upaya 

berupa penghindaran terhadap pembayaran pajak (Waluyo et al., 2015) 

 Dalam membuktikan adanya tindakan perusahaan dalam melakukan 

penghindaran pajak, peneliti memakai pengukuran berupa Effective Tax Rate 

(ETR), di mana termasuk dalam pengukuran yang berlandaskan pada laporan laba 

rugi setelah pajak yang tinggi, yang mana pengukuran ini pada umumnya 
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mengukur tingkat efektivitas dalam hal strategi meminimalkan beban pajak yang 

mengarah pada tingginya laba setalah pajak. Beberapa faktor yang dianalisis dapat 

berpengaruh terhadap penghidaran pajak antara lain return on assets (ROA), 

leverage, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal, serta beberapa 

komponen dari corporate governance (CG), di mana di dalamnya tercakup 

kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, kualitas audit, dan 

komite audit. 

 Menurut Kurniasih dan Sari (2013), ROA tergolong salah satu dari 

beberapa indikator yang ada pada rasio profitabilitas, di mana rasio profitabilitas 

merupakan rasio yang bisa menjadi gambaran suatu hasil kerja ataupun kinerja 

yang berhubungan dengan keuangan pada suatu usaha. Nilai ROA semakin tinggi 

mencerminkan performa yang bagus dari suatu perusahaan. ROA tentunya 

memiliki kaitan dengan pengenaan pajak penghasilan maupun laba bersih 

perusahaan, yang mana perusahaan di sini berperan sebagai wajib pajak badan. 

Faktor berikutnya yaitu leverage, yaitu berupa bertambahnya tingkat utang yang 

dapat menyebabkan munculnya suatu tambahan biaya seperti biaya bunga 

(interest), di mana dapat menjadi pengurang bagi wajib pajak badan dalam hal 

beban pajak penghasilan. Kemudian faktor selanjutnya yaitu ukuran perusahaan, 

di mana ukuran perusahaan dapat menggambarkan kemampuan maupun 

kestabilan perusahaan dalam melakukakan aktivitas ekonominya. Besarnya 

ukuran suatu perusahaan biasanya menjadi pusat perhatian pihak pemerintah, 

sehingga pihak manajer perusahaan cenderung dapat bersikap patuh ataupun 

agresif dalam hal perpajakan. 
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 Menurut Rinaldi dan Cheisviyanny (2015), kompensasi rugi fiskal 

termasuk dalam proses mengalihkan kerugian yang dialami suatu perusahaan dari 

periode satu ke periode berikutnya yang menggambarkan kondisi perusahaan 

tersebut sedang dalam kondisi merugi, sehingga dapat terhindar dari terbebaninya 

pajak, sehingga apabila perusahaan mengalami kerugian, maka akan diberi 

keringanan dalam membayar pajak dikarenakan rugi yang dialami perusahaan 

dapat dikompensasikan lima tahun berikutnya. Selain itu, corporate governance 

termasuk dalam salah satu faktor yang dianggap bisa mempengaruhi adanya 

upaya penghindaran pajak. Corporate Governance (CG) menggambarkan adanya 

ketidaksamaan antara kepentingan dari pihak manajer dan sisi pemilik perusahaan 

mengenai kondisi baik atau tidaknya tatakelola pada suatu perusahaan mengenai 

hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan perpajakan oleh perusahaan. 

Faktor-faktor di atas dinilai dapat mempengaruhi penghindaran pajak 

pada suatu perusahaan, yang mana perbedaan yang terdapat antara penelitian kali 

ini terhadap penelitian-penelitian yang terdahulu yaitu, dilakukannya penelitian di 

sini bukan hanya pada lingkup usaha manufakur, melainkan pada seluruh jenis 

usaha atau dapat dikatakan pada semua perusahaan yang ada di BEI dan dilakukan 

pada periode laporan keuangan dari tahun 2012-2016 . Oleh sebab itu, peneliti 

merasa perlu dilakukan penelitian terkait “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang mana telah dijabarkan di atas, maka 

rumusan masalah yang ada pada penelitian di sini, yaitu: 

1. Apakah return on assets mempengaruhi penghindaran pajak pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI? 

2. Apakah leverage mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan 

yang terdaftar di BEI? 

3. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI? 

4. Apakah kompensasi rugi fiskal mempengaruhi penghindaran pajak pada  

perusahaan yang terdaftar di BEI? 

5. Apakah kepemilikan institusional mempengaruhi penghindaran pajak 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI? 

6. Apakah proporsi komisaris independen mempengaruhi penghindaran 

pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI? 

7. Apakah kualitas audit mempengaruhi penghindaran pajak pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI? 

8. Apakah komite audit mempengaruhi penghindaran pajak pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan 

yang ada pada penelitian di sini yaitu: 
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1. Untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan antara return on 

assets terhadap penghindaran pajak. 

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan antara leverage 

terhadap penghindaran pajak. 

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran 

perusahaan terhadap penghindaran pajak. 

4. Untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan antara kompensasi 

rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. 

5. Untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan antara kepemilikan 

institusional terhadap penghindaran pajak. 

6. Untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan antara proporsi 

komisaris independen terhadap penghindaran pajak. 

7. Untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan antara kualitas audit 

terhadap penghindaran pajak. 

8. Untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan antara komite audit 

terhadap penghindaran pajak 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Penelitian di sini diharapkan bisa bermanfaat untuk pihak-pihak berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Dapat menjadi masukan dan dorongan untuk manajemen perusahaan di 

Indonesia terkait pentingnya pengaruh penerapan profitabilitas, leverage, 

ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan corporate governance 

tentang upaya pencegahan terhadap hal penghindaran pajak dalam 

lingkup kegiatan operasional perusahaan, dengan demikian kegiatan 
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penghindaran pajak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan 

yang ada dalam melakukan perencanaan pajak. Dengan demikian, resiko 

yang dapat dialami perusahaan bisa terminimalisir dikarenakan terhindar 

dari hal yang berkaitan dengan menyimpangnya hukum perpajakan atas 

kegiatan penentuan besaran pajak yang perlu disetorkan kepada negara. 

2. Bagi Investor 

Bisa menjadi sumbangan pemikiran mengenai penghindaran pajak dan 

dapat dijadikan landasan objektif terkait permasalahan yang berkaitan 

dengan keputusan dalam hal investasi yang diambil oleh para investor. 

3. Bagi Akademisi 

Bisa berguna sebagai tambahan wawasan serta pengetahuan yang 

berkenaan dengan akuntansi, khususnya dalam bidang pajak. Selain itu 

juga diharapkan bisa menjadi materi referensi untuk para akademisi 

terkait hal pengembangan penelitian selanjutnya serta untuk melengkapi 

temuan-temuan empiris di dunia ekonomi, khususnya dibidang akuntansi. 

4. Bagi Regulator 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para fiskus dalam 

menilai ataupun mempertimbangkan masalah yang berkaitan dengan 

adanya tindakan penghindaran pajak pada suatu perusahaan. Para fiskus 

dapat mengambil keputusan terkait tindakan tersebut guna menciptakan 

pembayaran pajak yang jujur oleh setiap perusahaan. 
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1.4 Sistematika Pembahasan  

Susunan ataupun sistematika yang terdapat pada penelitian di sini 

bermanfaat untuk menggambarkan secara garis besar isi terkait tiap-tiap bab pada 

penelitian yang disusun. Terdapat lima pembahasan bab yang ada pada penelitian 

ini, yaitu diantaranya: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pendahuluan membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

urutan pembahasan dalam penelitian ini. 

BAB II :  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS  

Bab kedua yaitu kerangka teoretis dan perumusan hipotesis yang 

merupakan bab yang membahas mengenai kerangka teoretis penelitian, 

ulasan-ulasan dari penelitian terdahulu, dan model yang menjadi dasar 

dalam penelitian ini, serta perumusan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ketiga yaitu metode penelitian yang merupakan bab yang 

membahas mengenai pendekatan dan metode penelitian yang digunakan 

dalam melakukan penelitian, yang mana terdiri dari rancangan 

penelitian, objek penelitian, definisi operasional variabel dan 

pengukurannya, teknik pengumpulan data, serta analisis data penelitian. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab keempat berisi tentang hasil pengujian data yang telah 

dikumpulkan, analisis statistik deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji 

regresi panel, hasil uji hipotesis, serta penjelasan atas hasil uji hipotesis. 
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BAB V : PENUTUP  

Bab kelima merupakan bagian yang menjadi penutup dalam penelitian, 

yang mana memuat kesimpulan dari hasil penyusunan penelitian, 

temuan-temuan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab-bab 

sebelumnya yang terdapat dalam penelitian, keterbatasan, serta 

rekomendasi yang dapat diberikan kepada peneliti di masa akan datang. 
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