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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang sangat penting 

bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Pohan, 2016). Pajak 

dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur nasional, seperti jalan, jembatan, 

rumah sakit umum, pasar tradisional, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.  Pajak 

sebagai salah satu kewajiban bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam 

rangka membantu pelaksanaan tugas bernegara yang ditangani oleh pemerintah. 

Untuk itu perlu diupayakan peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat 

dalam membayar pajak.  

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, pemerintah dan wajib pajak 

memiliki perbedaan kepentingan. Pajak merupakan beban yang akan mengurangi 

penghasilan yang diperoleh wajib pajak sehingga wajib pajak ingin menurunkan 

kewajiban pembayaran pajaknya seminimal mungkin, namun pemerintah 

menginginkan penerimaan pajak terus meningkat guna membiayai 

penyelenggaraan pemerintah. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib 

pajak cenderung ingin mengurangi pembayaran pajaknya (Darmawan dan 

Sukartha, 2014). 

Upaya untuk mengurangi pembayaran pajak dapat dilakukan dengan cara 

penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion). 

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak 
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yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai 

peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari 

pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut (Sumarsan, 2015). 

Berbeda dengan penggelapan pajak (tax evation), penggelapan pajak bersifat 

ilegal karena usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang dilakukan dengan 

melanggar ketentuan perpajakan dan hukum yang berlaku di suatu negara (Astuti 

dan Aryani, 2016).   

Dalam praktiknya, penghindaran pajak banyak dilakukan oleh perusahaan 

karena upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak 

tidak melanggar aturan perpajakan. Melalui penghindaran pajak, beban pajak 

perusahaan akan berkurang sehingga laba setelah pajaknya akan meningkat.  

Beberapa teori yang mendukung adanya praktik penghindaran pajak di perusahaan 

adalah teori agensi dan teori akuntansi positif.  

Berdasarkan teori agensi di dalam suatu perusahaan terdapat dua 

kepentingan sekaligus pemisahan fungsi antara pemilik selaku prinsipal dan 

manajemen selaku agen. Hubungan keagenan antara pemilik dan manajemen 

dapat menimbulkan risiko keagenan disuatu perusahaan. Harapan pemilik kepada 

manajer yaitu dapat melakukan dan mengambil kebijakan yang sesuai dengan 

keinginan pemilik perusahaan. Pada kenyataannya manajer bisa saja mengambil 

kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan pemilik, hal tersebut dapat terjadi 

karena manajer terdorong oleh keinginan-keinginan tertentu seperti keinginan 

untuk memakmurkan dirinya sendiri (Gumanti, 2011). Manajer akan merekayasa 

laba menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari laba sesungguhnya tergantung 
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motivasi apa yang mendasarinya, dalam konteks perpajakan tindakan tersebut 

digunakan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada 

pemerintah. Tindakan tersebut mengarah pada praktik penghindaran pajak. 

Teori selanjutnya yang mendukung praktik penghindaran pajak adalah teori 

akuntansi positif. Menurut Sulistyanto (2018) hipotesis dalam teori akuntansi 

positif yang dirumuskan oleh Watts dan Zimmerman (1986) adalah bonus plann 

hypothesis, debt covernant hypothesis, dan political cost hypothesis. Ketiga 

hipotesis tersebut mendukung adanya praktik penghindaran pajak dalam 

perusahaan.  

Salah satu cara mengukur penghindaran pajak yaitu menggunakan CETR 

(Cash Effective Tax Rate). CETR digunakan dalam penelitian ini karena dari 

beberapa penelitian terdahulu pengukuran penghindaran pajak paling banyak 

menggunakan proksi CETR. CETR merupakan perbandingan antara pembayaran 

pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai CETR menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut berhasil melakukan perencanaan pajak, maka jika 

persentase CETR rendah menunjukkan bahwa semakin tinggi penghindaran pajak 

yang terjadi di perusahaan.  

Penelitian mengenai penghindaran pajak telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti dengan variabel independen yang beragam. Beberapa variabel independen 

yang digunakan terkait dengan penghindaran pajak adalah kepemilikan 

institusional, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. Beberapa penelitian 

menunjukkan hasil yang konsisten namun ada juga yang menunjukkan 

ketidakkonsistenan hasil. Kepemilikan institusional sebagai variabel independen 
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telah diteliti oleh beberapa peneliti antara lain Ngadiman dan Puspitasari (2014), 

Ariawan dan Setiawan (2017), Idzni dan Purwanto (2017) dan Putra dan Putri 

(2017). Menurut penelitian Ariawan dan Setiawan (2017) dan Idzni dan Purwanto 

(2017) kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran 

pajak, sedangkan menurut penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014) dan Putra 

dan Putri (2017) kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak.   

Profitabilitas sebagai variabel independen telah diteliti oleh beberapa 

peneliti antara lain Darmawan dan Sukartha (2014), Dewinta dan Setiawan 

(2016), Ariawan dan Setiawan (2017), Dewi dan Noviari (2017), Puspita dan 

Febrianti (2017), dan Putra dan Putri (2017). Menurut Ariawan dan Setiawan 

(2017) dan Puspita dan Febrianti (2017) profitabilitas berpengaruh negatif 

terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut penelitian Darmawan dan 

Sukartha (2014), Dewinta dan Setiawan (2016), Dewi dan Noviari (2017), dan 

Putra dan Putri (2017) profitabilitas berpegaruh positif terhadap penghindaran 

pajak.  

Leverage sebagai variabel independen telah diteliti oleh Ngadiman dan 

Puspitasari (2014), Darmawan dan Sukartha (2014), Dharma dan Ardiana (2016), 

Dewinta dan Setiawan (2016), Ariawan dan Setiawan (2017), Dewi dan Noviari 

(2017), Puspita dan Febrianti (2017), dan Putra dan Putri (2017). Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Ariawan dan Setiawan (2017) dan Putra dan Putri 

(2017) menunjukkan hasil bahwa leverage berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak, menurut penelitian Dharma dan Ardiana (2016) dan Dewi 
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dan Noviari (2017) menunjukkan hasil bahwa leverage berpengaruh negatif 

terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut penelitian Ngadiman dan 

Puspitasari (2014), Darmawan dan Sukartha (2014), Dewinta dan Setiawan 

(2016), dan Puspita dan Febrianti (2017) leverage tidak memiliki pengaruh 

terhadap penghindaran pajak.  

Selanjutnya variabel independen yang digunakan dalam penelitian tentang 

penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan sebagai 

variabel independen telah diteliti antara lain oleh Ngadiman dan Puspitasari 

(2014), Darmawan dan Sukartha (2014), Dharma dan Ardiana (2016), Dewinta 

dan Setiawan (2016), Dewi dan Noviari (2017), Puspita dan Febrianti (2017), dan 

Putra dan Putri (2017). Menurut penelitian Dewi dan Noviari (2017) dan Putra 

dan Putri (2017) ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran 

pajak, sedangkan menurut Darmawan dan Sukartha (2014), Ngadiman dan 

Puspitasari (2014), Dharma dan Ardiana (2016), Dewinta dan Setiawan (2016), 

dan Puspita dan Febrianti (2017) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.  

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, terdapat ketidakkonsistenan 

hasil penelitian tentang pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas, 

leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Pada dasarnya 

penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Ngadiman dan Puspitasari 

(2014). Dalam penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014) terdapat tiga variabel 

independen yang digunakan yaitu leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran 

perusahan. Penelitian ini mengambil seluruh variabel independen yang terdapat 
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dalam penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014), dan menambah satu variabel 

independen yaitu profitabilitas. Populasi yang digunakan dalam penelitian 

Ngadiman dan Puspitasari (2014) adalah perusahaan sektor manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012, sedangkan penelitian ini 

menggunakan perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2014-2018. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini mengambil judul 

“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran 

Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan 

Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018)” 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan 

institusional terhadap penghindaran pajak 

2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas 

terhadap penghindaran pajak 

3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh leverage terhadap 

penghindaran pajak 
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4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap penghindaran pajak 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada 

pengembangan ilmu akuntansi keuangan yakni sebagai referensi yang 

dapat memberikan informasi baik teoritis maupun empiris kepada 

pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

permasalahan yang relevan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

penghindaran pajak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi akademisi dan peneliti 

Hasil penelitian ini akan memberikan bukti empiris atas pengaruh 

kepemilikan institusional, profitabilitas, leverage, dan ukuran 

perusahaan terhadap penghindaran pajak serta dapat menambah 

wawasan dan referensi untuk penelitian mengenai penghindaran 

pajak. 

b. Bagi praktisi 

Penelitian ini menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam 

pengambilan keputusan manajemen pajaknya.  

c. Bagi penulis 
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Penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan penulis 

mengenai penghindaran pajak di perusahaan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak terdiri atas lima bab, setiap 

bab memiliki sub bab yang akan diuraikan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.   

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori dan pengertian variabel dalam penelitian, 

tinjauan penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka model 

penelitian.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian mengenai populasi dan penentuan sampel penelitian, 

sumber data dan teknik pengumpulan data dalam penelitian, definisi dan 

pengukuran variabel penelitian dan metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian.  

 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian dan hasil dari metode analisis data 

yang digunakan dalam penelitian, yaitu analisis statistik deskriptif, uji 
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asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, dan 

pembahasan. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, saran,, dan 

implikasi penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


