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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. pajak 

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung 

dapat ditunjukkan. Pajak digunakan oleh negara untuk membayar pengeluaran umum 

atau untuk membiayai pengeluaran rutin, dan “surplus”-nya digunakan untuk public 

saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment (Resmi, 

2014). 

Pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara. Oleh 

karena itu, penerimaan pajak menjadi penyumbang terbesar dari penerimaan dan 

pembelanjaan negara. Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan 

mengurangi keuntungan perusahaan. Hal itu menyebabkan perusahaan mencari cara 

untuk mengurangi biaya pajak. Dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang 

menggunakan self assesment system, perusahaan dapat melakukan upaya untuk 

mengurangi beban pajak. Dalam penelitiannya, Hoque et al. (2011) menemukan 

alasan-alasan wajib pajak tidak melakukan kewajiban membayar pajaknya, antara lain 

moral pajak yang rendah, kualitas balas jasa pajak yang rendah, adanya perbedaan 

persepsi keadilan dan sistem pajak, transparansi dan akuntabilitas institusi publik yang 

rendah, tingginya tingkat korupsi, kurangnya penegakan hukum dan lemahnya 
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yurisdiksi fiskal, tingginya biaya kepatuhan, lemahnya penegakan hukum pajak, 

pemungutan pajak yang tidak mencukupi, lemahnya kapasitas dalam mendeteksi dan 

menuntut praktik pajak yang tidak benar, tidak adanya kepercayaan terhadap 

pemerintah, tingginya biaya pajak, dan lemahnya administrasi perpajakan. 

Namun pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidak selalu mendapatkan 

sambutan baik oleh perusahaan. Perusahaan selalu berusaha untuk membayar pajak 

serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, 

sedangkan pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah (Sukartha & Darmawan, 2014). Selain itu, perusahaan 

juga tidak menerima timbal balik secara langsung dari pembayaran pajak yang telah 

dilakukan. Oleh sebab inilah banyak perusahaan yang melakukan praktik penghindaran 

pajak (tax avoidance). 

Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah salah satu cara untuk menghindari 

pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib 

pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan mencari 

kelemahan peraturan (loopholes) (Hutagoal, 2007). Dalam penghindaran pajak, 

sebenarnya tidak ada hukum yang dilanggar sehingga penghindaran pajak seharusnya 

tidak dilarang. Seperti yang dikutip dalam putusan Pengadilan Pajak nomor PUT. 

29050/PP/M.III/13/2011, ”Wajib Pajak pada dasarnya bebas untuk mengatur 

bagaimana mereka bertransaksi untuk menekan beban pajaknya sepanjang tidak 

melanggar undang-undang perpajakan” (Wijaya Ibnu, 2014). 
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Tetapi hal itu tentunya kurang sesuai dengan pemikiran pemerintah yang ingin 

mengoptimalkan pendapatan pajaknya. Praktik tax avoidance yang dilakukan oleh 

manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak 

yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengurangi 

beban pajaknya. Tetapi praktik tax avoidance ini tidak selalu dapat dilakukan karena 

pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam 

perpajakan. 

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa contoh kasus penghindaran pajak 

yang dikutip dari sumber berita KOMPAS.COM, yang ditulis oleh Suryowati (2016),  

menyebutkan bahwa PT RNI diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, 

secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari 

segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari hutang afiliasi. 

Dimana dalam kasus PT RNI ini pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada 

RNI di Indonesia. Jadi, pemiliknya tidak menanam modal, tapi memberikan seolah-

olah seperti hutang, dimana ketika hutang itu bunganya dibayarkan, maka itu dianggap 

sebagai dividen oleh pemilik di Singapura. Karena modalnya dimasukkan seperti 

hutang (mengurangi pajak), perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. 

Kemudian dikutip dari sumber berita ekbis.sindonews.com, yang dilaporkan oleh 

Glienmourinsie (2016) menyebutkan bahwa pada Skandal Panama Papers dimana 

terdapat nama para pengusaha Indonesia yang disebut-sebut juga masuk dalam daftar 

panama papers, para individu tersebut coba menghindari kewajiban perpajakan tinggi 
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di negara-negara asal mereka untuk kemudian mencari negara yang memberlakukan 

pajak rendah. 

Dalam kaitannya dengan penghindaran pajak (tax avoidance), beberapa penelitian 

terdahulu menemukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, 

antara lain penelitian dari dalam negeri yang dilakukan oleh Utari dan Supadmi (2017), 

Saputra, Rifa, dan Rahmawati (2015), Sandy dan Lukviarman (2015), Praditasari dan 

Setiawan (2017), Lestari dan Putri (2017), Darmawan dan Sukartha (2014), Kurniasih 

dan Sari (2013), Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016), Putri dan Putra (2017). 

Sementara penelitian dari luar negeri dilakukan oleh Armstrong et al., (2015), Jamei 

(2017), Sunarsih dan Oktaviani (2016), Annuar, Salihu, dan Obid (2017), Cobham dan 

Jansky (2018), Hanlon dan Heitzman (2010), Irianto, Sudibyo, dan Wafirli (2017), Bao 

dan Romeo (2013). Secara umum, penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu corporate 

governance, profitabilitas, koneksi politik, karakteristik eksekutif, ukuran perusahaan, 

kepemilikan keluarga, corporate social responsibility, likuiditas, dan leverage. 

Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penghindaran pajak secara 

signifikan dipengaruhi oleh faktor profitabilitas Saputra, Rifa, dan Rahmawati (2015) 

& Kurniasih dan Sari (2013), faktor proporsi komisaris independen Sandy dan 

Lukviarman (2015), faktor kualitas audit Sandy dan Lukviarman (2015), faktor komite 

audit Sandy dan Lukviarman (2015) & Praditasari dan Setiawan (2017), faktor 

leverage Lestari dan Putri (2017), Kurniasih dan Sari (2013), & Putri dan Putra (2017), 

faktor proporsi kepemilikan institusional Putri dan Putra (2017), faktor corporate 
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governance Kurniasih dan Sari (2013), dan faktor ukuran perusahaan Kurniasih dan 

Sari (2013). 

Akan tetapi, pada penelitian  sebelumnya juga menunjukkan hasil yang tidak 

konsisten. Pada penelitian Utari dan Supadmi (2017) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas  berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada 

penelitian Saputra, Rifa, dan Rahmawati (2015) bahwa profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap penghindaran pajak. Lain halnya dengan penelitian Praditasari dan 

Setiawan (2017) yang sependapat dengan penelitian luar negeri yang dilakukan oleh 

Irianto, Sudibyo, dan Wafirli (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Pada penelitian Jamei (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Sunarsih dan Oktaviani (2016) menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun di Tunisia, 

Hamed dan Boussaidi (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Pada penelitian Utari dan Supadmi (2017), Cahyono; Andini; dan Raharjo (2016), 

& Merslythalia dan Lasmana (2016) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris 

independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun menurut 

penelitian Sandy dan Lukviarman (2015), & Sunarsih dan Oktaviani (2016) proporsi 

komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran 

pajak. 
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Pada penelitian Eksandy (2017) menyatakan bahwa kualitas audit memiliki 

pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, bertolak belakangan dengan hasil 

penelitian Annisa dan Kurniasih (2012), & Maharani dan Suardana (2014) yang 

menyatakan bahwa kualitas audit memiliki pegaruh negatif terhadap penghindaran 

pajak. Lain halnya dengan penelitian luar negeri yang dilakukan oleh Kim dan Im 

(2017) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap penghindaran pajak. 

Pada penelitian Maharani dan Suardana (2014), Annisa dan Kurniasih (2014), 

Eksandy (2017), & Kurniasih dan Sari (2017) menyatakan bahwa komite audit 

memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut penelitian 

Sukartha dan Swingly (2015) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak. 

Dari analisis beberapa penelitian sebelumnya ternyata masih belum menunjukkan 

hasil yang konsisten. Hal tersebut yang menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut berkaitan dengan  pengaruh corporate governance (kepemilikan 

institutional, proporsi komisaris independen, kualitas audit, komite audit, dan 

kepemilikan manajerial), profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap 

penghindaran pajak (tax avoidance). Dalam penelitian ini yang membedakan dengan 

penelitian sebelumnya adalah menambahkan proksi kepemilikan manajerial pada 

variabel corporate governance untuk menjawab saran dari Saputra, Rifa, dan 

Rahmawati (2015). Selain itu, penelitian ini juga menguji variabel lain selain corporate 

governance dan profitabilitas yaitu ukuran perusahaan dan leverage untuk menjawab 
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saran dari Utari dan Supadmi (2017), serta menggunakan sampel perusahaan 

menufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017 untuk menjawab 

saran dari Praditasari dan Setiawan (2017). 

Peneliti menggunakan proksi pengukuran penghindaran pajak yaitu effective tax 

rate (ETR) sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra, Rifa, dan Rahmawati 

(2015), mengkombinasikan proksi pengukuran ukuran perusahaan menurut Arianti dan 

Putra (2018) yang menggunakan Price Book Value (PBV); Praditasari dan Setiawan 

(2017) yang menggunakan total aktiva; Santoso dan Salim (2012) yang menggunakan 

Market Capitalization (MC) dan jumlah karyawan, dan mengkombinasikan proksi 

pengukuran leverage menurut Lanis dan Richardson (2012) yang menggunakan Dept 

to Total Asset Ratio (DAR); Praditasari dan Setiawan (2017) yang menggunakan Dept 

to Total Equity Ratio (DER); dan menurut Pavitrie (2017) yang menggunakan Long 

Term Debt to Equity Ratio. 

Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih kuat terkait 

penelitian terdahulu yang sejenis. Berdasarkan uraian tersebut, maka judul yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah: ”Pengaruh Corporate Governance, 

Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2014-2017)”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengungkapkan berbagai rumusan 

masalah berdasarkan pada latar belakang yang telah dibahas sebelumnya. Adapun 

rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah corporate governance berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 

4. Apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisa apakah corporate governance berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. 

2. Untuk menganalisa apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak. 

3. Untuk menganalisa apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. 

4. Untuk menganalisa apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan manfaat 

kepada beberapa pihak, diantaranya: 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk 

pengambilan kebijakan oleh manajemen dalam praktik penghindaran pajak yang 

legal. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Praditasari dan Setiawan, 2017. Dalam penelitian ini menambahkan proksi 

kepemilikan manajerial pada variabel corporate governance sesuai saran Saputra, 

Rifa, dan Rahmawati (2015), menambahkan variabel profitabilitas, ukuran 

perusahaan, variabel leverage sesuai saran Utari dan Supadmi (2017), serta 

mengkombinasikan proksi pengukuran pada variabel corporate governance, 

ukuran perusahaan, dan leverage. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan tambahan literatur serta bukti tambahan untuk sumber referensi pada 

penelitian selanjutnya dan juga dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai 

beberapa faktor yang mempengaruhi peghindaran pajak.  


