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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki jumlah penduduk 

yang cukup besar pula. Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang berlimpah 

dan terletak pada kondisi geografis yang cukup strategis dimana daerah Indonesia 

menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Keadaan seperti ini sangat 

menarik bagi berbagai perusahaan untuk mendirikan usahanya di Indonesia, baik 

perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Keberadaan perusahaan-perusahaan 

tersebut tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia karena dapat 

meningkatkan pendapatan negara terutama dari sektor pajak. 

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara 

dalam pembangungan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari 

dalam negeri, yaitu pendapatan pajak. Pajak merupakan salah satu pendapatan 

terbesar bagi negara, sehingga pemerintah menaruh perhatian lebih pada sektor 

perpajakan. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam kebijakan 

mengenai perpajakan untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak karena 

penerimaan pajak dapat berpengaruh cukup signifikan dalam besarnya anggaran 

APBN (Ardyansyah, 2014). 

Pajak yang diperoleh dari wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan 

digunakan pemerintah sebagai pengumpul pajak untuk melaksanakan tanggung 

jawab negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan rakyat 

dan bangsa Indonesia. Wajib pajak yang taat dalam membayar pajak telah turut 

serta membantu pemerintah dan negara dalam usaha peningkatan kesejahteraan 
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rakyat dan bangsa Indonesia, serta turut dalam usaha pembangunan negara 

Indonesia secara umum. 

Pajak merupakan iuran rakyat yang wajib dibayarkan kepada negara. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat 

atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 

(www.pajak.go.id). 

Pemungutan pajak di indonesia mengacu pada sistem self assessment. 

Sistem self assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus 

dibayar. Penerapan undang-undang perpajakan ini seakan-akan memberikan 

kesempatan bagi wajib pajak, dalam hal ini perusahaan untuk mengurangi jumlah 

pajak yang harus dibayar dengan cara menekan biaya perusahaan, termasuk 

didalamnya beban pajak. (Anastasia dan Lilis, 2010: 1) 

Pajak memiliki pengaruh besar dalam pembangunan nasional karena pajak 

merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Negara. Dalam ketentuan 

pungutannya, pajak telah diatur oleh Undang-Undang seperti yang dinyatakan 

dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 45 amandemen III. Pasal tersebut 

berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan 

Negara diatur dengan Undang-Undang” (UU Dasar 45). Iuran wajib dari rakyat 

http://www.pajak.go.id/
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tersebut nantinya akan dikembalikan lagi ke pada rakyat baik secara langsung 

maupun tidak langsung karena pajak juga dugunakan pemerintah untuk 

membangun fasilitas publik yang berguna bagi kepentingan umum. Penerimaan 

pajak hingga saat ini terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, 

berdasarkan informasi yang didapat dari Badan Pusat statistik (BPS), penerimaaan 

pajak di Indonesia pada tahun 2013 mencapai Rp.1.077.306 milyar dan terus 

mengalami kenaikan hingga tahun 2016 yang mencapai Rp.1.539.166  milyar atau 

meningkat sebesar  42,87% selama 4 tahun terakhir (www.bps.go.id).  

Tabel 1.1 

Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2013-2016 

(Milyar Rupiah) 

Sumber Penerimaan 2013 2014 2015 2016 

Penerimaan 1.432.058,60 1.545.456,30 1.696.047,33 1.784.259,90 

Penerimaan Perpajakan 1.077.306,70 1.146.865,80 1.240.418,86 1.539.166,20 

Penerimaan Bukan Pajak 354.751,90 398.590,50 255.628,48 245.083,60 

Hibah 6.832,50 5.034,50 11.973,04 1.975,20 

Jumlah 1.438.891,10 1.550.490,80 1.508.020,37 1.786.225,00 

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (2018) 

Meskipun pendapat Negara melalui pajak mengalami peningkatan, namun 

dalam target APBN setiap tahunnya tidak pernah tercapai. Adapun penyebabnya  

adalah kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Direktorat 

Jendral Pajak (DJP) Kementrian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan bahwa tax 

ratio kepatuhan wajib pajak di indonesia hanya 11 persen, masih rendah dari 

angka ideal untuk kepatuhan wajib pajak, sedangkan angka ideal untuk kepatuhan 

wajib pajak sekitar 15 persen. (http://bisnis.liputan6.com). 

Dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat 

meminimalkan laba yang dihasilkan atau dibayar oleh perusahaan. Tetapi, pajak 

bagi perusahaan juga dianggap sebagai faktor motivasi untuk menentukan 

http://www.bps.go.id/
http://bisnis.liputan6.com/
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pengambilan keputusan (Jessica dan Agus, 2014). Perusahaan akan mendorong 

manajemennya untuk lebih memperhatikan pajak, maka perusahaan akan 

melakukan tindakan  agresivitas pajak untuk meminimalkan laba. 

Agresivitas pajak (tax aggressivness) dapat dinilai dengan dua cara, yaitu 

pertama dilakukan dengan cara yang legal dan sesuai dengan hukum yang berlaku 

disebut penghindaraan pajak (tax avoidance) dan yang kedua dilakukan dengan 

cara ilegal dan tidak sesuai dengan hukum disebut tax sheltering (Timothy, 2010). 

Disamping itu juga terdapat beberapa pengertian lainya yang mencerminkan 

agresivitas pajak, tax planning dapat dilakukan dengan cara yang legal disebut tax 

avoidance atau dilakukan dengan cara yang ilegal disebut tax evasion (Harari et 

al., 2012). 

Penjelasan mengenai agresivitas pajak dalam penelitian-penelitian 

sebelumnya cenderung memiliki tujuan yang sama, agresivitas pajak adalah 

aktivitas yang tujuanya meminimalkan beban pajak perusahaan (Balakrishnan et 

al., 2011). Sedangkan dalam pelaksanaanya seperti yang telah dijelaskan beberapa 

peneliti sebelumnya, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaanya agresivitas pajak 

sebagai tax planning suatu perusahaan melakukan aktivitasnya dengan cara tax 

avoidance dan tax sheltering (Khurana dan Moser, 2009). Dari berbagai macam 

penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat meminimalkan beban 

pajak maka perusahaan melakukan perencanaan pajak (tax planning) yang bersifat 

agresivitas pajak (tax aggresivness) yang kemudian dalam penerapannya dapat 

dilakukan dengan cara legal tax avoidance atau dengan cara ilegal tax evasion dan 

tax sheltering. 
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Indonesia berada pada posisi ke-7 dari Negara-negara yang memiliki aliran  

uang haram tertinggi. Dalam rentang 2003 hingga 2012, indonesia tercatat 

mengalirkan dana senilai Rp.1699 triliun, rata-rata mencapai Rp.167 triliun 

pertahunnya. Dengan perhitungan yang sama, dugaan total aliran uang haram di 

indonesia ditahun 2014 sebesar Rp.227,75 triliun atau setara dengan 11,7 persen 

dari total APBN-P tahun 2014. Contohnya Perusahaan yang ada di BEI,  nilai 

aliran uang haram  mencapai Rp.23,89 triliun, Di tengah rendahnya tax ratio yang 

hanya mencapai 11 persen mengindikasikan masih maraknya praktik 

penghindaran dan pengemplangan pajak di Perusahaan-peusahaan  tersebut. 

(www.cnnindonesia.com). 

Beberapa penelitian terdahulu menggunakan model estimasi Cash 

Effective Tax Rate (CETR) dan Effective Tax Rate (ETR) untuk memproksikan 

atau mengukur nilai penghindaran pajak perusahaan. Nilai perhitungan CETR 

yang dilakukan pada 238 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2012-2015 menunjukkan hasil yang berfluktuasi dan 

cenderung semakin tahun semakin naik. Berbeda dengan nilai perhitungan ETR 

yang dilakukan pada 234 perusahaan manufaktur menunjukkan hasil yang 

berfluktuasi dan cenderung semakin tahun semakin turun. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnnindonesia.com/
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Gambar 1.1 

Grafik Rata-rata CETR dan ETR Perusahaan Manufaktur Tahun 2012-2015 

Rata-rata CETR dan ETR 

 

Sumber Data: Olahan Penulis (2018) 

Pada dasaranya dalam dunia perpajakan terdapat dua pandangan atau 

kepentingan yang saling bersebrangan. Pertama kepentingan pemerintah untuk 

dapat memungut pajak semaksimal mungkin sebagai sumber pendapatan negara. 

Kedua, kepentingan wajib pajak agar tidak membayar pajak yang terlalu tinggi 

atau bisa jadi tidak ingin membayar pajak sama sekali jika diperbolehkan. 

Kepentingan kedua tersebut sejalan dengan kepentingan manajer perusahaan 

untuk meminimalkan pembayaran pajak guna mendapatkan penghasilan bersih 

setelah dikurangi pajak (net income after tax) yang maksimal. Hal ini lah yang 

kemudian melahirkan adanya perencanaan pajak (tax planning) dalam dunia 

perpajakan dan sering digunakan untuk membantu meminimalkan pengenaan 

perhitungan pajak dalam perusahaan. 
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Adapun praktik ilegal penghindaran yang lazim digunakan untuk 

melakukan penghindaran pajak adalah transfer pricing, sekitar 4.000 perusahaan 

multinasional yang beroperasi selama belasan dan puluhan tahun, terus 

melaporkan kerugian tapi tetap berekspansi Skema transfer pricing sendiri dikenal 

cukup ampuh untuk mengakali tarif pajak dengan 'mengalihkan' pendapatan dan 

laba perusahaan di suatu negara kepada induk perusahaan di negara lain. Sejak 

lama telah banyak dipraktekkan, perusahaan multinasional yang akan melakukan 

ekspor atau impor barang ke anak atau induk perusahaan, atau biasa disebut 

memiliki hubungan istimewa, jauh berbeda dengan harga wajar di pasaran. 

Dengan praktik-praktik tersebut, tarif pajak yang dibayarkan oleh badan 

usaha bisa turun drastis karena pendapatan dan laba yang didapat oleh Wajib 

Pajak di negara yang menjadi basis produksi, seperti Indonesia, sangat kecil. 

Sementara itu, induk perusahaan yang berbasis di negara yang memiliki tarif 

pajak lebih rendah, memiliki laba sangat tinggi meski minim melakukan aktivitas 

produksi. Selama ini, pelaku transfer pricing di Indonesia disinyalir menggunakan 

Singapura sebagai basis praktiknya (http://finansial.bisnis.com). 

Faktor pendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak 

adalah : 

1. Jumlah pajak yang harus dibayar, besar jumlah pajak yang harus dibayar 

oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar 

pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. 

2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, 

semakin besar kecenderungan untuk melakukan pelanggaran. 

Kemungkinan untuk ketahuan, semakin kecil kemungkinan suatu 

http://finansial.bisnis.com/
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pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak 

untuk melakukan pelanggaran. 

3. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, 

maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan 

pelanggaran. 

Salah satu faktor yang menjadi perhatian penelitian sebelumnya adalah 

tingkat Profitabilitas Perusahaan. Profitabilitas merupakan faktor penentu beban 

pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak 

yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah 

maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak 

jika mengalami kerugian (Nugraha dan Meiranto, 2015). Hasil penelitian yang 

diperoleh Nugraha dan Meiranto (2015) menemukan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Namun, hasil 

penelitian berbeda diperoleh Prakosa (2014) yang menemukan bahwa 

profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. 

Leverage merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal 

yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Hasil 

perhitungan rasio leverage menandakan seberapa besar aset yang dimiliki 

perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut. Apabila perusahaan 

memiliki sumber dana pinjaman tinggi, maka perusahaan akan membayar beban 

bunga tinggi kepada kreditur. Beban bunga akan mengurangi laba, sehingga 

dengan berkurangnya laba maka mengurangi beban pajak dalam satu periode 

berjalan. Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) badan di Indonesia, mengatur bahwa 

bunga pinjaman dapat dikurangkan sebagai biaya (tax deductible) sesuai pasal 6 
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ayat (1) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Nugraha dan Meiranto (2015) membuktikan bahwa leverage berpengaruh negatif 

signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil penelitian berbeda yang 

diperoleh Putri (2015) yang menemukan bahwa leverage berpengaruh positif 

signifikan terhadap Tarif Pajak Efektif. 

Dan ada pula faktor yang lain yaitu Kesulitan Keuangan Perusahaan 

(financial distress). Pada saat perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan 

(financial distress) maka tindakan yang dapat diambil oleh pihak perusahaan 

adalah dengan meminimalkan beban pajak melalui agresivitas pajak. Faktanya 

bahwa apabila suatu perusahaan sedang mengalami potensi kebangkrutan yang 

cukup besar, maka perusahaan akan terdorong untuk melakukan tindakan 

agresivitas pajak, terlepas dari risiko akan diaudit oleh otoritas pajak (Brondolo, 

2009). 

Penelitian sebelumnya juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu 

perusahaan yang termasuk dalam kondisi kesulitan keuangan akan lebih 

meningkatkan aktivitas agresivitas pajak dan kemungkinan tindakan tersebut akan 

lebih ditingkatkan apabila diluar perusahaan terjadi kondisi kesulitan keuangan 

global. Bagaimanapun juga keuntungan dari dilakukanya tindakan agresivitas 

pajak akan meningkat dalam kondisi kesulitan keuangan perusahaan  (financial 

distress), hal ini juga didukung oleh perilaku pergeseran risiko yang dialami 

pemegang saham dan manajemen (Edwards et al., 2013).  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas, 

Leverage, dan Kesulitan Keuangan Perusahaan (financial distress) terhadap 

terdorongnya sebuah perusahaan untuk melakukan efesiensi biaya melalui 
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agresivitas pajak. Profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena 

perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar 

pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan 

membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika 

mengalami kerugian, maka membuat profitabilitas tidak dapat berpengaruh 

signifikan untuk melakukan praktek agresivitas pajak. Leverage menandakan 

seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman 

perusahaan tersebut. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi, 

maka perusahaan akan membayar beban bunga tinggi kepada kreditur. Beban 

bunga akan mengurangi laba, sehingga dengan berkurangnya laba maka 

mengurangi beban pajak dalam satu periode berjalan. Maka leverage berpengaruh 

negatif terhadap agresivitas pajak. Dengan kondisi perusahaan yang tengah 

mengalami kesulitan keuangan (financial distress), maka akan membuat 

perusahaan terdorong untuk melakukan efisiensi biaya dan financial disterss 

berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. 

Melihat dari penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan Prasista 

dan Setiawan (2016) penelitian yang dilakukannya mengenai Pengaruh 

Profitabilitas Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap 

Agresivitas Pajak. 

Penelitian ini adalah modifikasi dari penelitian Prasista dan Setiawan 

(2016), dengan memodifikasi variabel independen penelitian menjadi Pengaruh 

Profitabilitas, Leverage dan Financial Distress Terhadap Tax Aggressiveness. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2014 sampai 2016, sementara penelitian Prasista dan 
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Setiawan (2016) dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2012 sampai 2014. 

Dengan uraian latar belakang diatas, maka peneliti ingin meneliti tentang 

“Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Financial Distress terhadap Tax 

Aggressiveness (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2014-2016)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1) Apakah profitabilitas memliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas 

pajak? 

2) Apakah leverage memiliki pengaruh positif signifikan  agresivitas pajak? 

3) Apakah financial distress memiliki pengaruh signifikan terhadap 

agresivitas pajak? 

4) Apakah profitabilitas, leverage dan financial distress memiliki pengaruh 

signifikan terhadap agresivitas pajak? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dilihat berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1) Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap 

agresivitas pajak. 

2) Untuk menganalisis pengaruh leverage perusahaan terhadap agresivitas 

pajak. 
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3) Untuk menganalisis pengaruh kesulitan keuangan perusahaan (financial 

distress) terhadap agresivitas pajak. 

4) Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage dan kesulitan 

keuangan perusahaan (financial distress) terhadap agresivitas pajak. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang akuntansi. Selain itu 

penelitian ini diaharapkan dapat dijadikan sebagai literature dan 

memunculkan ide dan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya sehubungan 

dengan profitabilitas, leverage dan financial distress. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat 

dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan atau kebijakan 

yang akan diambil. Penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi 

perusahaan mengenai tindakan agresivitas pajak agar terhidar dari tindakan 

tersebut dan tidak terkena sanksi perpajakan. Bagi investor, penelitian ini 

dapat dijadikan pandangan bagaimana manajemen perusahaan mengambil 

kebijakan terkait dengan perpajakan. Sedangkan bagi Direktorat Jenderal 

Pajak, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan dalam pengambilan 

kebijakan perpajakaan di masa yang akan datang. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sitematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB 1  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang dilakukannya penelitian, 

perumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, serta 

sistematika penulisan. Bab ini akan memberikan gambaran umum 

arah penelitian yang akan memandu pembaca dalam memahami 

permasalahan yang sesungguhnya dibahas dalam penelitian. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Bab ini akan memaparkan konsep dan teori yang 

melandasi seluruh permasalahan yang dibahas dalam penelitian. 

Bab ini juga akan menjelaskan hipotesis yang akan diuji pada 

penelitian ini berdasarkan landasan teori, standar, dan penelitian-

penelitian sebelumnya. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Dalam Bab ini akan diuraikan bagaimana pembentukan populasi 

dan sampel penelitian, definisi variabel yang diteliti, metode 

pengumpulan data, model penelitian, serta prosedur pengolahan 

data. 

BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan hasil dan analisis berisi deskripsi objek 

penelitian, analisis data yang dikaitkan dengan analisis statistik 
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deskriptif dan analisis model regresi, serta interprestasi hasil 

sesuai dengan teknik analisis yang digunakan. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan berisi penyajian secara singkat apa yang 

telah diperoleh dari pembahasan interpretasi hasil, keterbatasan 

penelitian yang menguraikan tentang kelemahan dan kekurangan 

yang ditemukan setelah dilakukan analisis dan interpretasi hasil 

serta saran bagi peneliti selanjutnya.


