
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan sumber  pendapatan terbesar bagi  negara, yang  digunakan  

untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran  rutin  maupun  

pengeluaran pembangunan nasional. Pajak  memiliki arti  penting,  yang  di  atur  

dalam  UndangUndang  Republik  Indonesia  No  28  tahun 2007  pasal  21  yaitu  

konstribusi  wajib kepada  negara  yang  terhutang  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 kemakmuranrakyat (Sartika, 2012). 

Di Indonesia usaha-usaha untuk menggenjot atau mengoptimalkan 

penerimaan sektor pajak ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan 

ekstensifikasi  penerimaan  pajak (Surat direktur jendral pajak No.S-14/PJ.7/2003, 

2003).  Namun  demikian  usaha  untuk mengoptimalkan  penerimaan  sektor  ini 

bukan  tanpa  kendala. Salah satu kendala dalam  rangka  optimalisasi  penerimaan 

pajak adalah adanya  penghindaran pajak (Tax  Avoidance),  bahkan  tidak  sedikit 

perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Budiman dan Setiono, 2012).   

Strategi penghindaran pajak (tax avoidance) ini merupakan cara yang 

diperkenankan  undang-undang  namun strategi  yang  diterapkan  perusahaan  ini 

tetap  merugikan  penerimaan  negara (Shophar  dalam  Yenni  :  1999). Terkait 

dengan  penghindaran  pajak  ini  di Indonesia  pada  tahun  2005  terdapat  750 
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ditengarai  melakukan  penghindaran  pajak dengan  melaporkan  rugi  dalam  5  

tahun berturut-turut  dan  tidak  membayar  pajak (Bappenas, 2005). 

Fenomena penghindaran pajak lainnya yang terjadi di Indonesia adalah 

dimuat di berita online  (http://www.merdeka.com) pada tanggal 27 Agustus  

2013.Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum melepas  

jabatannya mengatakan,ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak  

menjalankan  kewajibannya  kepada negara.  Agus  Marto  menyebut  hampir 

4.000  perusahaan  tidak  membayar pajaknya selama tujuh tahun. Di Indonesia, 

peningkatan pembayaranr oyalti ke perusahaan induk (parent company) 

berpotensi  mengurangi  PPh  badan yang harus dibayar perusahaan.  Dari  laporan 

keuangan di BEI, sebuah  perusahaan consumer  goods  harus  membayar  royalti 

kepada holding company di  Belanda, dari 3,5 persen meningkat ke 5 sampai 8 

persen mulai tahun 2013-2015.Asumsi  omset tahun 2013-2015, consumer goods 

tersebut stagnan  di  angka  Rp.27  triliun,  dengan kenaikan royalti dari 3,5 persen 

menjadi 8 persen, berarti ada kenaikan royalti sebesar 4,5 persen  dikalikan  Rp  

27  triliun  atau sekitar Rp 1,215 triliun. Potensial loss PPh badan tahun 2015  

adalah Rp 1,215 triliun dikalikan  25  persen  atau  sebesar  Rp  303 milyar. Hal 

ini menurut aturan adalah legal namun  kurang  adil  jika  dilihat  dari  sisi pajak  

bagi  negara  sumber  penghasilan, karena  8  persen  harga  produk  dibayar 

rakyat  Indonesia  lari  ke  royalti  holding company. Kejadian ini sangatlah 

mungkin terjadinya  penghindaran pajak  (tax avoidance) dan merupakan  masalah 

yang utama bagi  pemerintah, karena pajak perusahaan  merupakan  kontribusi  

utama dan terbesar bagi pendapatan pemerintah. 

http://www.merdeka.com/
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Pengindaran pajak (tax avoidance) merupakan suatu strategi pajak yang 

agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak, 

sehingga kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan 

buruknya reputasi perusahaan dimata publik (Annisa dan Lulus, 2012). Tax 

avoidance yang dilakukan tersebut dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan 

dengan tax avoidance ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang 

karena wajib pajak tidak selalu menghindari semua unsur atau fakta yang 

dikenakan dalam perpajakan (Dewi dan Jati, 2014). 

Perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan Negara sektor 

pajak (Dewi dan Jati, 2014). Akan tetapi praktik tax avoidance tidak selalu dapat 

dilaksanakan Kurniasih,  Tommy  dan  Maria  Ratna (2013)  mengatakan  

kompensasi  rugi fiskal memiliki  nilai  positif  terhadap  tax avoidance,  karena  

kerugian tersebut dapat mengurangi beban pajak pada tahun berikutnya. 

Perusahaan yang merugi pada periode sebelumnya dapat meminimalkan  

beban pajak  pada  periode  berikutnya. Kerugian yang ditanggungperusahaan  

dapat dikompensasikan kepada laba yang diterima selama 5 tahun berikutnya,  

sehingga  pajak yang harus dibayarkan dapat diminimalkan karena angka laba 

terutang menjadi kecil. 

Kondisi keuangan berikutnya yang diprediksi akan mempengaruhitax 

avoidance  adalahleverage.  Leverage merupakan tingkat hutang yang digunakan 

perusahaan dalam melakukan pembiayaan.Setiawan (2010) dalam Suyanto  
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(2012) menyebutkan bahwa dari tahun 2000 hingga 2009, tingkat leverage  

perusahaan manufaktur yanggo public di Indonesia cenderung mengalami 

peningkatan.Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki  

kewajiban  pajak tinggi  maka  perusahaan  akan  memiliki utang  yang  tinggi  

pula.Oleh  sebab itu,perusahaan  akan  berusaha  melakukan penghindaran pajak 

(tax avoidance). 

Acuan dari penelitian ini adalah  mengacu  kepada  Penelitian yang dilakukan 

Kurniasih dan Sari (2013) tentang Tax Avoidance menemukan bahwa ROA, 

ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap 

tax avoidance, sedangkan leverage dan corporate governance tidakberpengaruh 

signifikan terhadap tindakan tax avoidance.Dalam penelitian ini dilakukan  

pengurangan tiga variabel independen ROA, ukuran perusahaandan Corporate 

governance.Maharani dan Suardana  (2014)  dan Darmawan dan  Sukartha  (2014)  

menemukan hasil bahwa ROA berpengaruh terhadap  penghindaran  pajak  namun  

leverage  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  penghindaran  pajak. 

Prakosa  (2014)  menyatakan  bahwa  leverage,  ukuran perusahaan dan 

kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak,  

namun untuk profitabilitas memperoleh hasil pengaruh  yang  signifikan  terhadap 

penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Herawati (2014) 

menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran pajak.Alasan peneliti mengurangi variabel dari penelitian 

terdahulu adalah  karena sudah banyaknya penelitian-penelitian terdahulu yang 

menggunakan tiga variabel tersebut yaitu, ROA, Ukuran perusahaan dan 
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Corporate governance dan belum ada penelitian yang hanya menggunakan dua 

variabel dalam penelitian ini yaitu kompensasi rugi fiskal dan Leverage.  

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian acuan adalah yang 

membedakan sampel, yaitu metode pengambilan sampel yang digunakan 

purposive sampling.Perbedaan kedua, jenis populasi dan periode tahun yang 

digunakan berbeda yaitu dengan menggunakan populasi perusahaan manufaktur 

yang listing di BEI tahun 2014-2016.Perbedaan ketiga, proksi yang digunakan 

ETR dan dilakukan penambahan satu variabel independen yaitu 

Leverage.sehingga diharapkan akan memberikan tambahan bukti empiris tentang  

pengaruh  kompensasi rugi fiskal dan Leverage pada tax avoidance. Ketidak 

konsistenan hasil penelitian terdahulu menjadi motivasi peneliti untuk meneliti 

kembali. 

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2014-2016 karena perusahaan manufaktur tersebut melakukan aktivitas 

usaha secara menyeluruh mulai dari pembelian bahan baku hingga menjadi barang 

jadi dan siap dijual ke pasaran sehingga dalam aktivitas usahanya sebagian besar 

terkait dengan aspek perpajakan. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan lain. Perusahaan manufaktur yang 

tergolong dalam industri pengolahan juga merupakan penyumbang penerimaan 

pajak. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Dan 



6 
 

 

Leverage.Terhadap Tindakan Pengindaran Pajak (Tax Avoidance).(Studi Empiris 

Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bei Tahun 2014-2016)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Kompensasi Rugi Fiskal memiliki pengaruh terhadap 

pengindaran pajak (tax avoidance)? 

2. Apakah Leverage memiliki pengaruh terhadap pengindaran pajak (tax 

avoidance)? 

3. Apakah kompensasi Rugi Fiskal dan Leverage memiliki pengaruh 

terhadap pengindaran pajak (tax avoidance)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk membuktikan pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap tindakan 

pengindaran pajak (tax avoidance). 

2. Untuk membuktikan pengaruh Leverageterhadap tindakan pengindaran 

pajak (tax avoidance). 

3. Untuk membuktikan pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal dan Leverage 

terhadap tindakan pengindaran pajak (tax avoidance). 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Akademis/peneliti sendiri, hasil penelitian ini dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan pihak-pihak yang membaca penelitian ini 
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terutama yang berkaitan dengan tindakan pengindaran pajak (tax 

avoidance). 

2. Praktisi/tempat penelitian, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat 

memberikan pemahaman kepada perusahaan secara mendalam mengenai 

tindakan pengindaran pajak. 

3. Riset selanjutnya, hasil yang diperoleh dapat dijadikan acuan atau 

replikasi bagi peneliti dimasa datang yang tertarik untuk membahas 

permasalahan yang sama dengan pembahasan dalam penelitian ini. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika yang di buat pada skripsi ini sebagai berikut: 

BAB I :PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi penjelasan teori yang menjadi tujuan utama penelitian 

ini dan review penelitian terdahulu dan informasi lain yang akan 

membentuk kerangka teori yang berguna untuk menyusun penelitian 

ini. 

BAB III :METODE PENELITIAN 

Bab ini menampilkan cara yang dipilih untuk memperoleh jawaban 

atas permasalahan yang diajukan, desain penelitian, jenis penelitian, 

sampel dan metode pengambilan sampel, data penelitian, definisi 

operasional variabel dan analisis data. 
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BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menganalisis hasil pengumpulan data, pengujian multivariate 

serta hasil diskusi terkait pengaruh kompensasi rugi fiskal dan 

leverage terhadap pengindaran pajak (tax avoidance). 

BAB V : KESIMPULAN 

Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian ini,yang 

berisi kesimpulan, keterbatasan dan implikasi hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


