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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memungut pajak, dimana setiap 

wajib pajak menyetorkan pajaknya ke kas negara. Pajak merupakan pungutan 

negara terhadap orang pribadi maupun badan yang sifatnya wajib, tidak 

mendapat timbal balik secara langsung dan dipergunakan oleh negara sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak sangat penting bagi pemerintah 

karena memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan negara. Dari 

sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang 

mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak 

perusahaan berusaha melakukan manajemen pajak, agar pajak yang 

dibayarkan lebih sedikit. 

Perencanaan pajak yang masih dalam koridor Undang-Undang disebut 

penghindaran pajak (tax avoidance), yaitu upaya penghindaran 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 Subagiastra 2016). 

kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan 

buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Apabila penghindaran pajak 

melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka 

aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (tax evasion).  
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Penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang 

bersifat ilegal. Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan 

persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, 

tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman & 

Setiyono, 2012). 

Penghindaran pajak tidak dapat dilepaskan dari suatu pandangan 

karena tidak ada hukum yang dilanggar, penghindaran pajak seharusnya tidak 

dilarang. Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatur urusannya masing- 

masing sebagaimana dia kehendaki, dan selama tidak ada peraturan yang 

dilanggar maka otoritas pajak tidak dapat melakukan intervensi. Pendapat 

tersebut pertama kali disuarakan dalam putusan pengadilan tertinggi di Inggris 

dalam kasus yang sangat terkenal yang disebut The Duke of Westminster Case 

(IRC v Duke of Westminster, 1936). Kasus tersebut terkait dengan suatu 

kesepakatan antara The Duke of Westminster dengan tukang kebunnya untuk 

merubah pembayaran gaji tukang kebunnya tersebut menjadi pembayaran 

anuitas sebagai balas atas jasa-jasa yang telah dilakukan tukang kebunnya di 

masa lalu. Dalam peraturan perpajakan Inggris pada saat itu, pembayaran 

anuitas tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajaknya Duke of 

Westminster, sedangkan pembayaran gaji merupakan biaya yang tidak dapat 

dikurangkan. 

Komisaris pajak melakukan koreksi atas pembayaran tersebut, dengan 

menyatakan bahwa pembayaran anuitas tersebut secara substansi merupakan 

pembayaran gaji, sehingga tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Kasus 
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tersebut berakhir di di pengadilan, di mana hakim menolak koreksi yang 

dilakukan oleh komisaris pajak tersebut dengan mengatakan: 

Every man is entitled, if he can, to order his affairs so that the tax 

attaching under the appropriate Acts is less than it otherwise would be. 

If he succeeds in ordering them so as to secure this result, then, however 

unappreciative the Commissioners of Inland Revenue or his fellow 

taxpayers may be of his ingenuity, he cannot be compelled to pay an 

increased tax. (IRC v Duke of Westminster, 1936. Yang berarti, Setiap 

orang berhak, jika dia bisa, untuk mengatur urusannya sehingga pajak 

yang dilampirkan berdasarkan Undang-undang yang sesuai kurang dari 

yang seharusnya. Jika dia berhasil mengaturnya untuk mendapatkan 

hasil ini, maka, bagaimanapun, tidak menghargai Komisaris Pendapatan 

Inland atau pembayar pajak sesama mungkin karena kecerdikannya, dia 

tidak dapat dipaksa untuk membayar pajak yang meningkat. (IRC v 

Duke of Westminster, 1936. 

 

Prinsip dalam kasus The Duke of Westminster tersebut masih bergaung 

sampai dengan saat ini dan sering kali dikutip dalam beberapa putusan 

pengadilan yang menyangkut penghindaran pajak, termasuk di Indonesia 

walaupun tanpa sumber referensi, prinsip tersebut dikutip dalam Putusan 

Pengadilan Pajak nomor PUT. 29050/PP/M.III/13/2011, di mana hakim 

berpendapat: “...Wajib Pajak pada dasarnya bebas untuk mengatur 

bagaimana mereka bertransaksi untuk menekan beban pajaknya sepanjang 

tidak melanggar undang-undang perpajakan...” 

Prinsip dalam kasus The Duke of Westminster ini di negara asalnya 

pada akhirnya telah dibantah melalui kasus Ramsay (W. T. Ramsay v. IRC, 

1982) di tahun 1982. Akan tetapi, secara umum doktrin Westminster masih 

sering dikutip untuk menekan kan bahwa penghindaran pajak tidak dapat 

ditolak semata-mata karena penilaian subjektif dari Otoritas Pajak (Wijaya, 

2014). 
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 Terkait dengan fenomena penghindaran pajak, di Indonesia pada tahun 

2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, 

perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian bahkan sampai 7 

tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor 

manufaktur dan pengelolaan bahan baku (DJP, 2015). Sedangkan di Amerika 

paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan 

penghindaran pajak yakni dengan membayar pajak kurang dari 20% padahal 

rata-rata pajak yang dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyreng dkk, 

2008). Fenomena penghindaran pajak selama beberapa tahun ini merupakan 

isu yang penting untuk mendapatkan perhatian lebih. 

Pada salah satu perusahaan sektor barang konsumsi yang melakukan 

penghindaran pajak adalah pada sub sektor makanan dan minuman, sebagai 

contoh sekitar 4 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 12, bulan 6, tahun 2014 

Direktorat Jenderal Pajak telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh 

PT. Coca Cola Indonesia, karena diduga perusahaan tersebut mengakali pajak 

sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 

milyar. Hasil penelusuran Direktorat Jendral Pajak, bahwa perusahaan tersebut 

telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran 

pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada 

perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena 

pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu 

antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total 

sebesar Rp 566,84 milyar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. 
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Aktivitas tax avoidance dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan 

dalam upaya semata mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan 

(Swigly dan Surakarta, 2015). Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah 

dalam hal ini pihak otoritas pajak telah berupaya dengan semaksimal mungkin 

untuk menegakkan batasan yang pasti antara tax avoidance dan tax evasion. 

Tidak hanya itu, pemerintah juga berupaya mencegah wajib pajak masuk 

kedalam celah ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan. 

Tujuannya untuk mengantisipasi wajib pajak memakai struktur penilaian 

terhadap status hukum yang tampak ambigu tersebut, sehingga bisa diterima 

sebagai perencanaan pajak, namun pada praktiknya melanggar peraturan itu 

sendiri (Annisa dan Kurniasih, 2012). Terdapat 12 proksi untuk mengukur 

penghindaran pajak (Hanlon, 2010). Namun pada penelitian ini akan 

menggunakan cash effective tax rate (Cash ETR) untuk mengukur seberapa 

besar kemungkinan perusahaan melakukan tax avoidance. Cash ETR baik 

digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh 

perusahaan karena dengan menggunakan Cash ETR dapat melihat cash flow 

untuk pembayaran pajak. 

Anderson dan Reeb, 2003 dalam Subagiastra, 2016 menyatakan bahwa 

perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih baik serta perusahaan yang 

memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit, terlihat memiliki nilai 

effective tax rates (ETRs) yang lebih tinggi. Profitabilitas merupakan 

gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari 

pengelolaan aktiva yang dikenal dengan Return On Assets (ROA). ROA yang 
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positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk 

beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA 

dinyatakan dalam persentase, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin 

baik kinerja perusahaan tersebut.  

ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan 

pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013). 

Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih 

perusahaan yang dihasilkan. 

Menurut Chen et al., 2010 dalam Subagiastra, 2016 perbandingan 

tingkat kecenderungan menghindari pajak antara perusahaan keluarga dengan 

perusahaan non-keluarga tergantung dari besarnya efek manfaat atau biaya 

yang timbul dari tindakan penghindaran pajak tersebut. Perusahaan keluarga 

lebih rela membayar pajak lebih tinggi (tidak melakukan penghindaran pajak), 

daripada harus bayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya 

reputasi keluarga akibat pemeriksaan pajak dari fiskus. Hasil penelitian Chen 

et al. (2010) yang mengindikasikan bahwa perusahaan non-keluarga memiliki 

tingkat kecenderungan menghindari bayar pajak yang lebih tinggi daripada 

perusahaan keluarga. Hal ini terjadi, diduga karena masalah keagenan lebih 

besar terjadi pada perusahaan non-keluarga. 

Pengukuran penghindaran pajak sulit dilakukan, hal ini disebabkan data 

pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT-PPh) sulit 

diperoleh di lapangan karena bersifat rahasia. Untuk mengukur penghindaran 

pajak, maka dilakukan pendekatan tidak langsung, yaitu menghitung kas yang 
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dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Dyreng et 

al., 2010). 

Penelitian ini mengintegrasikan beberapa penelitian sebelumnya serta 

menganalisis kembali pengaruh profitabilitas, dan kepemilikan keluarga 

terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut maka 

penulis memilih judul “Pengaruh Provitabilitas dan Kepemilikan 

Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini 

bermaksud menguji pengaruh profitabilitas dan kepemilikan keluarga terhadap 

Penghindaran Pajak. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran 

Pajak? 

2. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap 

Penghindaran Pajak ? 

3. Apakah profitabilitas, dan kepemilikan keluarga berpengaruh secara 

simultan terhadap Penghindaran Pajak ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap penghindaran pajak. 
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b. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah kepemilikan keluarga 

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisa Apakah profitabilitas, dan 

kepemilikan keluarga berpengaruh secara simultan terhadap 

Penghindaran Pajak. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi : 

a. Kontribusi Teoritis 

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana bagi 

segenap civitas ekonomi, khususnya jurusan akuntansi agar memiliki 

pemahaman tentang profitabilitas, dan kepemilikan keluarga dan 

hubungannya dengan penghindaran pajak. 

2) Ilmu Akuntansi Perpajakan 

Penelitian ini diharapakan menambah literatur pembendaharaan 

ilmu pengetahuan dan acuan penelitian pada bidang studi perpajakan 

terutama untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran 

pajak. 

3) Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti dapat 

menerapkan teori dan memperoleh pemahaman mengenai 

profitabilitas, dan kepemilikan keluarga serta pengaruhnya terhadap 
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penghindaran pajak. 

b. Kontribusi Praktis 

1) Pemerintah 

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan-

kebijakan perpajakan dan pertimbangan dalam membuat kebijakan–

kebijakan perpajakan selanjutnya sehingga dapat memaksimalkan 

potensi penerimaan negara dari sektor pajak. 

2) Perusahaan 

Sebagai bahan tambahan pertimbangan pihak manajemen 

dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa 

melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat 

lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa mendatang. 

3) Investor 

Sebagai tambahan informasi bagi para investor dalam 

pengambilan keputusan investasi di pasar modal. 

 

D. Sistematika Penulisan  

Untuk memperoleh gambaran secara umm mengenai bagian-bagian 

yang di bahas, penulis membaginya dalam beberapa bab sistematika penulisan 

antara lain: 

BAB I  : PENDAHULUAN  

  Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah,tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II :  TELAAH PUSTAKA 

  Pada bab ini berisi tantang tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Pada bab ini akan membahas mengenai ruang lingkup penelitian, 

metode penentuan sampel, metode pengumpulan data yang di 

gunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data penelitian. 

Serta menjelaskan variabel-variabel yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. 

BAB IV:  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Padabab ini akan menjelaskan tentang gambaran objek penelitian 

yang di lakukan. Serta menjelaskan mengenai hasil uji yang telah 

dilakukan dengan mencamtumkan bukti hasil uji yang di lakukan. 

BAB V:  SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang simpulan dari seluruh 

penelitian. Selain itu juga akan dijabarkan keterbatasan dalam 

melakukan penelitian serta saran yang akan ditunjuz3kan bagi 

penelitian selanjut nya. 

 


