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BAB  I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di berbagai negara pajak merupakan sebuah penerimaan yang cukup

besar begitu juga di negara Indonesia. Pajak merupakan salah satu unsur

terbesar dalam penerimaan pemerintah Indonesia. Karena itulah pelaksanaan

perpajakan sangat diatur oleh pemerintah Indonesia untuk mempertahankan

penerimaan negara. Pengertian pajak sendiri diatur dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, yaitu kontribusi 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

kemakmuran rakyat.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak

adalah dengan selalu berupaya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan

atas peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia. Perubahan-perubahan

peraturan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki

sistem perpajakan dan meningkatkan jumlah penerimaan Negara, Pada bagian

pajak ini disebut reformasi pajak. Reformasi pajak juga dilakukan dengan

tujuan untuk meningkatkan kesadaran warga negara untuk berpartisipasi dalam

proses pembangunan melalui pembayaran pajak. Akan tetapi, banyak warga

negara yang masih menganggap pajak sebagai suatu beban. Perusahaan atau
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badan juga masih menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba

bersih perusahaan. Wajib pajak akan cenderung mencari cara untuk

memperkecil pajak yang mereka bayar, baik itu legal maupun ilegal. Dari sisi

perusahaan, tujuan perusahaan memperkecil pajak adalah untuk mencapai

tingkat laba dan likuiditas yang ditargetkan perusahaan.

Pada dasarnya perusahaan akan menggunakan utang untuk memodali

perusahaannya. Dalam perolehan utang perusahaan membutuhkan biaya,

sehingga akan timbul biaya utang (Cost Of Debt). Cost of Debt merupakan

tingkat bunga yang diterima oleh kreditor sebagai tingkat pengembalian yang

disyaratkan. Secara garis besar Cost Of Debt dapat dibedakan menjadi biaya

utang sebelum pajak (Before-Tax Cost Of Debt) dan biaya utang setelah pajak

(After-Tax Cost Of Debt). Perusahaan yang menggunakan sebagian sumber

dananya dari utang akan terkena kewajiban membayar bunga. Beban bunga

akan menyebabkan pajak penghasilan berkurang.

Perusahaan dapat memperkecil pajaknya dengan memanfaatkan

deductible expense atau dengan kata lain biaya yang dapat dikurangkan. Salah

satu deductible expense yaitu dengan menggunakan cost of debt yang telah

diatur oleh KMK No.1002/KMK.04/1984 yang menyatakanbahwabungautang

yang dapat di akui sebagai biaya adalah besar bunga atas utang yang

perbandingannyaterhadap modal yaitu, setinggi-tingginyatiga banding sati(3:1).

Biaya utang (Cost of debt) adalah tingkat pengembalian sebelum pajak

yang harus dibayar oleh perusahaan ketika melakukan pinjaman. Masri dan

Martani(2012) menyatakan bahwa biaya utang dari suatu perusahaan ditentukan
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oleh karakteristik perusahaan penerbit utang karena mempengaruhi risiko

kebangkrutan, agency cost dan masalah asimetri informasi. Perusahaan yang

melakukan tax avoidance akan mengurangi penggunaan utang, sehingga akan

meningkatkan financial slack, mengurangi biaya dan risiko kebangkrutan,

meningkatkan kualitas kredit, dampaknya akan mengurangi biaya utang.

Beberapa contoh kasus perusahaan yang melakukan penghindaran pajak

dengan menggunakan cost of debt diantaranya:” kasus Franchisor kedai kopi

asal Amerika Serikat (AS). Parlemen inggris menyoroti laporan keuangan

Franchisor yang menyatakan rugi sebesar 112 juta pounds selama tahun 2008-

2010 dan tidak membayar pajak PPh (pajak penghasilan) badan pada 2011.

Dalam laporan ke investor, Franchisor menyatakan omzet selama 2008-2010,

senilai 1,2 Milyar pounds (Rp 18 triliun). Salah satu diantara modus Franchisor

membuat laporan keuangan seolah rugi adalah karena membayar bunga utang

yang sangat tinggi, dimana utang tersebut justru digunakan untuk ekspansi

kedai kopi di negara lain (pajak.go.id,2013)

Kasus selanjutnya yaitu skandal bunga pinjaman perusahaan Air Minum

(PAM) swasta inggris. Meminjam dari induknya di hongkong lebih dari 1

Miliar pounds (Rp 15 Triliun) dengan suku bunga 11% atau sekitarRp 1,65

triliun per tahun. Menurut aturan ingggris, pembayaran bunga keluar negri di

potong pajak sebesar 20, kecuali pinjaman obligasi Eurobond. Dengan

demikian maka, PAM swasta inggris “menghemat” pajak bunga pinjaman 20%

dari 1,65 triliun atau sekitar 330 miliyar (22 juta pounds). Salah satu modus dari

kasus ini adalah melakukan penghindaran pajak dengan cara berutang atau
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menjual obligasi kepada afiliansi perusahaan induk dan membayar kembali

cicilan dengan bunga yang sangat tinggi. Tingkat suku bunga tinggi ini adalah

deviden terselubung kepada perusahaan induk (pajak.go.id,2013)

Selanjutnya kasus yang terjadi di Indonesia, perusahaan yang bergerak

di bidang jasa kesehatan terafiliansi perusahaan di Singapore yaitu PT RNI

yang kini telah menjalani proses pemeriksaan oleh kantor wilayah Direktorat

Jendral Pajak (DJP) Jakarta. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya

penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas yang cukup banyak di

Indonesia yakni di Jakarta, Solo, Semarang dan Surabaya. Secara badan usaha,

PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi

permodalan perusahaan tersebut menggantungkan dari utang afiliansi. Artinya,

pemilik di Singapura memberi pinjaman kepada PT RNI di Indonesia. Jadi,

pemiliknya tidak menanamkan modal, tetapi memberikan seolah-olah seperti

utang, dimana ketika bunga utang dibayarkan di anggap sebagai deviden oleh si

pemilik modal di Singapore. (http://bisniskeuangan.kompas.com,2016)

Berdasarkan uraian kasus diatas dapat disimpulkan bahwa biaya utang

(cost of debt) berhubungan dengan penghindaran pajak yang dapat

meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan yang melakukan penghindaran

pajak cendrung menggunakan utang dalam kegiatan operasinya.

Menurut Santosa dan Kurniawan(2016) Pengelolahan perusahaan yang

efektif dan efisien biasanya dikaitkan dengan perolehan laba yang optimal.

Untuk memperolehnya, perusahaan akan dituntut untuk meningkatkan

pendapatan dan menekan beban pada tingkat minimum. Salah satu beban yang
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dikelolah perusahaan adalah adalah beban pajak. Menurut Suandy (2011),

upaya penghematan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang

lawful maupun yang unlawful. Penghematan pajak sebagai upaya perusahaan

untuk memperoleh laba yang maksimal biasanya dilakukan dengan cara yang

lawful atau sering disebut tax avoidance (penghindaran pajak). Secara hukum,

tax avoidance tidak dilarang, namun sering mendapat sorotan yang kurang baik

dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif dan menunjukkan

perilaku ketidakpatuhan.

Konotasi negatif ini akan membuat kreditor memandang praktik tax

avoidance yang dilakukan perusahaan sebagai tindakan yang mengandung

risiko. Masri dan Martani (2012) menyatakan bahwa pandangan kreditor ini

antara lain disebabkan oleh pemerintah menerbitkan UU nomor 28 tahun 2007

(sekarang UU nomor 16 tahun 2009) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (KUP), melakukan reformasi perpajakan, dan meningkatkan

pemberantasan korupsi. Pandangan ini membuat kreditor cenderung

membebankan bunga yang lebih besar. Maka, dapat disimpulkan bahwa

semakin tinggi tax avoidance yang dilakukan perusahaan, semakin besar cost of

debt yang ditanggungnya

Selain penghindaran pajak (tax avoidance), penelitian yang dilakukan

Bhoraj dan Sengubta (2003) dalam Rahmawati (2015) menekankan bahwa

mekanisme corporate governance memiliki pengaruh negatif terhadap biaya

utang perusahaan yang diukur dari peringkat obligasi dan yield obligasi.

Kepemilikan manajerial merupakan perwujudan dari prinsip transparasi dari
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good corporate governance. Dalam mengelola perusahaan manajemen harus

transparan agar tidak terjadi konflik kepentingan dengan para pemegang saham

sebagai pemilik, kepemilikan institusional dapat mengurangi biaya utang

perusahaaan yang diukur dengan bond yield.  perdana dan Kusumastuti (2011)

dalam Arifin (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berkorelasi

positif dengan biaya hutang perusahaan, karna kreditur tidak akan mungkin

mempertimbangkan proporsi kepemilikan keluarga dalam dalam membebankan

biaya utang pada perusahaan milik keluarga. Proporsi kepemilikan keluarga

tidak menandakan resiko perusahaan juga mempengaruhi kreditur dalam

menentukan jumlah biaya hutang yang akan dibebankan pada perusahaan.

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas

topik yang sama dengan penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh Masri

dan Martini (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tax avoidance

berpengaruh positif terhadap cost of debt dengan Moderasi struktur kepemilikan

keluarga dengan tax avoidance memperkuat pengaruh tax avoidance terhadap

cost of debt, Rebecca dan Siregar (2012) menekankan bahwa kepemilikan

keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang dan kepemilikan

institusional terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya utang,

Agustami dan Anggung (2014) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional

berpengaruh negatif terhadap Biaya Hutang, Purwanti (2014) penghindaran

pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang, Santosa dan

Kurniawan (2015) menyatakan bahwa tax avoidance berpengaruh positif

terhadap cost of debt, Rahmawati (2015) dalam penelitiannya menunjukkan
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bahwa tax avoidance, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional tidak

berpengaruh signifikan terhadap biaya utang, Azizah (2016) menyatakan bahwa

Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap biaya hutang, kepemilikan

institusional tidak dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap

biaya hutang.

Dan penelitian yang terbaru yang dilakukan oleh Pratama,dkk (2017)

menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh tidak signifikan

terhadap biaya utang, karna Cost Of Debt pada penelitian tersebut relatif

rendah, sehingga menurunkan resiko kegagalan dalam membayar utang

perusahaan yang dampaknya akan mengurangi biaya utang perusahaan dan

dampaknya terhadap penghindaran pajak tidak begitu besar sehingga

menyebabkan pengaruh tidak signifikan terhadap biaya utang.

Dalam penelitian ini, penulis ingin membuktikan bahwa biaya hutang

(cost of debt) dapat dipengaruhi oleh penghindaran pajak (tax avoidance),

kepemilikan keluarga, Kepemilikan Institusional. Penelitian ini mengacu

penelitian pada yang dilakukan oleh Santosa dan Kurniawan (2015)

menyatakan bahwa tax avoidance berpengaruh positif terhadap cost of debt.

Variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga ditambahkan

dalam penelitian yang dilakukan oleh Meiriasari (2017)  yang menyatakan

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap biaya utang hal

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2015), Agustami

dan Yunanda (2014), Arifin (2015). Sedangkan kepemilikan keluarga tidak

berpengaruh terhadap cost of debt. Hasil ini bertolak belakang dengan
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penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2014), Rebecca dan Siregar (2012)

menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap cost

of debt.

Dengan adanya perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti

terdahulu, maka peneliti ini akan mencoba kembali variabel yang sebelumnya

pernah diteliti, dan menambahkan variabel independen yaitu Kepemilikan

Keluarga dan Kepemilikan Institusional. Dari ketereangan latar belakang diatas

maka penulis ingin meneliti tentang: “Pengaruh Tax Avoidance, Kepemilikan

Keluarga Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Cost Of Debt (studi

empiris pada perusahaan manufaktursektor industry konsumsi yang

terdaftar di bei periode 2013-2016)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dibuat rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Tax Avoidance terhadap Cost of Debt pada

Perusahaan Manufaktur sektor industry konsumsi periode 2013-2016?

2. Bagaimana Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Cost of Debt

pada Peusahaan Manufaktur sektor industry konsumsi periode 2013-

2016?

3. Bagaimana Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadadap Cost of

Debt pada Peusahaan Manufaktur sektor industry konsumsi periode

2013-2016?
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1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini,

maka tujuan dari penelitian ini adalah:

4. Untuk menganalisa bagaimana pengaruh Tax Avoidance terhadap Cost

of Debt pada perusahaan manufaktur sektor industry konsumsi periode

2013-2016

5. Untuk menganalisa bagaimana pengaruh Kepemilikan Keluarga

terhadap Cost of Debt pada perusahaan Manufaktur sektor industry

konsumsi periode 2013-2016

6. Untuk menganalisa bagaimana pengaruh Kepemilikan Institusional

terhadap Cost of Debt sektor industry konsumsi periode 2013-2016

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian,

diharapkan hasil yang diperoleh didalam penelitian ini memiliki manfaat bagi:

1. Bagi penulis, mampu memberikan gambaran bagaimana pengaruh

penghindaran pajak, kepemilikan Keluarga, kepemilikan institusional

terhadap biaya hutang ( cost of debt)

2. Bagi pembaca, mampu memberikan informasi tentang bagaimana

pengaruh penghindaran pajak, kepemilikan Keluarga, kepemilikan

institusional terhadap biaya hutang (cost of debt), dan menjadikan

pedoman untuk penelitian berikutnya.
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3. Bagi perusahaan, mampu memberikan informasi cara mana yang lebih

baik dilakukan agar perusahaan memperoleh laba yang maksimal dan

tarif pajak yang sekecil-kecilnya.

4. Regulator, penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan terhadap

regulator dalam membuat peraturan atau kebijakan- kebijakan

perpajakan sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat

dimaksimalkan.

5. Riset selanjutnya, hasil penelitian yang diperoleh dapat dijadikan acuan

atau daya tarik replikasi bagi peneliti di masa datang yang dibahas

dalam penelitian ini

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini terdapat beberapa bab dengan uraian

sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian,

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, dan sistem penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan memberikan landasan teori, pengembangan

logika, dan pengembangan hipotesis yang didasari dari beberapa

artikel terdahulu. Dan dalam bab ini akan memperlihatkan model

dari penelitian tersebut.
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BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini kita akan membahas tentang jenis penelitian, kita

juga akan membahas tentang jenis data dan sumber data

penelitian, populasi dan sample penelitian, dan metode

pengumpulan data, defenisi operasional dan pengukuran variabel

yaitu (variabel indevenden, variabel dependen, variabel mediasi

dan moderasi),desain instrument, pengujian hipotesis yaitu (uji

validitas,uji reliabilitas)

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini kita akan melihat hasil dari penelitian, hasil uji

kualitas data, hasil uji asumsi klasik, dan hasil dari pengujian

hipotesis

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari

pembahasan penelitian  dan saran.

DAFTAR PUSTAKA


