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BAB I 

  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dunia ini terbagi dalam beberapa bentuk negara berdasarkan 

perkembangan ekonominya masing-masing. Mulai dari negara maju, negara 

berkembang maupun negara yang belum berkembang. Maju dan 

berkembangnya suatu negara tidak hanya bersumber dari pemerintahnya saja, 

melainkan dari kontribusi perusahaan dan masyarakat. Salah satu 

keikutsertaan dalam memajukan negaranya adalah dengan kewajiban 

membayar pajak. 

Menurut Hardika (dalam Kurniasih dan Maria : 2013), pajak 

merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak 

adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari 

fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu 

bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan 

pembayaran pajak seminimal mungkin. 

Oleh sebab itu pemerintah menaruh perhatian yang begitu besar 

terhadap sektor pajak. Namun demikian, usaha untuk mengoptimalkan 

penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam 

mengoptimalkan penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (tax 

avoidance), bahkan tidak sedikit perusahaan melakukan penghindaran 

tersebut. 

Menurut Mardiasmo, Tax Avoidance atau penghindaran pajak 

merupakan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-



 2 

undang yang ada. Sedangkan menurut Utami (2013), tax avoidance adalah 

suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak 

dengan memanfaat kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan 

suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar 

peraturan perpajakan. 

Maka dari itu, penelitian ini memfokuskan pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jumlah perusahaan yang terdaftar di 

BEI pada tahun 2014 berjumlah 509 unit, pada tahun 2015 berjumlah 525 unit, 

dan pada tahun 2016 berjumlah 539 unit (www.sahamok.com). Berdasarkan 

data tersebut dikarenakan setiap tahunnya perusahaan yang terdaftar terus 

meningkat. Hal tersebut menyebabkan setiap tahunnya ada Rp. 110 triliun 

yang merupakan angka penghindaran pajak. Kebanyakan adalah badan usaha 

dengan persentase 80%, sisanya adalah wajib pajak perorangan (suara.com : 

2017). 

Direktorat Jenderal Pajak telah menyelidiki kasus penghindaran pajak 

yang dilakukan oleh PT.Coca Cola Indonesia. PT.CCI diduga mengakali pajak 

sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp. 49,24 

milyar. Hasil penelusuran DJP, 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 dari periode tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 

566,84 milyar, untuk iklan produk minuman jadi merek Coca Cola. 

Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. (Kompas.Com: 2014) 

http://www.sahamok.com/
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Tax avoidance banyak dilakukan perusahaan karena tax avoidance 

adalah usaha untuk mengurangi utang pajak, namun tetap mematuhi ketentuan 

peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang 

diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan 

perpajakan yang berlaku. Peraturan tersebut biasanya diambil oleh pimpinan  

perusahaan. Hal tersebut sudah marak terjadi di Amerika Serikat dan juga di 

Asia. 

Sedangkan di Indonesia, persentase tingkat kepatuhan wajib pajak 

relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Hal tersebut 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Uppal (dalam Dewi dan Jati : 

2014), mengenai kasus penghindaran pajak di Indonesia, ia menyatakan 

bahwa kasus penghindaran pajak telah banyak terjadi di negara-negara 

berkembang, hal ini dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melapor 

namun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atas pendapatan yang 

dikenakan pajak. 

Salah satu faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan kegiatan 

tax avoidance adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu 

pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, atau kemampuan suatu perusahaan 

dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset 

dan modal saham tertentu. Salah satu rasio profitablitas adalah return on 

assets (ROA). ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam 

penggunaan sumber daya yang dimilikinya. 

Sehingga ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak 

penghasilan akan meningkat sesuai dengai peningkatan laba perusahaan. Hal 
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ini akan mengakibatkan kecenderungan untuk melakukan tax avoidance yang 

dilakukan oleh perusahaan akan meningkat. 

Selanjutnya, tax avoidance sering dilakukan atas dasar Leverage. 

Laverage atau solvabilitas merupakan suatu pengukuran seberapa besar aset 

yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh hutang. Leverage menunjukkan 

penggunaan hutang untuk membiayai investasi (Sartono : 2008). Salah satu 

cara untuk mengukur leverage adalah dengan Debt to Equity Ratio (DER). 

DER  yaitu rasio yang membandingkan jumlah hutang terhadap ekuitas. 

Maka dari itu, ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi 

sebuah perusahaan untuk melakukan tax avoidance.Hal tersebut dikarenakan 

ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengkategorikan 

perusahaan menjadi perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Menurut 

Brigham dan Houston (dalam Rinaldi dan Charoline : 2015), ukuran 

perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat 

diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara antara lain dengan ukuran 

pendapatan, total aset, dan total ekuitas. 

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2016. Hal tersebut dikarenakan 

setiap perusahaan yang terdaftar di BEI melakukan aktivitas usaha secara 

menyeluruh mulai dari pembelian bahan baku hingga menjadi barang jadi dan 

siap dijual ke pasaran. Sehingga dalam aktivitasnya sebagian besar terkait 

dengan aspek perpajakan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan 
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Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap tax avoidance? 

2. Apakah leverage berpengaruh secara parsial terhadap tax avoidance? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap tax 

avoidance? 

4. Apakah profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh 

secara simultan terhadap tax avoidance ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengidentifikasi apakah profitabilitas berpengaruh secara parsial 

terhadap tax avoidance. 

2. Untuk mengidentifikasi apakah leverage berpengaruh secara parsial 

terhadap tax avoidance. 

3. Untuk mengidentifikasi apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara 

parsial terhadap tax avoidance. 

4. Untuk mengidentifikasi apakah profitabilitas, leverage, dan ukuran 

perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap tax avoidance. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peneliti 

dan penelitian ini merupakan kesempatan yang baik bagi peneliti yang 

merupakan  jawaban atas permasalahan yang ingin ketahui dan menjadi 

tambahan pengetahuan. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar bahan referensi dan 

acuan bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk melaksanakan penelitian 

dan pembahasan terhadap permasalahan yang sama dimasa yang akan 

datang. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Dalam memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian 

yang akan dibahas dalam penulisan proposal ini, maka penulis akan membagi 

dan menguraikan secara singkat isi masing-masing bab dengan sistematika 

sebagai berikut : 

BAB  I : PENDAHULUAN 

  Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan secara garis 

besar tentang judul penelitian, latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah , tujuan dan Manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

  Mengemukakan tentang beberapa konsep- konsep teoritis yang 

mendukung pelaksanaan penelitian , hipotesis, dan variabel 

penelitian. 
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BAB III : METODE PENELITIAN  

  Menguraikan tentang jenis penelitian , jenis data dan sumber data 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan 

data, defenisi operasional dan pengukuran variabel 

BAB IV   : HASIL PENELITIAN 

  Mengemukakan mengenai hasil penelitian yang berhubungan 

dengan variabel penelitian. 

BAB V   : PENUTUP 

  Penulis membuat kesimpulan dan saran sebagai masukan. 

DAFTAR PUSTAKA 


