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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pajak merupakan iuran rakyat yang wajib dibayarkan kepada negara. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yang merupakan perubahan 

ke empat 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”. 

Pajak memiliki pengaruh besar dalam pembangunan nasional karena pajak 

merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Dalam ketentuan 

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

dinyatakan dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III. Pasal 

tersebut berbunyi “pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan 

negara diatur dengan undang-undang”. Iuran wajib dari rakyat tersebut nantinya 

akan kembali kepada rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung karena 

pajak digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas public yang berguna bagi 

kepentingan umum (Bacthtiar,2015). 

Dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat 

meminimalkan laba yang dihasilkan atau dibayar oleh perusahaan.Dalam 
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pelaksanaanya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan 

pemerintah. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena 

dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan 

(Suandy:2011). 

Meminimalisir beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai 

dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang 

melanggar peraturan perpajakan. Meminimalkan kewajiban pajak yang tidak 

melanggar undang-undang disebut tax avoidance. 

Metode dan teknik yang digunakan tax avoidance yakni cenderung 

memanfaatkan kelemahan-kelemahan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan 

itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan:2013). Dalam 

praktik tax avoidance, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang 

atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan 

undang-undang. Praktik tax avoidance yang dilakukan oleh suatu perusahaan 

semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, 

membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara 

untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan tax avoidance 

merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi tax avoidance tidak 

melanggar hukum, tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah. 

Praktik penghindaran pajak banyak dilakukan oleh perusahaan di 

Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak yang tidak mencapai target 

penerimaan pemerintah, karena adanya tindakan penghindaran pajak dimana 

pemegang saham menginginkan adanya pengembalian yang berlipat ganda dari 
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investasinya pada perusahaan. Mengurangi jumlah beban pajak artinya 

meningkatkan keuntungan perusahaan dan berkurangnya penerimaan pajak 

Negara. 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada perusahaan property dan 

real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan property dan real 

estate merupakan perusahaan yang mempunyai prospek masa depan yang cerah 

dimasa yang akan datang. Dengan seiring bertambahnya jumlah penduduk yang 

semakin bertambah besar serta banyaknya pembangunan di sektor apartemen, 

hotel, perumahan, pusat pembelajaan, dan gedung-gedung perkantoran, maka 

dapat menarik investor untuk menginvestasikan dananya kepada perusahaan 

tersebut. Dengan demikian pelaporan keuangan yang baik termasuk bebas dari 

penghindaran pajak yangsangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan 

investor yang menanamkan dananya di perusahaan property dan real estate, agar 

laporan keuangan yang dilaporkan tidak mengandung unsur yang menyesatkan. 

Contoh kasus yang beredar saat ini sesuai dengan sampel penelitian adalah 

bocornya “Panama Papers” yang artinya “Dokumen Panama”, dimana dokumen 

tersebut bersifat rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa asal Panama. Isi dokumen 

tersebut merupakan data mengenai transaksi keuangan para miliader dan orang 

yangterkenal di luar negeri.Dokumen tersebut memuat daftar klien besar di dunia, 

yang diduga menginginkan uang mereka tersembunyi dari endusan pajak di 

negaranya. Ada 2.961 nama individu atau perusahaan dari Indonesia yang 

terdeteksi skandal “The Panama Papers”. Salah satunya adalah PT. Ciputra 

Development, Tbk yang merupakan perusahaan property dan real estate ternama 
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di Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia ternyata juga melakukan 

Penghindaran Pajak yaitu dengan menyembunyikan kekayaan yang mencapai 

USD 1,6 Miliar atau setara dengan Rp 21,6 triliun (kurs Rp 13.538) dengan tujuan 

menghindari pajak negara. Perusahaan property dan real estate merupakan 

perusahaan yang paling banyak terdeteksi dalam kecurangan laporan keuangan 

termasuk penghindaran pajak. 

Fenomena property dan real estate lainnyayang melakukan penghindaran 

pajak yang terjadi di Indonesia atas transaksi properti yang dilakukan 

pengembang (depelover) Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan 

oleh PT Karyadeka Alam Lestari yakni penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 

Miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Itu artinya 

terdapat selisih harga Rp 6,1 Miliar. Atas transaksi ini, ada potensi PPN (Pajak 

Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 Miliar atau Rp 610 

juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 

6,1 Miliar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 910 juta. Jika 

developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai 

puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan. 

Selain itu terjadi juga transaksi property yang dilakukan di wilayah Depok 

dengan harga Rp 2,56 miliar. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 784 juta, 

atau ada selisih Rp 1,9 miliar. Potensi PPN yang belum disetor adalah 10 persen 

dikali Rp 1,9 miliar atau Rp 190 juta dan PPh final 5 persen dikali Rp 1,9 miliar 

atau 85 juta. Total pajak kurang dibayar developer sebesar Rp 275 juta dari satu 
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unit rumah saja. Selisih nilai tersebut jelas menyebabkan hilangnya potensi 

penerimaan negara. 

Dengan adanya selisih nilai tersebut mengembangkan kasus pembelian 

rumah yang dilakukan oleh depelover tersebut kearah penyidikan pajak dengan 

tuduhan penghindaran pajak, mengingat ada usaha untuk menyembunyikan 

transaksi yang sebenarnya. 

Adapun hal yang harus diperhatikan baik penjual maupun pembeli 

property, pajak yang berlaku saat ini untuk setiap transaksinya adalah pertama, 

memotong dan membayar PPh final sesuai ketentuan sebesar (5%) yang dibayar 

oleh perusahaan property dan PPN/PPnBM atas pengalihan tanah atau bangunan 

dengan harga jual yang sebenarnya sebesar (10%) yang menjadi tanggungan 

konsumen pembeli. 

Adanya indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat 

dari faktor-faktor yang mempengaruhinya salah satunya yaitu profitabilitas. 

Profitabilas juga dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Dimana profitabilitas 

salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan.Profitabilitas suatu 

perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba 

selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. 

Profitabilitas terdiridari beberapa rasio, salah satunya adalah return on assets 

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

penggunaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. (Siahan, 2004 

dalam Dewinta dan Setiawan, 2016). ROA digunakan karena dapat memberikan 
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pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektivitas perusahaan dan ROA juga 

dapat menghitung profitabilitas. 

ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari 

seberapa besar perusahaan menggunakan asset.Semakin tinggi nilai ROA semakin 

tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan asset suatu 

perusahaan dan laba yang dihasilkan semakin besar. Ketika laba yang diperoleh 

membesar maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan 

peningkatan laba perusahaan. Pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 1 

dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan 

dikenai pajak penghasilan, sehingga semakin besar penghasilan yang diterima 

oleh perusahaan akan menyebabkan semakin besar pajak penghasilan yang 

dikenakan perusahaan sehingga cenderung untuk melakukan tax avoidance yang 

dilakukan oleh perusahaan akan meningkat.Darmadi, 2013.Penelitian yang terkait 

dengan profitabilitas dari (Kurniasih dan Maria 2013 dalam Dewinta dan 

Setiawan, 2016) Maharani (2014) menunjukan bahwa ROA berpengaruh negative 

terhadap tax avoidance.Peneliti terkait juga dilakukan oleh Darmawan (2014), 

Dewinta & Setiawan (2016) yang menunjukkan ROA berpengaruh positif 

terhadap tax avoidance. 

Faktor lainnya juga menjadi faktor penentu dalam penghindaran pajak 

adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang 

mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecilnya 

berdasarkan total asset, logsize dan sebagainya. Menurut Darma dan Ardiana 

(2016) Semakin besar asset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran 
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perusahaan, besar kecilnya asset juga memengaruhi jumlah produktifitas 

perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan juga akan terpengaruh. 

Laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang dimiliki asset besar akan 

mempengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan. 

Perusahaan yang tergolong perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak 

dengan optimal dikarenakan kekurangan ahli dalam hal perpajakan, berbeda 

dengan perusahaan yang tegolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya 

lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak. Sumber daya manusia 

yang ahli dalam menekankan beban pajak perusahaan secara optimal 

(Nicodome,2007 dalam Darmadi 2013). Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Adelina (2012), menyatakan bahwa semakin besar perusahaan 

maka semakin kecil tarif pajak efektif (TPE) perusahaan karena mereka 

mempunyai sumber daya yang mencukupi untuk melakukan perencanaan pajak 

yang optimal. Berbeda dengan penelitian Dewi dan Jati (2014) yang menyatakan 

bahwa perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah terkait dengan laba 

yang mereka peroleh. Sehingga perusahaan besar cenderung tidak melakukan 

penghindaran pajak. 

Penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh kepemilikan institusional 

memperlihatkan adanya kepemilikan yang bersifat komperatif. Adanya 

kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan 

pengawasan aga rlebih optimal terhadap kinerja manajemen, akibatnya akan 

memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan 

sehingga kinerja perusahaan akan meningkat, meningkatnya kinerja perusahaan 
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itu dilihat dari kinerja keuangan yang dimiliki perusahaan. Hal ini semakin besar 

kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak 

eksternal terhadap perusahaan, sehingga memungkinkan terjadinya praktik 

penghindaran pajak, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Puspita dan Harto (2014), Ngadiman dan Chirstiany (2014), Merslythalia dan 

Lesmana (2016) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan penelitian lainnya 

membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap tax 

avoidance Diantari dan Ulupui (2016). 

Adapun penelitian yang berhubungan tentang profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan kepemelikan institusional terhadap penghindaran pajak yaitu 

penelitian Agusti (2014) Dewinta dan Setiawan (2016) menunjukkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.Sedangkan 

menurut Cahyono, dkk menunjukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak. Penelitian Musyarafah, (2016) dan Darma dan 

Ardian (2016)menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Cahyono, Andini, Raharjo (2016) dan 

Merslythalia, Lesmana (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak.Penelitian Puspita dan Harto (2014), 

Ngadiman dan Chirstiany (2014), Merslythalia dan Lesmana (2016) menunjukkan 

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

sedangkan penelitian yang dilakukanDiantari dan Ulupui (2016) menunjukan 

bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 
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Mengingat hasil penelitian yang telah dilakukan hasilnya masih bervariasi 

dan berbeda-beda.Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali 

tentang penghindaran pajak (tax avoidance), dengan menjadikan hasil penelitian 

sebelumnya sebagai referensi.Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, yaitu objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Perusahaan Property & Real Estate sedangkan penelitian sebelumnya adalah 

Perusahaan Manufaktur.Dan juga tahun dalam penelitian ini menggunakan tahun 

terbaru yaitu tahun 2014-2016. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini akan menggabungkan 

dan menguji kembali pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan 

institusional terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) yang dituangkan dalam 

penelitian berjudul “Pengaruh Profitabilitas,Ukuran Perusahaan, dan 

Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Pada Perusahaan Property &Real Estate yang terdaftar di BEI 2014-2016”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui: 

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Tax 

Avoidance)  

2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak 

(Tax Avoidance)  

3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran 

Pajak (Tax Avoidance) 
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4. Apakah Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional 

berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian merupakan mengungkapkan hasil yang ingin dicapai 

melalui proses penelitian. 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap 

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)  

2. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap 

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)  

3. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap 

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

4. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan 

Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Tax 

Avoidance) 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu: 

1. Bagi pihak perusahaan, agar perusahan dapat meningkatkan kinerja dan 

lebih meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. 
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2. Bagi Akademisi/ peneliti sendiri, hasil penelitian ini dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan pihak-pihak yang membaca penelitian ini 

terutama yang berkaitan dengan penghindaran pajak. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil yang diperoleh dapat menjadi acuan bagi 

peneliti dimasa yang akan datang yang tertarik untuk membahas 

permasalahan yang dengan pembahasan dalam penelitian ini. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan pembahasan dalam uraian berikutnya, maka 

sistematika penulisan disusun sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab pendahulan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Bab ini terdiri dari telaah teori, kajian Islami, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Membahas metode penelitian yang mencakup objek penelitain, 

jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan 

data, defenisi operasional variable dan teknik analisis data. 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pembahasan dan hasil analisis data berisikan mengenai deskripsi 

data, statistik deskriptif, asumsi klasik, regresi linier berganda, dan 

pengujian hipotesis. 

BAB V  :  PENUTUP 

  Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pengolahan data yang 

ditemukan selama penelitian dan memberikan saran untuk 

penelitianselanjutnya. 


