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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia termasuk kedalam negara berkembang. Dalam rangka 

mempertahankan serta mengembangkan bangsa dan negaranya, Pemerintah 

Indonesia juga membutuhkan sumber pendanaan. Salah satu sumber pendanaan 

terbesar bagi pemerintah Indonesia berasal dari pajak. Semakin besar jumlah 

pajak yang di bayarkan wajib pajak (badan maupun orang pribadi), maka 

pendapatan negara juga semakin besar. Pajak bagi pemerintah merupakan sumber 

pendapatan yang digunakan untuk kepentingan bersama seperti pembangunan 

sarana dan prasarana untuk pendidikan, tranportasi dan kepentingan umum 

lainnya. 

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak 

adalah dengan selalu berupaya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan 

atas peraturan perpajakan di Indonesia. Perubahan-perubahan peraturan 

perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan 

dan meningkatkan jumlah penerimaan negara di 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 badan juga masih 

menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. 

Wajib pajak akan cenderung mencari cara untuk memperkecil pajak yang mereka
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bayar, baik itu legal maupun ilegal. Dari sisi perusahaan, tujuan perusahaan 

memperkecil pajak adalah untuk untuk mencapai tingkat laba dan likuiditas yang 

ditargetkan perusahaan (Purwanti,2015). 

Dalam meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, perusahaan 

melakukan manajemen pajak (Marcelliana, 2014). Manajemen pajak adalah 

sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang 

dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas 

yang diharapkan. Salah satu bentuk manajemen pajak yang dilakukan adalah 

perencanaan pajak (Tax planning) (Marcelliana, 2014). 

Salah satu strategi tax planning adalah penghindaran pajak (tax avoidance) 

yakni cara mengurangi pajak secara legal, karena tidak melanggar peraturan yang 

ada melainkan dengan memanfaatkan celah-celah hukum perpajakan yang ada, 

sedangkan tax evasion merupakan pengurangan pajak yang bersifat ilegal atau 

lebih dikenal dengan penggelapan pajak. Selain melakukan tax avoidance yang 

menggunakan celah undang-undang, perusahaan dapat memperkecil pajak dengan 

cara memanfaatkan deductible expense. Salah satu cara memanfaatkan deductible 

expense adalah dengan menggunakan biaya hutang/biaya bunga. Perusahaan akan 

cenderung menggunakan utang yang sedikit ketika mereka melakukan tax 

avoidance (Erniawati, 2014). 

Di Indonesia peraturan yang mengakui beban bunga atau cost of debt 

sebagai deductible expense diatur oleh KMK No.1002/KMK.04/1984. Di dalam 

peraturan ini dikatakan bahwa bunga atas liabilitas yang dapat diakui sebagai 
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biaya adalah sebesar bunga atas liabilitas yang perbandingannya terhadap modal, 

yaitu setinggi-tingginya tiga banding satu (3 : 1). 

Biaya bunga ini timbul karena adanya cost of debt, yang merupakan 

tingkat pengembalian yang diminta oleh para pemberi pinjaman atas investasi 

mereka ke perusahaan. Menurut Nurauliawati (2010) dalam Aziza (2016) cost of 

debt adalah tingkat pengembalian sebelum pajak yang harus dibayar perusahaan 

kepada pemberi pinjaman. Cost of debt dihitung sebesar beban bunga yang 

dibayarkan oleh perusahaan dalam periode satu tahun dibagi jumlah rata-rata 

pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang berbunga selama tahun tersebut 

(Pitman dan Fortin, 2004 dalam Masri dan Martani, 2012). 

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 sangat tinggi, di mana 

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. Anak PAM di Inggris meminjam dari induknya di 

Hongkong  lebih dari 1 milyar pounds (Rp 15 triliun) dengan suku bunga 11% 
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atau sekitar Rp 1,65 triliun per tahun. Menurut aturan Inggris, pembayaran bunga 

ke luar negeri dipotong pajak 20%, kecuali pinjaman obligasi eurobond. Dengan 

demikian maka PAM swasta Inggris "menghemat" pajak bunga pinjaman 20% 

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

dari kasus ini yaitu melakukan penghindaran pajak dengan cara berutang atau 

menjual obligasi kepada afiliasi perusahaan induk dan membayar kembali cicilan 

dengan bunga sangat tinggi. Tingkat suku bunga tinggi ini adalah dividen 

terselubung ke perusahaan induk (pajak.go.id, 2013). 

Kasus yang serupa juga terjadi pada sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT RNI, kini 

tengah menjalani proses pemeriksaan oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal 

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

penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas 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 hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura 

memberikan pinjaman kepada PT RNI di Indonesia. Jadi, pemiliknya tidak 

menanamkan modal, tetapi memberikan seolah-olah seperti utang, di mana ketika 

bunga utang itu dibayarkan dianggap sebagai dividen oleh si pemilik modal di 

Singapura. (http://bisniskeuangan.kompas.com, 2016). 

Berdasarkan uraian kasus diatas dapat disimpulkan bahwa biaya 

utang/bunga (cost of debt) berhubungan dengan penghindaran pajak yang dapat 

http://bisniskeuangan.kompas.com/
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meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak 

(tax avoidance) akan cenderung menggunakan utang dalam kegiatan operasinya. 

Penelitian tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap cost of debt 

sudah pernah dilakukan. Dalam penelitian Agustami dan Yunanda, (2014) 

menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap biaya 

hutang. Penelitian ini mendukung teori agensi yang mengatakan bahwa 

kepemilikan institusional dapat mengurangi konflik keagenan dikarenakan 

kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi jalannya suatu 

perusahaan dengan demikian perusahaan dianggap berisiko rendah dan biaya 

bunga yang didapat pun akan semakin rendah pula. 

Selain kepemilikan institusional faktor lain yang mempengaruhi cost of 

debt adalah ukuran perusahan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total semua 

aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka 

semakin besar pula kesempatan perusahaan tersebut mendapatkan investor dan 

memperoleh bantuan dalam pendanaannya. Kebanyakan perusahaan yang ukuran 

besar akan cenderung menggunakan utang  dalam kegiatan operasinya. Menurut 

Ashkhabi dan Agustina (2015), ukuran perusahaan menunjukkan pengaruh 

terhadap biaya utang yang diterima oleh perusahaan. Semakin besar total aset  

yang dimiliki  oleh  perusahaan,  maka  diharapkan perusahaan memiliki 

kemampuan yang lebih besar untuk melunasi seluruh kewajibannya dimasa 

mendatang sehingga resiko perusahaan mengalami default akan meningkat. 

Sebagai hasilnya, biaya utang yang ditanggung oleh perusahaan juga menjadi 

lebih tinggi. 
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Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Janice 

Ekasanti Santosa dan Heni Kurniawan (2016) dengan judul “Analisis Pengaruh 

Tax Avoidance terhadap Cost of Debt pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar 

di BEI Selama Periode 2010-2014. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada variabel independen yang digunakan dan tahun 

pengamatan penelitian. Pada penelitian ini penulis menambahkan kepemilikan 

institusional dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen. 

Objek dan tahun penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Salah satu alasan penulis 

menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian adalah karenan 

perusahaan manufaktur merupakan industri terbesar di Bursa Efek Indonesia dan 

membutuhkan modal yang besar dalam kegiatan produksinya. Berdasarkan uraian 

latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul ”Pengaruh Tax Avoidance, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran 

Perusahaan terhadap Cost of Debt (Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-

2016)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah tax avoidance berpengaruh terhadap cost of debt pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-

2016? 
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2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap cost of debt pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2014-2016?  

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap cost of debt pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2014-2016? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tax avoidance terhadap cost 

of debt pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2014-2016. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional 

terhadap cost of debt pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

cost of debt pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2014-2016. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat bagi penulis 

a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis tentang praktik penghindaran 

pajak (taxavoidance), kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan 

terhadap biaya hutang (cost of debt). 
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b. Sebagai wadah aplikasi untuk teori-teori yang telah diperoleh selama 

dibangku perkuliahan serta diluar perkuliahan dan dijadikan sebagai 

alat dalam pembahasan penelitian. 

2. Manfaat akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

pembaca mengenai perkembangan ilmu akuntansi khususnya pengaruh tax 

avoidance, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap cost 

of debt serta dapat digunakan sebagai bahan referensi dan dokumentasi 

untuk penelitian selanjutnya. 

3. Manfaat bagi perusahaan 

Menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan yang akan 

melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) dengan pendanaan dari 

hutang. Perusahaan harus mempertimbangkan seberapa besar pendanaan 

hutangnya, karena akan mempengaruhi cost of debt perusahaan. Jika 

perusahaan tidak mampu membayar, perusahaan akan mengalami kerugian 

besar bahkan kebangkrutan. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN   

  Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Bab ini berisi tentang kajian teori yang digunakan dalam 

penelitian ini, penelitian terdahulu dan kerangka teoritis yang 
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berguna untuk menunjang dan menyusun penelitian ini, juga 

menguraikan hipotesis penelitian ini. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, variabel penelitian 

dan definisi operasional, populasi, sampel dan tekik pengambilan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta 

metode analisis data.  

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

variabel penelitian.  

BAB V : PENUTUP 

  Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis yang berkaitan 

dengan hasil penelitian yang diteliti penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 

 


