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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.I.  LATAR BELAKANG MASALAH 

 Penerimaan Negara merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam 

perekonomian suatu Negara Penerimaan dapat berasal dari penerimaan migas dan 

kekayaan alam maupun penerimaan yang berasal dari non-migas. Salah satu 

penerimaan non-migas yang mempunyai peranan penting adalah penerimaan dari 

Pajak, sehingga peranan pajak seharusnya ditingkatkan secara optimal dalam 

rangka mempercepat laju pertumbuhan Indonesia. Penghindaran pajak merupakan 

upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau 

upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan perundang-undangan 

perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terhutang (Martini et al, 2012).  

Perencanaan pajak yang baik akan meminimalisir beban pajak yang harus 

dibayar oleh perusahaan. Dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak, 

perusahaan biasanya melakukan upaya-upaya agar beban yang ditimbulkan dari 

pajak dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh peningkatan laba 

bersih setelah pajak, dimana peningkatan laba bersih setelah pajak akan 

berdampak pada kepercayaan investor terhadap perusahaan yang pada akhirnya 

akan meningkatkan nilai perusahaan (Lestari et al, 2014).  

 Perencanaan pajak dapat dilihat dengan dua prespektif yang berbeda. 

Pertama, prespektif teori tradisional, bahwa aktivitas perencanaan pajak untuk 

mentransfer kesejahteraan dari Negara kepada pemegang saham. Dengan melalui 



2 
 

 
 

aktivitas perencanaan pajak yaitu melakukan tindakan terstruktur agar beban pajak 

serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memperoleh 

peningkatan laba setelah pajak yang berdampak pada peningkatan nilai 

perusahaan. Kedua, dari prespektif agency theory, bahwa melalui aktivitas 

perencanaan.  

 Pajak dapat memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan 

tindakan oportunisme dengan merekayasa laba atau penempatan sumber daya 

yang tidak sesuai serta kurang transparan dalam menjalankan operasional 

perusahaan sehingga perencanaan pajak berdampak negatif terhadap nilai 

perusahaan. 

 Penelitian empiris terdahulu terkait pengaruh perencanaan pajak terhadap 

nilai perusahaan mempunyai arah yang bervariasi (negatif dan positif). Penelitian 

yang menemukan hubungan negatif perencanaan pajak dengan nilai perusahaan 

diantaranya yaitu Wahab et.al. (2012) dan Hanlon dan Slemrod (2009). Pengaruh 

negatif ini menunjukkan bahwa manajerial cenderung berprilaku oportunistik 

dalam melakukan aktivitas perencanaan pajak sehingga menurunkan nilai 

perusahaan serta benefit yang diperoleh lebih kecil daripada cost yang dikeluarkan 

maupun resiko terdeteksinya lebih tinggi. 

 Adapun penelitian yang menemukan pengaruh positif perencanaan pajak 

terhadap nilai perusahaan diantaranya adalah Wilson (2009), Wang (2010) dan 

Martani et.al. (2012). Hubungan positif tersebut menunjukkan bahwa manajerial 

melakukan perencanaan pajak dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dan 
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benefit yang diperoleh lebih besar daripada cost maupun resikonya. Sedangkan 

Desai et.al. (2009) menemukan pengaruh namun tidak signifikan perencanaan 

pajak (tax avoidance) dengan nilai perusahaan dalam konteks pada perusahaan di 

Amerika. 

 Kemampuan bersaing perusahaan tidak hanya terletak pada kepemilikan 

aset tidak berwujud, tetapi lebih pada inovasi, sistem informasi, pengelolaan 

organisasi dan sumber daya yang dimilikinya. Oleh karena itu perusahaan 

semakin menitikberatkan akan pentingnya knowledge assets (aset pengetahuan). 

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penilaian dan pengukuran 

knowledge assets (aset pengetahuan) adalah intellectual capital (IC) yang telah 

menjadi fokus perhatian diberbagai bidang, baik manajemen, teknologi informasi, 

sosiologi, maupun akuntansi. Hal ini menimbulkan tantangan bagi para akuntan 

untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengungkapkannya dalam laporan 

keuangan. Misalnya, Pulic (2007) tidak mengukur secara langsung modal 

intelektual perusahaan, tetapi mengajukan suatu ukuran untuk menilai efisiensi 

dari nilai tambah sebagai hasil dari kemampuan intelektual perusahaan (value 

added intellectual coefficient- VAICTM). Komponen utama dari VAICTM dapat 

dilihat dari sumber daya perusahaan, yaitu physical capital (VACA-value added 

capital employed), human capital (VAHU-value added human capital), dan 

structural capital (STVA-structural capital value added). Menurut Pulic (1998) 

tujuan utama dari ekonomi yang berbasis pengetahuan adalah untuk menciptakan 

value added, sedangkan untuk dapat menciptakan value added dibutuhkan ukuran 

yang tepat tentang physical capital dan intellectual potential. Lebih lanjut Pulic 
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(2012) menyatakan bahwa intellectual ability yang kemudian disebut dengan 

VAICTM menunjukkan sejauh mana kedua sumber daya tersebut (physical 

capital dan intellectual potential) telah dimanfaatkan secara efisien oleh 

perusahaan Perumusan Masalah. 

Di Indonesia, fenomena IC mulai berkembang terutama setelah munculnya 

PSAK No.19 (revisi 2007) tentang aset tidak berwujud, meskipun tidak 

dinyatakan secara eksplisit sebagai IC, namun kurang lebih IC telah mendapat 

perhatian. Tujuan perusahaan adalah mengoptimalkan nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan tercermin dari harga sahamnya, semakin meningkatnya perbedaan 

antara harga saham dengan nilai buku aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan 

adanya hidden value. Penghargaan lebih atas saham perusahaan dari para investor 

tersebut diyakini disebabkan oleh modal intelektual yang dimiliki perusahaan. 

Appuhami (2007) menyatakan bahwa semakin besar nilai modal intelektual 

(VAIC) semakin efisien penggunaan modal perusahaan, sehingga menciptakan 

value added bagi perusahaan. Physical capital sebagai bagian dari modal 

intelektual menjadi sumber daya yang menentukan kinerja perusahaan. Selain itu, 

jika modal intelektual merupakan sumber daya yang terukur untuk peningkatan 

competitive advantages, maka modal intelektual akan memberikan kontribusi 

terhadap kinerja perusahaan. Modal intelektual diyakini dapat berperan penting 

dalam peningkatan nilai perusahaan maupun kinerja keuangan. Perusahaan yang 

mampu memanfaatkan modal intelektualnya secara efisien, maka nilai pasarnya 

akan meningkat. 
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Modal intelektual dipercaya mampu memberikan konstribusi dalam 

peningkatan nilai perusahaan (Sunarsih dan Mendra 2012). Investor akan 

memberikan nilai lebih tinggi pada perusahaan yang memiliki efisiensi modal 

intelektual yang lebih tinggi.  Hal ini berarti, secara tidak langsung modal 

intelektual telah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pasar 

terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian mengenai modal intelektual telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti. Menurut Subdiyah dan Restusi (2014), modal intelektual berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan yang di ukur dengan price to book value (PVB). Jakub 

(2013) menemukan pengaruh modal intelektual terhadap nilai perusahaan yang 

diukur menggunakan price to earning ratio (PER). Penelitian ini penting untuk 

diteliti karena modal intelektual merupakan isu yang secara terus-menerus masih 

di kembangkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada perusahaan 

dan pihak-pihak yang berkepentingan, penelitian ini bertujuan untuk mencari 

hubungan pengaruh perencanaan pajak dan modal intelektual terhadap nilai 

perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul 

“PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN MODAL INTELEKTUAL 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN JASA 

KEUANGAN YANG TERDAPAT DI BURSA EFEK INDONESIA 

PERIODE 2013 – 2015’’ 
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 1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalahnya adalah: 

a. Bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan      yang bergerak di sektor jasa keuangan di Bursa Efek 

Indonesia?  

b. Bagaimana pengaruh modal intelektual terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan di Bursa Efek 

Indonesia?  

c. Bagaimana pengaruh perencanaan pajak dan Modal Intelektual secara 

bersama-sama terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang bergerak di 

sektor jasa keuangan di Bursa Efek Indonesia?  

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan 

yang terdaftar BEI periode 2013-2015. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh modal intelektual terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan yang 

terdaftar BEI periode 2013-2015. 

c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perencanaan pajak dan Modal 

Intelektual secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan yang  terdaftar BEI periode 2013-2015. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai 

pihak antara lain : 

1. Bagi Peneliti 

Merupakan proses pembelajaran dan tambahan ilmu pengetahuan 

mengenai Pengaruh Perencanaan Pajak dan Modal Intelektual Terhadap 

Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Jasa Keuangan. Selain itu dengan 

adanya penelitian ini dapat mengetahui sejauh mana teori ini diterapkan 

dalam kenyataan. 

2. Bagi Perusahaan  

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

memberikan masukan kepada manajemen perusahaan yang nantinya 

akan menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen mengungkapkan 

modal intelektual lebih luas. 

3. Bagi Pihak Lain 

Dapat dijadikan referensi atau bahan masukan bagi pihak lain yang 

akan melaksanakan penelitian. 
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1.4 SISTEMATIKA PENELITIAN  

Dalam penulisan proposal penelitian ini, untuk mempermudah penguraian 

isinya diperlukan sistematika penulisan. Penulisan proposal ini dibagi 

beberapa bab. Masing-masing bab membahas permasalahan untuk 

memperoleh gambaran yang jelas dari seluruh proposal penelitian. Adapun 

pembagian masing-masing bab secara terperinci adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi menguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka penelitian serta hipotesis yang dikemukakan 

penulis 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan variabel penelitian dan definisi 

operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan untuk 

memperolehhasil penelitian. 
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, 

analisis data, dan pembahasan penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan secara singkat mengenai kesimpulan 

yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan serta saran 

mengenai hasil penelitian. 


