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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu subjek dari pajak penghasilan adalah perusahaan, yang 

termasuk sebagai subjek pajak badan. Menurut Mardiasmo (2013) subjek pajak 

badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 

BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 

politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak invesatasi kolektif. 

Perusahaan dalam menghitung pajaknya menggunakan dasar penghasilan 

kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 

2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa 

penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi 

dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Secara 

umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. 

Pajak dalam perusahaan  mendapatkan perhatian yang cukup signifikan, 

dikarenakan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi jumlah 

laba bersih yang akan diterima perusahaan sehingga sebisa mungkin perusahaan 

membayar pajak serendah mungkin. Sedangkan pemerintah menganggap pajak 

adalah penerimaan Negara yang cukup penting sehingga pemerintah akan menarik 

pajak setinggi-tingginya. Adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dengan 
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manajemen perusahaan mengenai pajak menyebabkan banyak perusahaan ketika 

mendapatkan beban pajak yang dirasakan terlalu berat maka mendorong 

manajemen untuk mengatasinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan 

memanipulasi laba perusahaan. Berbagai kebijakan dapat diambil oleh perusahaan 

guna menurunkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan 

termasuk dalam pemilihan metode akuntansi sehingga dapat menurunkan besaran 

pajak efektif. Pengukuran perencanaan pajak yang efektif dapat dilakukan dengan 

menggunakan tarif pajak efektif (effective tax rate/ETR). 

Manajemen pajak dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menekan 

serendah mungkin kewajiban pajaknya. Manajemen pajak adalah usaha 

menyeluruh yang dilakukan manajemen dalam suatu perusahaan atau organisasi 

agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi 

tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberi 

kontribusi maksimum bagi perusahaan. Agar tidak menjurus kepada pelanggaran 

norma perpajakan atau penghindaran pajak, manajemen pajak harus dilakukan 

dengan baik. 

Tarif pajak efektif adalah tarif pajak yang dihitung dengan 

membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan. Tarif pajak 

efektif menunjukkan efektifitas manajemen pajak suatu perusahaan. Dengan 

adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara 

riil bagaimana usaha manajemen pajak perusahaan dalam menekan kewajiban 

pajak perusahaan. Sedangkan insentif pajak adalah pengurangan, pengecilan, atau 

pembebasan dari kewajiban pajak yang ditawarkan pemerintah sebagai daya tarik 
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untuk terlibat dalam kegiatan tertentu (seperti investasi barang modal) untuk 

jangka waktu tertentu. 

Fenomena yang pernah terjadi walaupun Pemerintah memberikan 

insentif pajak pada sebagian perusahaan fakta menunjukkan masih banyak praktek 

penggelapan pajak di Indonesia, seperti pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan 

Penanaman Modal Asing (PMA) yang diketahui melakukan penghindaran pajak 

dengan melaporkan rugi dalam waktu 5tahun berturut-turut dan tidak membayar 

pajak. Berdasarkan data pajak yang di sampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 

2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, 

perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun 

berturut-turut. Atas pengakuan kerugian yang berturut turut ini, maka akan 

berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Karena  pajak yang seharusnya 

dibayarkan menjadi tidak ada disebabkan perusahaan mengakui kerugian. 

Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah 

masalah yang membawa kerugian bagi negara dan membuat  hasil perhitungan 

tarif pajak efektif diragukan reliabilitasnya. 

Riset yang dilakukan oleh Business Roundtable dan Pricewaterhouse 

Coopers UP (PwC) menemukan fakta bahwa tarif pajak efektif (TPE) yang harus 

dibayarkan perusahaan global yang bermarkas di Indonesia merupakan yang 

termahal keempat di dunia setelah Jepang, Maroko, dan Italia (iress.web.id dalam 

Nugroho 2011). Dari penelitian tersebut, rasio pajak efektif Indonesia adalah 

sebesar 28,1% berada di urutan keempat, setelah Jepang (33,8%), Maroko 

(33,9%), dan Italia (29,1%). Jika dibandingkan dengan negara-negara Asean, 
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posisi Indonesia tersebut sangat buruk. Oleh karena itu, Indonesia melakukan 

reformasi perpajakan pada tahun 2009 untuk mengurangi tarif pajak agar bisa 

bersaing dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. 

Kasus lainnya adalah kasus Bank Lippo Tbk pada tahun 2002, yang  

berawal dari laporan keuangan Triwulan III tahun 2002 yang dikeluarkan tanggal 

30 September 2002 oleh PT. Bank Lippo Tbk, berbeda dengan laporan keuangan 

yang disampaikan ke Bursa Efek Jakarta (BEJ). Dalam pengumuman laporan 

keuangan per 30 September 2002 ke publik pada 28 November 2002, Bank Lippo 

menyebutkan total aktiva perseroan mencapai Rp24 triliun dan laba bersih Rp98 

miliar. Namun, dalam laporan keuangan BEJ pada 27 Desember 2002, manajemen 

menyebutkan total aktiva berkurang menjadi Rp22,8 triliun dengan rugi bersih 

Rp1,3 triliun. 

Tarif pajak efektif didefinisikan oleh Richardson dan Lanis (2007) 

merupakan perbandingan antara pajak rill yang dibayar oleh perusahaan dengan 

laba komersial sebelum pajak. Dengan adanya tarif pajak efektif, maka 

perusahaan akan mendapatkan gambaran secara riil bagaimana usaha manajemen 

pajak perusahaan dalam menekan kewajiban pajak perusahaan. Jika dilihat dari 

penelitian yang dilakukan oleh Business Roundtable dan Pricewaterhouse 

Coopers UP (PwC) bahwa tarif pajak efektif yang dibayarkan oleh perusahaan 

yang bermarkas di Indonesia terbesar keempat di dunia maka dapat dikatakan 

bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum dapat melakukan manajemen 

pajak secara maksimal. Salah satu penyebab belum maksimalnya manajemen 

pajak yang dilakukan perusahaanperusahaan di Indonesia yaitu adanya agency 
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problem dalam perusahaan. Yaitu adanya perbedaan kepentingan Antara 

manajemen sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai principal dimana agen 

lebih mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan apa yang 

diinginkan oleh pemilik perusahaan yaitu salah satunya adalah manajemen pajak. 

Pada perusahaan perbankan di Indonesia diatur secara ketat dalam 

melaksanakan kegiatan operasional mereka, dimana perusahaan perbankan 

dimonitor oleh Bank Indonesia dan badan pengawas lainnya. Perusahaan 

perbankan juga merupakan wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban 

perpajakan. Pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Disisi lain 

perusahaan perbankan seperti entitas usaha lain, tentu memiliki tujuan untuk 

meningkatkan kinerja melalui peningkatan laba bersih untuk dapat meningkatkan 

kekayaan para pemegang saham. Salah satu strategi untuk meningkatkan laba 

bersih yang dapat dilakukan adalah dengan efisiensi pembayaran pajak. 

Manajemen perusahaan dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat 

bagi perusahaan dalam jangka panjang. 

Ada beberapa cara supaya suatu perusahaan dapat memaksimalkan 

manajemen pajaknya, yaitu dengan cara memaksimalkan tax incentive. 

Memanfaatkan ukuran perusahaan dapat menjadi salah satu cara untuk 

mendapatkan insentif pajak. Selain dengan menggunakan ukuran perusahaan, 

perusahaan juga dapat menekan tingkat profitabilitas yang digambarkan oleh 

Return On Assets (ROA) untuk memaksimalkan manajemen pajak perusahaan. 

Selain profitabilitas, hutang perusahaan juga dapat mempengaruhi perusahaan 

melakukan manajemen laba. Selain itu, Komisaris Independen juga mempunyai 



6 
 

peran yang cukup berpengaruh terhadap tingkat perusahaan dalam manajemen 

pajak. 

Menurut Putri (2017) ada beberapa cara supaya suatu perusahaan dapat 

meminimalkan tarif pajak efektifnya, salah satunya dengan memanfaatkan ukuran 

perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dikelompokkan 

berdasarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan besar adalah perusahaan 

yang memiliki total aset dalam jumlah besar, untuk perusahaan yang memiliki 

total aset yang lebih kecil dari perusahaan besar maka dapat dikategorikan dalam 

perusahaan menengah, dan yang memiliki total aset jauh dibawah perusahaan 

besar dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil. Porcano dalam Noor et al. 

(2010) menjelaskan bahwa perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak 

sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak dan lobi politik. 

Tetapi ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa perusahan yang berskala 

besar membayar pajak lebih besar daripada perusahaan berskala kecil, ini 

dikarenakan adanya political cost yang menyebabkan jumlah beban pajak yang 

dibayarkan oleh perusahaan besar menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. 

Menurut Richardson dan Lanis (2007), selain dengan memanfaatkan 

ukuran perusahaan, perusahaan juga dapat menekan tingkat profitabilitas yang 

digambarkan oleh Return On Assets (ROA) untuk memaksimalkan manajemen 

pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi 

akan dikenai pajak yang tinggi. 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 
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oleh perusahaan akan menyebabkan semakin besar pajak penghasilan yang 

dikenakan kepada perusahaan. Lalu pada penelitian Noor et al. (2010), 

menemukan bahwa besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban 

pajak perusahaan. Penyebabnya adalah karena perusahaan dengan tingkat efisiensi 

yang tinggi dan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban 

pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan 

dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya 

insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak 

efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya. Dengan adanya perbedaan 

antara teori dan hasil penelitian yang ada, maka diperlukan penelitian untuk 

mengatasi permasalahan ini. 

Menurut Darmadi (2013) hutang dapat menyebabkan penurunan pajak 

dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh 

perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Penelitian yang telah 

dilakukan oleh Haryadi (2012) menunjukkan bahwa hutang perusahaan dapat 

mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga hutang 

sebagai pengurang pajak. 

Menurut Imelia (2015) Komisaris Independen mempunyai peran yang 

cukup berpengaruh terhadap tingkat perusahaan dalam membayar pajak. Menurut 

Ardyansah (2013), semakin banyak jumlah komisaris independen maka 

pengawasan terhadap agen akan semakin ketat. Karena adanya pengawasan lebih 

dari komisaris independen maka diprediksi tingkat pajak efektifnya sesuai dengan 
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semestinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam 

pengaruh komisaris independen terhadap manajemen pajak. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis ingin 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi 

Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. (Studi Empiris 

Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2013-2016)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan pernyataan tentang keadaan, fenomena, 

dan atau konsep yang memerlukan pemecahan dan solusi atau jawaban melalui 

suatu penelitian dan pemikiran mendalam dengan menggunakan ilmu 

pengetahuan dan alat-alat yang relevan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak? 

2. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Manajemen Pajak? 

3. Apakah Rasio Hutang berpengaruh terhadap Manajemen Pajak? 

4. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Manajemen Pajak? 

5. Apakah Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Rasio Hutang, dan 

Profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap Manajemen Pajak? 

 



9 
 

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 dampak pengaruh dari Ukuran Perusahaan terhadap 

Manajemen Pajak. 

2. Untuk mengetahui dampak  pengaruh dari Komisaris Independen terhadap 

Manajemen Pajak. 

3. Untuk mengetahui dampak pengaruh dari Rasio Hutang terhadap 

Manajemen Pajak. 

4. Untuk mengetahui dampak pengaruh dari Profitabilitas terhadap Manajemen 

Pajak. 

5. Untuk mengetahui dampak pengaruh secara simultan dari Ukuran 

Perusahaan, Komisaris Independen, Rasio Hutang, dan Profitabilitas 

terhadap Manajemen Pajak. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfat penelitian merupakan menjelaskan kegunaan penelitian bagi 

pemerintah, perusahaan, dan ilmu pengetahuan. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat 

memberi informasi: 
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1. Bagi Pemerintah 

Bagi pembuat kebijakan perpajakan agar dapat lebih memperhatikan hal-

hal yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam rangka manajemen pajak 

yang dapat mengurangi pendapatan negara khususnya pada sektor pajak 

penghasilan. 

2. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan agar lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen 

pajak agar tidak dikategorikan dalam penggelapan pajak. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

literatur bagi penelitian yang berhubungan dengan manajemen pajak. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini yaitu : latar belakang 

masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

penelitian ini. 

BAB II :  TELAAH PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai landasan teori yang digunakan sebagai 

dasar dan bahan acuan dalam penelitian, ada juga penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis. 
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BAB III :  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan desain penelitian, variabel-variabel 

penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan analisis data berisikan mengenai uji 

statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

BAB V :  PENUTUP 

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran atas hasil dari 

penelitian. 

 


