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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber pembiayaan merupakan salah satu faktor terpenting dalam 

melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudakan kesejahteraaan 

masyarakat. Pemerintah terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam 

negeri khususnya sektor non migas, dimana yang menjadi andalan adalah 

penerimaan dari sektor pajak. Dalam ketentuan pungutannya, pajak telah diatur 

oleh Undang-Undang seperti yang dinyatakan dalam pasal 23A Undang-Undang 

Dasar 45 amandemen III. Pasal tersebut berbunyi “pajak dan pungutan lain yang 

bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang” (UU 

Dasar 45).  

Iuran wajib dari rakyat tersebut nantinya akan dikembalikan lagi ke pada 

rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung karena pajak juga dugunakan 

pemerintah untuk membangun fasilitas publik yang berguna bagi kepentingan 

umum. Penerimaan pajak hingga saat ini terus mengalami peningkatan dari tahun 

ketahun, berdasarkan  informasi yang didapat dari Badan Pusat statistik (BPS), 

penerimaaan pajak di Indonesia pada tahun 2012 mencapai Rp.980.100 milyar 

dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2016 yang mencapai Rp.1.539.166  

milyar atau meningkat sebesar  42,87% selama 5 tahun  terakhir (bps.go.id). 

Meskipun pendapat Negara melalui pajak mengalami peningkatan, namun dalam 

target APBN setiap tahunnya tidak pernah tercapai. Adapun fenomena yang 
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terjadi di Indonesia adalah kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar 

pajak. Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementrian Keuangan (Kemenkeu) 

menjelaskan bahwa tax ratio kepatuhan wajib pajak di indonesia hanya 11 persen, 

masih rendah dari angka ideal untuk kepatuhan wajib pajak, sedangkan angka 

ideal untuk kepatuhan wajib pajak sekitar 15 persen (liputan6.com). 

Menurut Pohan dalam Waluyo (2015), Pemungutan pajak di Indonesia 

mengacu pada sistem self assessment. Sistem self assessment adalah sistem 

pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab 

kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan 

melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Oleh sebab itu didalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan sangat dibutuhkan manajemen perpajakan 

yang baik. Dalam memanajemen perpajakan diperlukan perencanaan perpajakan 

(tax planning) yang merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara 

sistematis sebagai alternative perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai 

pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. 

Tujuan utama tax planning adalah mencari berbagai celah yang dapat 

ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (loopholes), agar perusahan dapat 

membayar pajak dalam jumlah minimal. Dalam tax planning ada 3 macam cara 

yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yaitu 

penghindaran pajak (tax avoidance), penyeludupan pajak (tax evasion), dan 

penghematan pajak (tax saving). 

Tax avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang 

dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan 
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dengan ketentuan perpajakan. Namun tax evasion merupakan kebalikan dari tax 

avoidance, strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara illegal 

dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan 

dengan ketentuan perpajakan. Lain hal nya dengan tax saving yang tidak lain 

merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan wajib pajak 

dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan 

dengan ketentuan perpajakan. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yang 

dilakukan suatu perusahaan diantaranya yaitu return on assets (ROA), leverage, 

karakter eksekutif, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan,  kompensasi 

rugi fiskal dan corporate governace. Penelitian ini menggunakan beberapa 

variabel yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu, return on 

assets (ROA), leverage, corporate risk dan  kepemilikan institusional. Penulis 

menggunakan variabel-variabel tersebut karena penelitian terdahulu hasilnya 

masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian. 

Menurut Waluyo (2015), return on assets merupakan satu indikator yang 

mencerminkan performa keuangan perusahaan, pendekatan ROA menunjukan 

besarnya laba yang diperoleh dengan menggunakan total asset yang 

digunakannya, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa 

perusahaan tersebut. Tingginya aset perusahaan dapat mengindikasikan terjadinya 

penghindaran pajak dengan cara mendayagunakan asset perusahaan yaitu dapat 

memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari asset 
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perusahaan tersebut dikarenakan penyusutan dan amortisasi dapat digunakan 

sebagai pengurangan laba kena pajak perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Laila (2015) menunjukkan return on assets 

(ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Waluyo, Yessi dkk (2015) yang 

menunjukkan bahwa return on assets (ROA) berpengaruh signifikan terhadap 

penghindaran pajak. Leverage adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya. Menurut Kurniasih dan Sari (2013), leverage  

adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun 

jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. Leverage  ini menjadi sumber 

pendanaan perusahaan dari ekstrernal dari hutang. Hutang yang dimaksud adalah 

hutang jangka panjang. Beban bunga secara jangka panjang akan mengurangi 

beban pajak yang ada. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan 

Puspitasari (2014), menunjukan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh 

Waluyo (2015), menunjukkan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap 

penghindaran pajak. 

 Menurut Paligrova (2010) corporate risk adalah suatu kondisi dimana 

kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kinerja suatu perusahaan menjadi 

lebih rendah dari pada apa yang diharpakan suatu perusahaan karena adanya suatu 

kondisi tertentu yang tidak pasti di masa mendatang. Risiko perusahaan 

merupakan volatilitas earning perusahaan, yang bisa diukur dengan rumus deviasi 

standar. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa risiko perusahaan merupakan 
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penyimpangan atau deviasi standar dari earning baik penyimpangan itu bersifat 

kurang dari yang direncanakan (downside risk) atau lebih dari yang direncanakan 

(upset potensial), semakin besar deviasi standar earning perusahaan 

mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Tinggi 

rendahhya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah 

termasuk risk taker atau risk averse. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh 

Aisha Zuesty (2016), menunjukan bahwa corporate risk  tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut berbeda dengan yang 

dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012), menunjukkan bahwa corporate risk  

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.  

Selain itu, kepemilikan institusi dapat mempengaruhi penghindaran pajak 

yaitu dengan memanfaatkan persentase saham yang dimiliki pihak institusi, 

perusahaan yang cenderung lebih tinggi kepemilikan dari pihak lain atau institusi 

tentu akan semakin banyak saham yang dimiliki pihak tersebut, dengan demikian 

semakin banyak saham beredar maka semakin tinggi beban dividen yang akan 

ditanggung perusahaan, sehingga beban dividen dimanfaatkan sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak perusahaan yang akan menimbulkan beban pajak 

perusahaan berkurang. Penelitian yang dilakukan oleh Alviyani (2016) dan 

Waluyo (2015) menunjukan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh 

Fadhila (2014),  menunjukkan bahwa kepemilikan institusi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penghindaran pajak. 
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Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melaksanakan 

penghindaran pajak merupakan topic yang penting untuk diteliti karena dalam 

melakukan strategi perencanaan pajak yang baik memerlukan kejelian bagi 

perusahaan dalam rangka untuk mengurangi beban pajaknya. Dengan mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, diharapkan perusahaan 

lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam 

memanfaatkan celah untuk melakukan penghindaran pajak agar tidak melanggar 

peraturan yang telah ditetapkan serta lebih memahami resiko yang akan timbul 

sebagai akibat dari keputusan perencanan pajak yang diambil. 

Dari hasil penelitian terdahulu bahwa banyak terdapat ketidak konsistenan 

hasil antara penelitian-penelitan lainnya dengan menggunakan variable yang sama 

serta adanya keterbatasan sampel dan tahun yang diteliti sebelumnya, maka 

penulis bermaksud meneliti kembali dengan variable-variabel yang 

mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu return on assets, leverage, corporate 

risk  dan kepemilikan institusional.  Penelitian ini merupakan modifikasi dari 

penelitian terdahulu yang dilakukan Ngadiman dan Puspitasari (2014). Adapun 

perbedaan terhadap penelitian terdahulu yaitu dengan mengganti salah satu 

variabel  independen yaitu ukuran perusahaan dengan variabel return on assets  

yang sebelumnya telah diteliti oleh Maharani dan Suardana (2014) yang 

menemukan hasil yang berbeda dengan peneliti Darmawan dan Sukartha (2014) 

bahwa ROA berpengaruh signifikan terrhadap tax avoidance. Tujuan penggantian 

variabel tersebut untuk menguji kembali variabel independen untuk memperoleh 
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kekonsistenan hasil dari penelitian sebelumnya tentang pengaruh return on assets 

terhadap tax avoidance. 

Objek dari penelitian ini adalah mengacu kepada penelitian penelitian 

yang dilakukan Alviyani (2016), yaitu perusahaan pertanian dan pertambangan  

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), karena masih banyak perusahaan 

tambang di indonesia yang cukup bermasalah. Ketua Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) Abraham Samad  mengungkapkan, sekitar 60 persen perusahaan 

tambang di Indonesia tak membayar pajak dan royalti kepada Negara. Menurut 

Abraham, banyaknya perusahaan tambang yang mangkir dari kewajiban 

membayar pajak karena adanya kesepakatan ilegal dengan aparat dan pejabat di 

daerah. 

Contoh, tunggakan pajak perusahaan tambang Bakrie Group. Tahun 2009, 

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di bawah kepemimpinan mantan Menteri 

Keuangan Sri Mulyani mengungkap BUMI Resources, Kaltim Prima Coal (KPC), 

dan Arutmin terindikasi penghindaran pajak senilai Rp 2,176 triliun. Menurut 

laporan Ditjen Pajak, tunggakan pajak paling besar adalah KPC senilai Rp 1,5 

triliun, sementara Bumi Resources Rp 376 miliar dan Arutmin Rp 300 miliar. 

Utang pajak perusahaan itu belum dibayar. Itu bisa dicermati dari dokumen surat 

ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) dan surat paksa penagihan pajak dari 

Ditjen Pajak. BUMI Resources, misalnya, pada 15 Februari 2014 menerima 

SKPKB terkait pendapatan pajak merujuk artikel 23 dan artikel 26, untuk 

tunggakan pajak tahun fiskal 2006 senilai Rp 33 miliar. Sementara Arutmin 
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(Desember 2010-Mei 2011) masih menunggak 33 juta dollar AS dan KPC 

(Januari-Oktober 2012) masih menunggak 165,6 juta dollar AS (kompas.com). 

 Seperti informasi yang dimuat kontan 27 februari 2012, yang menyatakan 

bahwa disinyalir pembayaran pajak oleh perusahaan pertambangan masih belum 

benar. Jumlah produksi tambang dan harga jual yang dilaporkan kenegara belum 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. KPK menyatakan penyelamatan uang 

Negara dari pertambangan, khususnya migas mencapai Rp.156 triliun. Hal 

tersebut semakin memperjelas bahwa penghindaran pajak merupakan masalah 

utama bagi pemerintah, karena pajak perusahaan merupakan kontribusi utama dan 

terbesar bagi pendapatan pemerintah dari sector pajak. 

  Adapun perbedaan objek penelitian ini adalah rentang waktu yang berbeda 

yaitu periode 2012-2015 dengan pertimbangan bahwa periode tersebut akan 

diperoleh data yang lebih baru. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis 

berkeinginan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : “Pengaruh Return 

On Assets, Leverage, Corporate Risk Dan Kepemilikan Institusional Terhadap 

Penghindaran Pajak.”(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertanian Dan 

Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-

2015)”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut:  

1. Apakah Return on Assets Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak pada 

perusahaan pertanian dan pertambangan? 
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2. Apakah Leverage Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak pada 

perusahaan pertanian dan pertambangan? 

3. Apakah Corporate Risk  Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak pada 

perusahaan pertanian dan pertambangan? 

4. Apakah Kepemilikan institusi yang baik Berpengaruh Terhadap 

Penghindaran Pajak pada perusahaan pertanian dan pertambangan? 

1.3 Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan 

penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh return on assets terhadap penghindaran 

pajak pada perusahaan pertanian dan pertambangan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak pada 

perusahaan pertanian dan pertambangan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Corporate Risk  terhadap penghindaran 

pajak pada perusahaan pertanian dan pertambangan. 

4. Untuk menganalisis kepemilikan institusi yang baik terhadap penghidaran 

pajak pada perusahaan pertanian dan pertambangan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat mempercepat pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai pengaruh return on assets, leverage, corporate risk dan 

kepemilikan institusi yang baik terhadap penghindaran pajak pada 

perusahaan pertanian dan pertambangan. 
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2. Kantor Pelayanan Pajak  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor 

Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam 

memahami pengaruh  return on assets, leverage, corporate risk dan 

kepemilikan institusi yang baik terhadap penghindaran pajak pada 

perusahaan pertanian dan pertambangan. 

3. Bagi Perusahaan  

Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan 

lebih efektif dan efesian lagi dalam melakukan penghindaran pajak 

khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak serta 

resiko yang akan dihadapi dikemudian hari. 

4. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh  return on 

assets, leverage, corporate risk dan kepemilikan institusi yang baik 

terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertanian dan 

pertambangan. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika yang di buat pada skripsi ini sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan.  
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi penjelasan teori yang menjadi tujuan utama penelitian ini 

dan review penelitian terdahulu dan informasi lain yang akan membentuk 

kerangka teori yang berguna untuk menyusun penelitian ini.  

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini menampilkan cara yang dipilih untuk memperoleh jawaban atas 

permasalahan yang diajukan, desain penelitian, jenis penelitian, sampel 

dan metode pengambilan sampel, data penelitian, definisi operasional 

variabel dan analisis data.  

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini memberikan Pembahasan dan hasil analisis data berisikan 

mengenai analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji multikolinieritas, 

asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. 

BAB V : KESIMPULAN  

Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian ini,yang berisi 

kesimpulan, keterbatasan dan implikasi hasil penelitian.  

 


