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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia

dari semua sumber penerimaan negara lainnya. Salah satu jenis pajak yaitu

pajak penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud

dalam UU KUP yang dapat dikenakan langsung kepada wajib pajak, yang

terdiri dari orang pribadi, badan, atau bentuk usaha tetap, menurut undang-

undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Salah satu

perubahannya yaitu tentang tarif PPh badan yang semula yaitu tarif progresif

menjadi tarif flat. Perubahan itu diatur dalam Undang-undang No.36 tahun

2008.

Perubahan yang ada dalam undang-undang PPh yang baru tersebut

adalah dirubahnya tarif untuk PPh badan yaitu dari tarif progresif ke tarif flat

sebesar 28% dan berlaku untuk semua wajib pajak badan. Dengan  adanya

perubahan peraturan tarif progresif ke tarif flat ada perusahaan yang

diuntungkan dan ada pula yang dirugikan. Perusahaan yang diuntungkan

adalah perusahaan yang memiliki laba lebih besar, maka pajak terutangnya

akan menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan penggunaan tarif progresif.

Sedangkan pihak yang dirugikan adalah perusahaan yang memiliki laba lebih

sedikit, maka pajaknya akan lebih besar dibandingkan dengan tarif progresif.
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Adanya perubahan tersebut perusahaan yang pajak terutangnya lebih besar

akan lebih cenderung untuk berutang, dan perusahaan yang labanya kecil

cenderung tidak banyak berutang. Penggunaan utang oleh perusahaan dapat

mempengaruhi penghasilan kena pajak perusahaan lebih kecil, hal ini

disebabkan karena adanya beban bunga yang timbul dari utang.

Keputusan pendanaan keuangan perusahaan akan sangat menentukan

kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas operasinya selain juga

akan berpengaruh terhadap risiko perusahaan itu sendiri (Joni dan Lina, 2010)

oleh karena itu diperlukan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi struktur modal.

Fenomena manajemen laba yang berkaitan dengan kasus pajak pernah

terjadi di indonesia yang dilakukan oleh grup Bakrie,salah satu nya adalah

kasus PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang merupakan salah satu perusahaan

tambang batu bara milik Grup Bakrie selain PT Bumi Resources Tbk dan PT .

Arutmin Indonesia yang di duga terkait tindak pidana pajak tahun 2007.

Dimana KPC diduga oleh Ditjen Pajak memiliki kurang bayar sebesar

Rp. 1,5 triliyun dan ditemukan adanya indikasi tindak pidana pajak berupa

rekayasa penjualan yang dilakukan oleh KPC pada tahun 2007 untuk

meminimalkan pajak.Hal inilah yang dapat menimbulkan praktek manajemen

laba yang berhubungan dengan pajak dalam merekayasa aktivitas operasional

dari sisi pengakuan pendapatan dan beban untuk tujuan meminimalkan pajak

yang di bayar.
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Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau

keluarga, perekonomian Negara juga terdapat sumber-sumber penerimaan dan

pengeluaran, sumber penerimaan Negara terdiri dari penerimaan perpajakan

dan penerimaan Negara bukan pajak. Kontribusi pajak dalam bebarapa tahun

terakhir ini semakin signifikan dan diperhitungkan sebagai penerimaan Negara

yang paling dominan dan menjadi sumber pembiayaan nasional dalam rangka

menjalankan program-program pembangunan nasional yang nantinya akan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan

masyarakat pada umumnya.

Saham atau investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan

dengan cara memperoleh laba maksimum (Anwar Pohan, 2013, 3). Disisi lain

membayar pajak merupakan salah satu kewajiban perusahaan yang tidak dapat

terhindarkan. Namun, perusahaan dapat melakukan manajemen pajak agar

jumlah pajak yang harus dibayar menjadi rendah. Salah satu manajemen pajak

yang berkaitan dengan penggunaan hutang adalah adanya beban bunga atas

hutang yang termasuk biaya usaha yang dapat menjadi pengurang

penghasilan, sehingga menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi

berkurang yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus

dibayar perusahaan.

Long Debt to Asset Ratio (LDAR) merupakan rasio yang mengukur

seberapa besar jumlah aktiva yang dibiayai oleh hutang jangka panjang.

Menurut Modligiani dan Miller dalam buku Brigham dan Houston (2001)

berpendapat bahwa “suatu perusahaan yang memiliki rasio hutang (leverage)
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akan memiliki nilai (value) lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan

tanpa memiliki leverage, kenaikan nilai perusahaan terjadi karena pembayaran

bunga atas utang merupakan pengurang pajak sehingga laba yang mengalir

kepada investor menjadi semakin besar”. Berdasarkan penelitian sebelumnya

LDAR memiliki hasil yang tidak konsisten.Penelitian Septiani (2009) bahwa

LDAR berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang, sedangkan

penelitian Rahmadani (2010) bahwa LDAR tidak berpengaruh terhadap pajak

penghasilan badan terutang.

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan suatu perbandingan antara nilai

seluruh hutang (total debt) dengan total ekuitas. Rasio ini menunjukkan

persentase penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi

pinjaman. “Semakin tinggi rasio semakin semakin rendah pendanaan

perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham, dari perspektif

kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan

semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka

panjang”.(Erna, 2014). Berdasarkan penelitian sebelumnya DER memiliki

ketidakkonsistenan. Penelitian Yulianti (2008) dan Rahmadani (2010) bahwa

DER berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.Sedangkan

penelitian Septiani (2009) bahwa DER tidak berpengaruh terhadap pajak

penghasilan badan terutang.

Dari penelitian sebelumnya yaitu Hestuningrum (2012) “Pengaruh

karakteristik perusahaan terhadap struktur modal perusahaan manufaktur yang

terdaftar di BEI”. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur
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yang terdapat pada BEI periode 2005 sampai dengan 2010.Dengan metode

purposive sampling diperoleh sampel berjumlah 501 perusahaan.Model

analisis menggunakan analisis regresi linier berganda.Menggunakan uji F

untuk mengetahui secara simultan antara karakteristik perusahaan dan struktur

modal.Menggunakan uji t untuk menguji secara parsial hubungan masing-

masing variabel bebas terhadap struktur modal. Hasil penelitian menunjukan

bahwa variabel liquiditas, profabilitas, dan struktur aktiva berpengaruh secara

negatif dan signifikan terhadap struktur modal.Sedangkan variabel ukuran

perusahaan dan pertumbuhan perusaahaan berpengaruh secara positif terhadap

srtuktur modal. Variabel yang lain yaitu price earning ratio tidak terbukti

berpengaruh terhadap struktur modal.

Septiani (2009) analisis Pengaruh Modal Sendiri dan Hutang Jangka

Panjang Terhadap PPh Badan Terutang (study empiris pada perusahaan

industry yang terdaftar di BEI tahun 2003 s/d 2007). Sampel dari penelitian ini

adalah lima perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia selama tahun

2003 sampai dengan 2007. Data dianalisis dengan menggunakan metode

analisis jalur.Hasil penelitian menunjukan bahwa modal sendiri tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap PPh badan terutang.Sedangkan hutang

jangka panjang berpengaruh secara signifikan.

Penetapan pajak terutang secara jabatan yang dilakukan oleh Pemeriksa

seharusnya merupakan langkah akhir yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak,

jika Wajib Pajak tidak berindikasi tindak pidana perpajakan.Jumlah pajak

terutang yang ditetapkan Pemeriksa harusnya didasarkan pada pengujian-

pengujian yang relevan serta memperhatikan tingkat kewajaran usaha Wajib
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Pajak. Ketepatan penghitungan pajak terutang secara jabatan dengan keadaan

Wajib Pajak sebenarnya adalah tergantung dari kemampuan pemeriksa untuk

mengumpulkan data baik yang berasal dari Wajib maupun dari luar Wajib

Pajak, kemampuan Pemeriksa untuk menguji, menganalisis, dan

menyimpulkannya. Pajak terutang yang dihitung secara jabatan seharusnya

merupakan sanksi yang memberatkan serta memberi efek jera bagi Wajib

Pajak. Karena kalau tidak maka wewenang Direktur Jenderal Pajak dalam

pemeriksaan tidak akan disegani oleh Wajib Pajak, untuk itu Pemeriksa Pajak

harus terus mengasah dirinya.

Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti

sebelumnya bahwa variabel-variabel struktur modal masih memiliki

ketidakkonsistenan dalam mempengaruhi pajak penghasilan badan terutang

sehingga mendorong peneliti untuk kembali melakukan pengujian mengenai

pengaruh struktur modal dan penerapan manajemen laba dan Biaya

operasional terhadap pajak penghasilan badan terutang. Penelitian ini

merupakan replikasi dari penelitian Simamora (2015) yang meneliti mengenai

pengaruh struktur modal (long debt to asset ratio dan debt to equity ratio)

terhadap pajak penghasilan badan terutangpada perusahaan yang terdaftar di

BEI tahun 2010-2013.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu pertama

penambahan variabel independen dengan menambah variabel yang dianggap

memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan

terutang yaitu penerapan manajemen laba dan biaya operasional. Perbedaan

kedua, jenis populasi dan periode tahun yang digunakan berbeda yaitu dengan



7

menggunakan populasi Perusahaan Manufaktur Industri dasar dan Kimia

Yang  Terdaftar Di BEI Periode 2013-2015”.

Alasan pertama yang mendasari pemilihan sampel dalam penelitian ini

yaitu industri dasar dan kimia merupakan sub sektor industri yang paling

banyak diantara beberapa sub sektor yang lain dari perusahaan manufaktur.

Peneliti tertarik memilih perusahaan sektor industri dasar dan kimia karena

kebanyakan penelitian sebelumnya hanya terfokus pada semua sektor

perusahaan manufaktur sedangkan untuk penelitian yang lebih terfokus pada

satu sektor saja terutama sektor industri dasar dan kimia masih sangat jarang

di lakukan. Industri dasar dan kimia terdiri dari Industri semen, Industri

logam, Industri kimia, Industri plastik dan kemasan, Industri pakan ternak,

Industri kayu, serta industri pulp dan kertas.

Salah satu industri dan sejenisnya merupakan salah satu sub sektor

perusahaan manufaktur pada sektor industri dasar dan kimia yang merupakan

sektor bidang manufaktur tergolong membutuhkan dana yang tidak sedikit

dikarenakan pada umumnya jenis industri ini harus memiliki alat alat dan

mesin mesin berteknologi canggih yang tentunya memerlukan biaya yang

cukup tinggi untuk memiliki aset-aset tersebut serta perawatan atau

perbaikannya dimasa mendatang,ditambah dengan biaya produksi yang

memang tidak biasa karena industri logam dan sejenisnya sebagian besar

masih mengandalkan bahan baku impor, sehingga tidak dapat dipungkiri

perusahaan manufaktur pada sektor logam dan sejenisnya memerlukan

sokongan dana yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor

lainnya.
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Sebaiknya sebuah perusahaan lebih mengutamakan pendanaan secara

internal dan tidak membuat hutang yang besar jika perusahaan dirasa belum

mampu untuk mengembalikan kewajiban tersebut dimasa mendatang,karena

akan membuat struktur modal menjadi lemah, salah satu cara yang dirasa

aman yakni dengan menjual saham. Maka dari itu perusahaan harus bisa

menggait para investor untuk menanamkan modalnya, dengan begitu strukur

modal akan menjadi lebih kuat, disamping itu pemerintah juga mempunyai

peranan penting dalam hal pembuatan kebijakan-kebijakan yang mampu

menarik pihak investor untuk menanamkan modal dinegara nya agar

perekonomian nasional dapat terus berkembang tanpa harus terlilit dengan

hutang yang tinggi.

Setiap perusahaan itu pernah mengalami keuntungan ataupun kerugian,

salah satunya perusahaan Industri Dasar dan Kimia,perusahaan industri dasar

dan kimia ini pasti memiliki PPh badan terutang yang harus dibayarnya

dimasa mendatang.jadi penghasilan suatu perusahaan itu tidak utuh karena

dipotong dengan PPh badan terutangnya.Jika wajib pajak tidak membayar

kewajiban nya maka Derektorat jendral pajak akan melakukan penagihan

pajak, apabila wajib pajak tidak membayar pajak terutangnya. Berdasarkan

penelitian terdahulu dan fenomena yang terjadi makapeneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul ”Pengaruh Struktur  Modal, Manajemen

laba,dan Biaya Operasional terhadap PPh Badan Terutang pada

Perusahaan Manufaktur  Sektor  Industri Dasar dan Kimia yang  Terdaftar

Di BEI Periode 2013-2015”.
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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 Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Long Term Debt to Assets Ratio (LDAR) berpengaruh terhadap

Pajak Penghasilan Badan Terhutang?

2. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap Pajak

Penghasilan Badan Terhutang?

3. Apakah Manajemen Laba berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan

Terhutang?

4. Apakah Biaya Operasional berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan

Terutang?

5. Apakah Long Term Debt to Assets Ratio (LDAR) , Debt to Equity Ratio

(DER), Manajemen Laba, Dan Biaya Operasional secara Parsial

berpengaruh terhadap Pajak penghasilan badan terutang?

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 :
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1. Untuk mengetahui pengaruh Long Term Debt to Assets Ratio (LDAR)

terhadap Pajak Penghasilan Badan Terhutang.

2. Untuk mengetahui pengaruh Debt to Equity Ratio ( DER) terhadap Pajak

Penghasilan Badan Terhutang.

3. Untuk mengetahui pengaruh Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan

Badan Terhutang.

4. Untuk mengetahui pengaruh Biaya Operasional terhadap Pajak

Penghasilan Badan Terutang.

5. Untuk mengetahui pengaruh Parsial Long Term Debt to Assets Ratio

(LDAR), Debt to Equity Ratio (DER), Manajemen Laba,dan Biaya

Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan menjelaskan kegunaan penelitian bagi

pemerintah, masyarakat, dan ilmu pengetahuan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat

member informasi:

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian dapat membantu Pemerintah khusus nya direktorat

djendral pajak perusahaan yang berasal dari dana eksternal berupa hutang

yang berbunga terkait untuk kepentingan pajak.

Selain itu untuk meminimalisir praktik menejemen laba sehingga

dapat mengeluarkan peraturan yang ketat terkait penerapan transparasi



11

dalam laporan keuangan dan berupa sanksi tegas terhadap perusahaan

yang melakukan penyimpangan terhadap laporan keuangannya.

2. Bagi Ilmu pengetahuan

Penelitian ini dharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi

pengembangan ilmu pengetahuan diwaktu yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan

memberi gambarkepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh

penulis.

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

proposal 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.

BAB III : METODE PENELITIAN

` Pada bab ini akan diuraikan variabel-variabel penelitian,

penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode

pengumpulan data, dan metode analisis data.
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BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS DATA

Pembahasan dan hasil analisis data berisikan mengenai analisis

statistik deskriptif, uji kualitas data, uji multikolinieritas, asumsi

klasik, dan pengujian hipotesis.

BAB V : PENUTUP

Penutup terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran

atas hasil dari penelitian.


