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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara terbesar yang 

dapat mendukung kegiatan pembangunan nasional disamping penerimaan dari 

sumber migas dan non migas. Oleh karena itu, pajak fenomena penting yang 

selalu mengalami perkembangan di Indonesia dan harus dikelola dengan baik. 

Pajak bagi perusahaan dianggap sebagai biaya sehingga perlu dilakukan 

usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Strategi yang 

dilakukan antara lain: (a) penghindaran pajak (tax avoidance) yaitu usaha 

untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (lawful) dengan menuruti 

aturan yang ada, (b) penggelapan pajak (tax evasion) yaitu usaha untuk 

mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (unlawful) dengan 

melanggar ketentuan perpajakan (Suandy, 2011 dalam Maesarah: 2013). 

Pajak diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2009 defenisi pajak 

adalah “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalkan beban 

pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam 

bingkai peraturan perpajakan yang berlaku, Darmawan dan I made, 2014. 

Strategi penghindaran pajak diperbolehkan karena tidak melanggar undang-
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undang, dan hal ini akan menguntungkan wajib pajak karena semakin kecil 

pajak yang dibayar, maka akan semakin kecil wajib pajak mengalami 

pengurangan pendapatan atau laba, sehingga dapat memaksimalkan 

kesejahteraan kemampuan ekonomi nya. Akan tetapi penghindaran pajak tidak 

diinginkan pemerintah, karena pendapatan Negara dari sektor pajak akan 

berkurang, dan terhambatnya kegiatan pemerintah maupun pembangunan 

nasional.  

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan 

besarnya utang yang dimiliki perusahaan untuk membiayai aktivitas 

operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban 

bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan 

mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan. Sehingga beban pajak yang 

harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang, Surbakti (2012). Darmadi 

(2013) menjelaskan bahwa bunga pinjaman baik yang dibayar maupun yang 

belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan 

dari penghasilan. Dengan adanya bunga utang perusahaan akan lebih memilih 

menggunakan utang dalam pembiayaan. Pada peraturan perpajakan, yaitu 

pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh, bunga 

pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense) 

terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat deductible akan 

menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Laba kena 

pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang 

harus dibayar perusahaan 
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Tanpa sengaja, perusahaan sebagai wajib pajak melakukan 

penghindaran pajak (tax avoidance) karena faktor kondisi keuangan 

perusahaan, diantaranya di tingkat profitabilitas. Menurut Maharani dan 

Suardana (2014), profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja 

suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan 

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode 

tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu.  

Faktor lain perusahaan melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) 

dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Menurut Marfu’ah (2015), ukuran 

perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu 

perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, log 

size, dan sebagainya. Semakin besar total asset mengindikasikan semakin 

besar pula ukuran perusahaan tersebut. 

Selain leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, perusahaan 

melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) dipengaruhi oleh deffered tax 

expense.  Deffered tax expense adalah beban yang timbul akibat perbedaan 

temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak 

eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar 

penghitungan pajak), Pindiharti: 2011. 

Fenomena praktik penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dimuat 

diartikel http://www.merdeka.com dimana Mantan Menteri Keuangan Agus 

Martowardojo sebelum melepas jabatannya mengatakan, ada ribuan 

perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada 

http://www.merdeka.com/
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Negara. Agus Marto menyebut hampir 4.000 perusahaan tidak membayar 

pajaknya selama tujuh tahun. Di Indonesia, peningkatan pembayaran royalti 

ke perusahaan induk (parent company) berpotensi mengurangi PPh badan 

yang harus dibayar perusahaan. Dari laporan keuangan di BEI, sebuah 

perusahaan consumer goods harus membayar royalti kepada holding company 

di Belanda, dari 3,5 persen meningkat ke 5 sampai 8 persen mulai tahun 2013-

2015. Asumsi omset tahun 2013-2015, consumer goods tersebut stagnan di 

angka Rp 27 triliun, dengan kenaikan royalti dari 3,5 persen menjadi 8 persen, 

berarti ada kenaikan royalti sebesar 4,5 persen dikalikan Rp 27 triliun atau 

sekitar Rp 1,215 triliun. Potensial loss PPh badan tahun 2015 adalah Rp 1,215 

triliun dikalikan 25 persen atau sebesar Rp 303 milyar. Hal ini menurut aturan 

adalah legal namun kurang adil jika dilihat dari sisi pajak bagi Negara sumber 

penghasilan, karena 8 persen harga produk dibayar rakyat Indonesia lari ke 

royalty holding company. Hal ini sangat memungkinkan adanya praktik 

penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan di Indonesia. Penghindaran 

pajak lazim dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan cabang diberbagai 

Negara. Peningkatan royalti akan meningkatkan biaya yang pada akhirnya 

mengurangi laba bersih sehingga PPh badan juga turun. Jika tarif tax treaty 

untuk pajak royalti hanya 10 persen dan tarif PPh badan adalah 25 persen, 

maka Indonesia kehilangan 15 persen PPh. Biaya royalti yang tinggi bisa 

dianggap sebagai deviden, selain itu tentunya merugikan investor minoritas. 

Adanya perbedaan tarif royalti antara Indonesia dengan Negara lain untuk 

perusahaan yang sama seperti perusahaan consumer goods di India hanya 
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membayar royalti 1,4 sampai 3,15 persen, sementara di Indonesia antara 5-8 

persen.    

Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi 

penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2010 mencapai Rp 723.307 Miliar 

dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2016 yang mencapai 

Rp1.539.166 Miliar atau meningkat selama enam tahun terakhir. Meskipun 

dalam realisasinya pajak mengalami peningkatan, namun dalam pencapaian 

target  APBN setiap tahunnya tidak pernah tercapai yaitu pada tahun 2014 

yang mencapai Rp 985,1 Triliun dari target APBN Rp 1.550,6 Triliun, tahun 

2015 yang mencapai Rp 1.294,3 Triliun dari target Rp 1.761,6 Triliun dan 

tahun 2016 yang mencapai Rp 1.360,2 Triliun dari target Rp 1.822,5 Triliun. 

Adapun penyebab salah satunya adalah kesadaran wajib pajak yang masih 

kurang dicermati oleh Wajib Pajak. Tidak sedikit Wajib Pajak terutama badan 

usaha yang melakukan penghindaran pajak  yang secara legal bahkan ilegal   

atau penggelapan pajak.  

Penelitian terdahulu tentang penghindaran pajak telah banyak 

dilakukan. Haryono (2016) yang meneliti pengaruh profitabilitas, leverage, 

ukuran perusahaan, dan corporate social responsibility terhadap penghindaran 

pajak menunjukkan hasil bahwa profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, 

dan corporate social responsibility berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Aziz (2016) yang meneliti tentang pengaruh profitabilitas, leverage, 

capital intensity, inventory intensity terhadap penghindaran pajak yang 

menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap 
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penghindaran pajak, leverage dan inventory intensity tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak, namun capital intensity berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. 

Marfu’ah (2015) tentang pengaruh  return on asset,  leverage, ukuran 

perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan koneksi politik terhadap tax avoidance 

yang menunjukkan hasil bahwa leverage dan ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap tax avoidance,  return on asset, kompensasi rugi fiskal dan koneksi 

politik tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Meiza (2015) tentang pengaruh penerapan good corporate governance, 

dan deffered tax expense terhadap tax avoidance. Hasil penelitian menemukan 

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

tax avoidance, komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap tax avoidance, deffered tax expense berpengaruh negatif terhadap tax 

avoidance.  

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi yang menggabungkan 

beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak, 

yang memberikan hasil penelitian yang beragam. 

Perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), 

terbagi menjadi tiga sektor yaitu sektor industri barang konsumsi, sektor aneka 

industri, sektor indutri dasar dan kimia. Penelitian ini akan memilih 

perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur  dan  terdaftar  di  Bursa  Efek  

Indonesia Tahun 2013-2015. Adapun alasan memilih perusahaan manufaktur 

sebagai  objek penelitian karena perusahaan manufaktur adalah jenis usaha  
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yang bergerak disektor riil dan memiliki jumlah perusahaan paling banyak 

dibandingkan jenis usaha lain, perusahaan manufaktur melakukan aktivitas 

usaha secara menyeluruh yang dimulai dari pembelian bahan baku hingga 

menjadi barang jadi yang siap dijual dan mengimpor mesin serta merupakan 

sektor yang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.  

Meskipun terdiri dari berbagai macam sektor, perusahaan manufaktur 

memiliki karakteristik yang serupa yaitu sama-sama memproduksi dan 

menghasilkan produk dan mengimpor mesin. Perbedaan karakteristik antara 

sektor industri barang konsumsi, sektor aneka industri, dan sektor industri 

dasar dan kimia membuat peneliti ingin mengetahui lebih spesifik dimana 

letak perbedaan dalam mengoptimalkan labanya, baik dalam manajemen 

modal kerja, utang dan investasi.  

Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah 

rentang waktu yang berbeda yaitu periode 2013-2015 dengan pertimbangan 

bahwa periode tersebut akan diperoleh data yang lebih baru. Berdasarkan latar 

belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul: “PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, UKURAN 

PERUSAHAAN, DAN DEFFERED TAX EXPENSE TERHADAP 

PENGHINDARAN PAJAK” (Studi Empiris Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-

2015).” 

 

 



 8 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak?  

2. Bagaimana profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 

3. Bagaimana  ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 

4. Bagaimana deffered tax expense berpengaruh signifikan negatif terhadap 

penghindaran pajak? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak. 

2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak 

3. Untuk mengetahui ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. 

4. Untuk mengetahui pengaruh deffered tax expense signifikan negatif 

terhadap penghindaran pajak 

5. Untuk mengetahui pengaruh  leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, 

dan deffered tax expense terhadap penghindaran pajak. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

beberapa pihak, yaitu: 

a. Bagi Praktisi 

Sebagai tambahan informasi yang dapat memberikan pandangan 

dan pengetahuan tentang Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan, dan Deffered Tax Expense Terhadap Penghindaran Pajak 

b. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembuktian empiris 

mengenai pengaruh tentang Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan, dan Deffered Tax Expense Terhadap Penghindaran Pajak 

c. Bagi Regulator  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap 

regulator dalam membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan 

perpajakan sehingga potensi penerimaan Negara dari sektor pajak 

dapat dimaksimalkan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap isi dari penelitian 

ini, maka sistematika penulisan dapat disusun sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

 Bab Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah yang 

terjadi sehingga dijadikan sebagai objek penelitian, dari latar 
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belakang tersebut dapat dirumuskan suatu perumusan masalah 

yang akan diteliti, tujuan dan manfaat dari penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab Metode Penelitian menjelaskan variabel dalam penelitian, 

definisi operasional variable, populasi dan sampel yang 

digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data serta metode 

yang dipakai untuk pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian hasil dan pembahasan mamaparkan pengujian 

hipotesis penelitian yang tersusun atas deskripsi objek penelitian, 

analisis atas data, serta interpretasi hasil. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan atas hasil penelitian, serta 

mengungkapkan saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 


