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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum 

pada alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memajukan 

kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum ini dapat tercapai apabila terjadi 

pembangunan yang berkesinambungan, baik pembangunan insfrastruktur 

maupun pembangunan sumber daya manusia. Dalam mengakomodasi 

pembangunan yang berkelanjutan ini membutuhkan biaya yang tidak kecil. 

Sumber pendapatan negara untuk mengakomodasi pembangunan bisa berasal 

dari sektor migas dan sektor non-migas.  

Pendapatan dari sektor migas dalam jangka panjang akan terus 

berkurang karena keterbatasan sumber daya alam dalam bentuk minyak dan 

gas. Oleh karena itu, pemerintah mengalihkan pendapatan ke sektor non-

migas. Salah satu sumber dana dari sektor non-migas untuk memenuhi 

pembangunan berkelanjutan ini adalah melalui pajak. Pajak bersifat dari 

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu digunakan untuk 

pendanaan bagi pembangunan nasional.  

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang 

dapat mendukung kegiatan pembangunan nasional, pajak merupakan 

fenomena penting yang selalu mengalami perkembangan di Indonesia dan 

harus dikelola dengan baik. Pajak memiliki peranan penting dalam proses 
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pembangunan suatu bangsa karena pajak merupakan sumber pendapatan 

terbesar dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Menurut situs 

resmi Kementrian Keuangan Republik Indonesia (www.kemenkeu.go.id) 

sumber keuangan atau pendapatan  negara dalam Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara (APBN) 2016 naik menjadi Rp 1.848,1 triliun  dari APBN 

2015 sebesar Rp. 1.565,8 triliun salah satu sumber kenaikan APBN berasal 

dari pajak senilai Rp. 282,3 triliun. 

Pemerintah selalu berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan 

melakukan perbaikan dan penyempurnaan peraturan perpajakan misalnya 

pada tahun 2015 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat 

pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan dan keterlambatan 

pembayaran atau penyetoran pajak. Aturan ini merupakan sarana legal untuk 

memberikan insentif penghapusan sanksi administrasi jika wajib pajak 

membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) nya. Aturan ini diharapkan 

dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan juga 

bagi orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat subjektif maupun 

objektif sebagai subjek pajak namun belum mendaftarkan diri, oleh karena itu 

wajib pajak diharapkan untuk dapat memanfaatkan kesempatan ini guna 

mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  

Pajak bagi perusahaan dianggap sebagai biaya sehingga perlu 

dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. 
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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, 2008). Penghindaran pajak 

tidak diinginkan pemerintah, karena pendapatan negara dari sektor pajak akan 

berkurang dan terhambatnya kegiatan pemerintah maupun pembangunan 

nasional. 

Penghindaran pajak di Indonesia terjadi pada sektor pertambangan. 

Sektor pertambangan di Indonesia berkembang sangat pesat tanpa diawasi 

secara ketat, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. 

Permasalahan pada sektor pertambangan adalah pemanfaatan lahan yang 

tumpang tindih, terdapat dampak buruk terhadap lingkungan karena banyak 

sisa lubang hasil pertambangan yang dibiarkan menganga begitu saja, surat 

perizinan yang bermasalah, dan persoalan penghindaran pajak (Ahniar, 2017).  

Selanjutnya, wakil ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Laode 

Muhamad Syarif menyatakan 90 persen perusahaan tambang tidak 

membayarkan kewajiban rehabilitasi lahan tambang. Karena itu, tidak 

mengherankan jika dampak kerusakan lingkungan merebak akibat buruknya 

tata kelola tambang batu bara. Sebagai contoh, di Kalimantan Timur terdapat 

264 lubang tambang batu bara yang dibiarkan menganga begitu saja tanpa 

direklamasi oleh perusahaan pengelola. Dalam konteks perizinan yang 

bermasalah, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menengarai pemberian Izin 
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Usaha Pertambangan (IUP) tersebut diikuti maraknya suap dan gratifikasi. 

Indikasinya sederhana, banyak perizinan yang bermasalah. Laporan hasil 

kajian yang dilakukan oleh tim koordinasi dan supervisi  Komisi Pemberantas 

Korupsi (KPK) di sektor pertambangan ditemukan bahwa dari total 10.348 

IUP, terdapat 3.982 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah 

(Ahniar, 2017).  

Dampak buruk lain dari tata kelola tambang yang amburadul dan 

pengawasan yang lemah adalah kemudahan bagi pemilik perusahaan tambang 

menghindari pajak. Berdasarkan data Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) 

dari 7.839 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), sebanyak 24 persen 

atau 1.850 tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sementara, 

dari total pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memiliki Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebanyak 35 persen tidak melaporkan SPT atau 

tidak membayar pajak. Karena itu Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) 

mencatat pada 2016, industri tambang memiliki piutang kepada negara 

sebanyak Rp 23 triliun (Ahniar, 2017).  

Fakta berbicara bahwa masih banyak terjadi kebocoran penerimaan 

pajak dari sektor pertambangan. Sejak tahun 1983, Pemerintah Indonesia 

menganut sistem self assessment dalam pola pemungutan pajak 

pertambangan. Sistem ini memiliki kelemahan karena totalitas besaran pajak 

dikendalikan oleh penambang sebagai wajib pajak. Sementara itu, pegawai 

pajak dan pemerintah hanya menerima laporan dan jumlah besaran pajak 

secara sepihak dari wajib pajak. Kebocoran pajak yang terjadi melalui skema 
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transfer pricing yang dilakukan oleh investor tambang membuat potensi 

kerugian negara yang cukup besar (Aeny, 2017). 

Praktik nakal yang kerap kali dilakukan oleh investor asing dalam 

sektor pertambangan adalah melakukan manipulasi pembayaran pajak melalui 

skema transfer pricing yang biasa dilakukan di lokasi pertambangan. Skema 

ini dilakukan oleh penambang dengan cara mengecilkan harga jual ekspor 

mineral agar pembayaran pajak maupun royalti menjadi lebih rendah (Aeny, 

2017). 

Penghindaran pajak bukan hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi juga 

terjadi di luar Negri. Contohnya di Thailand. Berdasarkan investigasi 

Departemen Investigasi Khusus (DSI) Thailand terdapat 122 dari 10.000 

mobil mewah diduga tidak membayar pajak. Hal tersebut dilakukan untuk 

menghindari pembayaran pajak yang tinggi dengan cara mengecilkan harga 

kendaraan hingga 40%, atas skema tersebut Rp928,5 miliar pajak impor tidak 

dibayarkan ke kas negara (Aeny, 2017). 

Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi dalam 

membayar pajak agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan 

nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara. Pada 

perusahaan tingkat kesejahteraan dan keberhasilan dapat dilihat dari salah 

satunnya profitabilitas yang dihasilkan. Profitabilitas merupakan salah satu 

cara untuk mengukur kinerja perusahaan.  

Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. 
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Profitabilitas juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu 

perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau 

dari pendapatan investasi (Kasmir, 2008).  

Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi 

pula pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Perusahaan akan mengatur 

pencatatan laba dengan cara membedakan pencatatan laba untuk perusahaan 

dan pencatatan laba untuk membayar pajak sehingga bisa meminimalisir 

pengeluaran perusahaan untuk pembayaran pajak. Hal ini dimaksudkan untuk 

penghindaran pajak.  

 Hasil penelitian Kurniasih dan sari (2013), Rinaldi (2015) dan 

Dewinta (2016)  menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan 

positif  terhadap penghindaran pajak, sementara Maharani (2014) dan Rosalia 

(2017) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak. 

Selanjutnya pengukuran kinerja perusahaan adalah leverage. Leverage 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset 

perusahaan dibiayai dengan utang, artinya besarnya jumlah utang yang 

digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan 

dengan menggunakan modal sendiri (Kasmir, 2008). Apabila perusahaan 

memiliki sumber dana pinjaman tinggi, maka perusahaan akan membayar 

beban bunga tinggi kepada kreditur. Beban bunga akan mengurangi laba, 

sehingga dengan berkurangnya laba maka mengurangi beban pajak dalam 

satu periode berjalan.  
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Perusahaan dapat menggunakan tingkat leverage untuk mengurangi 

laba dan akan berpengaruh terhadap berkurangnya beban pajak. Dalam 

variabel leverage juga terdapat beberapa hasil penelitian yang berbeda. Ozkan 

(2001), Adelina (2012) dan Annisa (2017)  menyimpulkan bahwa leverage  

berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan Darmawan (2014), 

Nurfadilah (2015) dan Dewinta (2016) menyimpulkan bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak.  

Kemudian kepemilikan institusional berperan besar terhadap investasi 

saham. Keberadaan kepemilikan institusional secara professional memantau 

perkembangan investasinya, sehingga menyebabkan tingkat pengendalian 

terhadap tindakan manajemen sangat tinggi dan potensi kecurangan dapat 

ditekan. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan mampu 

menciptakan kontrol yang lebih baik.  

Pranata (2014) dan Rosalia (2017) yang menyatakan bahwa variabel 

kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax 

avoidance. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi 

pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini 

dikarenakan semakin kecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang 

dilakukan oleh perusahaan. Namun penelitian ini kontradiktif dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2014) dan Maharani (2014) yang 

berpendapat bahwa tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional 

dengan penghindaran pajak. Pemilik  institusi memiliki insentif untuk 

memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat 

memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional sehingga hanya 

berfokus pada manajemen laba. 
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Selain pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional 

hal lain yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. 

Menurut Kurniasih dan Sari (2013), semakin besar ukuran perusahaan maka 

akan semakin rendah Cash Effect Tax Rate (CETR) yang dimilikinya karena 

perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya 

untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik. Manajer perusahaan 

besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menangguhkan 

laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna 

memperkecil laba yang dilaporkan. Perusahaan besar lebih memiliki aktivitas 

operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah-

celah untuk dimanfaatkan dalam keputusan tax avoidance. Puspitasari (2014) 

dan Darmawan (2016) juga menyatakan bahwa ukuran perusahan 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi hasil penelitian ini 

berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurfadilah (2015) 

dan Annisa (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance karena membayar 

pajak merupakan kewajiban perusahaan, sehingga baik perusahaan besar 

maupun kecil akan selalu dikejar oleh fiskus apabila melanggar ketentuan 

perpajakan.  

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang kontradiktif memotivasi 

peneliti untuk melakukan penelitian kembali. Hal lain yang memotivasi 

adalah adanya kasus penghindaran pajak pada perusahaan tambang yang 

terjadi di Indonesia.  
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan 

menambahkan satu variabel yaitu kepemilikan institusional,  karena pemilik 

institusi memiliki peran yang besar dalam menentukan suatu keputusan 

termasuk yang berkaitan dengan pajak. Penelitian ini dilakukan pada 

perusahaan manufaktur sektor pertambangan periode 2012-2016.  

Dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH 

PROFITABILITAS, LEVERAGE, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL 

DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN 

PAJAK” (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor 

Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-

2016) 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang adapun rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional dan ukuran 

perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada 

perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2012-2016? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji pengaruh profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional 

dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak secara parsial pada 
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perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2012-2016. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Praktisi 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi 

perusahaan, pemerintah, serta stakeholder lainnya dalam menjalankan 

aktifitasnya yang berkaitan dengan  profitabilitas, leverage, kepemilikan 

institusional dan ukuran perusahaan. 

2. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian 

selanjutnya terutama berkaitan dengan profitabilitas, leverage, 

kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan penghindaran pajak. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan suatu pola dalam penyusunan karya 

ilmiah untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari bab pertama 

hingga bab terakhir. Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan 

pembaca dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini disusun dengan urutan 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah,                                     

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini membahas tentang teori agensi, teori signal, definisi 

pajak, penghindaran pajak, profitabilitas, leverage, kepemilikan 

institusional, ukuran perusahaan, hukum pajak menurut 

pandangan Islam, penelitian terdahulu, hipotesis, pengembangan 

hipotesis dan kerangka konseptual.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, 

teknik pengambilan sampel,  definisi dan pegukuran operasional 

variabel, metode analisis data serta pengujian hipotesis. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Pada bagian hasil dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian 

secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan 

metode penelitian yang telah di tetapkan untuk selanjutnya 

diadakan pembahasan tentang hasilnya. 

BAB V : PENUTUP  

  Bab ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan analisis dan 

pembahasan yang telah dikemukakan di bab sebelumnya, 

keterbatasan penelitian dan saran yang dapat dipertimbangkan 

dalam penelitian selanjutnya.  

 


