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BAB I  

PEDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Pajak merupakan iuran rakyat yang wajib dibayarkan kepada negara. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 “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 (www.pajak.go.id).  

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. Anastasia dan Lilis (2010: 1) meyebutkan bahwa Penerapan undang-undang 

perpajakan ini seakan-akan memberikan kesempatan bagi wajib pajak, dalam hal ini 

perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara menekan 

biaya perusahaan, termasuk didalamnya beban pajak. 

Pajak memiliki pengaruh besar dalam pembangunan nasional karena pajak 

merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Negara. Dalam ketentuan pungutannya, 

pajak telah diatur oleh Undang-Undang seperti yang dinyatakan dalam pasal 23A 

http://www.pajak.go.id/
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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 2013 

mencapai Rp.1.077.306 milyar dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2016 

yang mencapai Rp.1.539.166  milyar atau meningkat sebesar  42,87% selama 4 

tahun terakhir (www.bps.go.id). 

Meskipun pendapat Negara melalui pajak mengalami peningkatan, namun 

dalam target APBN setiap tahunnya tidak pernah tercapai. Adapun penyebabnya  

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. (http://bisnis.liputan6.com). 

Dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat 

meminimalkan laba yang dihasilkan atau dibayar oleh perusahaan. Tetapi, pajak 

bagi perusahaan juga dianggap sebagai faktor motivasi untuk menentukan 

pengambilan keputusan (Jessica dan Agus, 2014). Perusahaan akan mendorong 

http://www.bps.go.id/
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manajemennya untuk lebih memperhatikan pajak, maka perusahaan akan 

melakukan tindakan  agresivitas pajak untuk meminimalkan laba. 

Dalam penelitian Gregorio, María  dkk (2016) Spanyol, menyebutkan 

bahwa  agresivitas pajak adalah tindakan merekayasa pendapatan kena pajak 

melalui kegiatan perencanaan pajak (tax planning) baik menggunakan cara yang 

tergolong legal (tax avoidance) maupun ilegal (tax evasion). Cara legal untuk 

melakukan merekayasa pajak adalah dengan cara memanfaatkan celah yang 

terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran 

pajak atau lebih dikenal dengan penghindaran pajak (tax avoidance). Sedangkan 

cara ilegal adalah dengan cara melakukan pelanggaran hukum untuk mengurangi 

bahkan menghilangkan beban pajak atau lebih dikenak dengan penggelapan pajak 

(tax evasion). 

Indonesia berada pada posisi ke-7 dari Negara-negara yang memiliki 

aliraan penggelapan uang tertinggi. Dalam rentang 2003 hingga 2012, Indonesia 

tercatat mengalirkan dana senilai Rp.1699 Triliun, rata-rata mencapai Rp.167 

Triliun pertahunnya. Dengan perhitungan yang sama, dugaan total aliran 

penggelapan uang di Indonesia ditahun 2014 sebesar Rp.227,75 Triliun atau setara 

dengan 11,7 persen dari total APBN-P tahun 2014. Contohnya Perusahaan yang 

ada di BEI,  nilai aliran penggelapan uang  mencapai Rp.23,89 Triliun, Di tengah 

rendahnya tax ratio yang hanya mencapai 11 persen mengindikasikan masih 

maraknya praktik penghindaran dan penggelapan pajak di Perusahaan-peusahaan  

tersebut. (www.cnnindonesia.com). 

http://www.cnnindonesia.com/
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Adapun praktik ilegal penghindaran yang lazim digunakan untuk 

melakukan penghindaran pajak adalah transfer pricing, transfer pricing adalah 

suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi 

laba, membuat seolah-olah perusahaan rugiuntuk menghindari pajak atau bea 

disuatu Negara (Yuniasih dkk,2011). Sekitar 4.000 perusahaan multinasional yang 

beroperasi selama belasan dan puluhan tahun, terus melaporkan kerugian tapi 

tetap berekspansi Skema transfer pricing sendiri dikenal cukup ampuh untuk 

mengakali tarif pajak dengan 'mengalihkan' pendapatan dan laba perusahaan di 

suatu negara kepada induk perusahaan di negara lain. Sejak lama telah banyak 

dipraktekkan, perusahaan multinasional yang akan melakukan ekspor atau impor 

barang ke anak atau induk perusahaan, atau biasa disebut memiliki hubungan 

istimewa, jauh berbeda dengan harga wajar di pasaran. 

Dengan praktik-praktik tersebut, tarif pajak yang dibayarkan oleh badan 

usaha bisa turun drastis karena pendapatan dan laba yang didapat oleh Wajib 

Pajak di negara yang menjadi basis produksi, seperti Indonesia, sangat kecil. 

Sementara itu, induk perusahaan yang berbasis di negara yang memiliki tarif 

pajak lebih rendah, memiliki laba sangat tinggi meski minim melakukan aktivitas 

produksi. Selama ini, pelaku transfer pricing di Indonesia disinyalir menggunakan 

Singapura sebagai basis praktiknya (http://finansial.bisnis.com). 

Salah satu contoh kasus perusahaan yang melakukan kegiatan agresivitas 

pajak terjadi adalah kasus pada PT. Ades Alfindo.  Kasus pada PT. Ades Alfindo 

terungkap pada 2004 ketika manajemen baru PT. Ades menemukan ketidak 

http://finansial.bisnis.com/
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inkonsistensi pencatatan atas penjualan periode 2001-2004. Pada juni 2004 terjadi 

perubahan manajemen di PT. Ades dengan masuknya water partners bottling co. 

(perusahaan patungan the coca-cola company dan nestle sa) dengan kepemilikan 

saham sebesar 65,07%. Pemilik baru inilah yang berhasil menemukan adanya 

inkonsistensi pencatatan dalam laporan keuangan 2001-2004 yang dilakukan oleh 

manajemen lama. Inkonsistensi pencatatan terjadi antara 2001 dan kuartal kedua 

2004. Hasil penelusuran menunjukkan untuk setiap kuartal angka penjualan lebih 

tinggi antara 0,6-3,9 jut galon dibandingkan angka produksi. Hal ini tentu tidak 

logis karena tidak mungkin orang menjual lebih banyak yang diproduksi. 

Manajemen ades baru melaporkan angka penjualan riil pada 2001 diperkirakan 

lebih rendah dari Rp13 Miliar dari yang dilaporkan. Pada 2002, perbedaanya 

mencapai Rp 45 Miliar, sedangkan untuk 2003 sebesar Rp55 Miliar. Kesalahan 

tersebut diakibatkan oleh luputnya pengamatan public karena PT. Ades tidak 

memasukkan volume penjualan dalam laporan keuangan yang telah diaudit. 

Akibatnya, laporan keuangan yang disajikan PT. Adespada 2001 dan 2004 lebih 

tinggi dari yang seharusnya dilaporkan (overstated). 

Faktor pendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak 

adalah : 1) Jumlah pajak yang harus dibayar, besar jumlah pajak yang harus 

dibayar oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar 

pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. 2)  Biaya untuk 

menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin kecil 

kecenderungan untuk melakukan pelanggaran. Kemungkinan untuk ketahuan, 

semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar 
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kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. 3) Besar sanksi, 

semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar 

kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.  

Dalam penelitian Martani dan Sari (2010) menyebutkan bahwa tingkat 

keagresifan pajak yang tinggi dalam suatu perusahaan adalah karena masalah 

keagenan (agency problem) yang terjadi pada perusahaan tersebut. Konsep teori 

agensi (agency theory) sendiri merupakan basis teori yang mendasari praktik 

bisnis perusahaan yang menyatakan adanya hubungan kerja antara dua atau lebih 

orang dalam bentuk kontrak kerjasama, dimana satu pihak yang memberi 

wewenang disebut sebagai prinsipal (pemilik/pemegang saham) dan pihak lain 

yang menerima wewenang disebut sebagai agen (manajer). Masalah agency 

terjadi karena adanya pemisahaan antara pemilik perusahaan dengan manajemen 

yang menjalankan perusahaan. Konflik ini muncul karena kedua pihak akan 

berpikir untuk memenuhi kepentingan masing-masing, pemegang saham akan 

fokus pada peningkatan nilai sahamnya sedangkan manajer fokus pada 

pemenuhan kepentingan pribadi.  

Masalah agensi tidak hanya terjadi antara prinsipal dan manajemen, tetapi 

juga dapat terjadi antara pemegang saham besar (mayoritas) dan pemegang saham 

minoritas. Jika ada kepemilikan saham minoritas dalam perusahaan, maka akan 

timbul masalah agensi baru, yaitu adanya konflik antara pemilik saham mayoritas 

dengan pemilik saham minoritas (Admaja : 2008 : 13). Perusahaan keluarga juga 

menyiratkan konflik keagenan yang lebih besar antar pemegang saham besar dan 

minoritas, dan konflik keagenan yang lebih kecil antara pemilik dan manajer. Sifat 
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dan tingkat konflik keagenan dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak (Sari 

dan Martani : 2012). 

Perbandingan tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga dengan 

perusahaan non-keluarga tergantung dari seberapa besar efek manfaat atau biaya 

yang timbul dari tindakan agresivitas pajak tersebut terhadap pemilik perusahaan 

yang berasal dari keluarga pendiri (family owners), atau efek yang diterima 

manajer dalam perusahaan non-keluarga. Hasil penelitian Chen et al. (2010) 

dalam Martani dan Kartika (2010) menyebutkan bahwa ternyata tingkat 

keagresifan pajak perusahaan keluarga lebih kecil daripada perusahaan non-

keluarga. Hal ini terjadi karena diduga family owners lebih rela membayar pajak 

lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan 

rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak. Dari hasil penelitian 

tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan non keluarga memiliki tingkat 

keagresifan pakak yang lebih tinggi dari pada perusahaan keluarga. Diduga 

masalah tingginya keagresifan pajak pada perusahaan keluarga dikarenakan 

terpisahnya kepemilikan perusahaan dan manajemen. 

Faktor lain yang akan mengurangi konflik keagenan diantaranya adalah 

investor institusional. Dalam penelitian Irsalina (2016) menyebutkan bahwa 

Investor dengan kepemilikan saham yang  besar dan hak suara yang besar, dapat 

memaksa manajer untuk fokus pada kinerja perusahaan dan menghindari peluang 

untuk mementingkan kepentingan pribadinya, investor institusional juga memiliki 

insentif untuk memastikan bahwa perusahaan mengambil keputusan-keputusan 

yang akan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Dari insentif yang 
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dimiliki investor institusional dan hak suara yang relatif besar sesuai dengan 

jumlah saham dalam pengambilan keputusan manajer ini dapat menimbulkan 

tindakan agresivitas pajak. Agar para investor mendapat keuntungan yang lebih 

banyak dan perusahaan tidak mengeluarkan banyak biaya untuk membayar pajak. 

Investor asing merupakan salah satu penyebab perusahaan akan melakukan 

tindakan agresivitas pajak, karena besarnya saham yang dimiliki investor asing 

juga akan dapat memaksa manajer untuk melakukan transfer pricing, Skema 

transfer pricing sendiri dikenal cukup ampuh untuk mengakali tarif pajak dengan 

'mengalihkan' pendapatan dan laba perusahaan di suatu negara kepada induk 

perusahaan di negara lain. Sejak lama telah banyak dipraktekkan, perusahaan 

multinasional yang akan melakukan ekspor atau impor barang ke anak atau induk 

perusahaan, atau biasa disebut memiliki hubungan istimewa, jauh berbeda dengan 

harga wajar di pasaran. Dengan praktik-praktik tersebut, tarif pajak yang 

dibayarkan oleh badan usaha bisa turun drastis karena pendapatan dan laba yang 

didapat oleh Wajib Pajak di negara yang menjadi basis produksi seperti Indonesia 

sangat kecil. Sementara itu, induk perusahaan yang berbasis di negara yang 

memiliki tarif pajak lebih rendah memiliki laba sangat tinggi meski minim 

melakukan aktivitas produksi. 

Di luar negeri sudah ada yang pernah meneliti tentang agresivitas yang 

menghubungkan antara kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak, seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Gregoria, Maria dkk (2016) di spanyol, dengan 

judul Pengaruh Keterlibatan Keluarga Pada Pajak Agresivitas Perusahaan 
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Keluarga, hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa Keluarga mempengaruhi 

bisnis pajak agresivitas dengan cara yang berbeda. Seperti, semakin besar 

pengalaman keluarga tersebut, dengan penggabungan generasi kedua dan 

selanjutnya, semakin besar pajak agresivitas ; Sebaliknya, kekuasaan keluarga 

yang lebih besar dalam hal kepemilikan perusahaan dan manajemen negatif 

mempengaruhi pajak agresivitas.  

Di Indonesia sendiri juga sudah ada yang meneliti tentang pajak 

agresivitas, tetapi penelitian tersebut menggunakan variabel independen yang 

berbeda atau menggabung antara Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan 

Intitusional, Kepemilikan Asing. Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan Publik, 

Kepemilikan Manajerial yang dimana diantara semua kepemilikan tersebut adalah 

Struktur Kepemilikan Terkosentrasi, penelitian tersebut dilakukan oleh (Junilla 

dan Yenni : 2014) dengan judul Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Karakteristik 

Dewan Terhadap Agresivitas Pajak, indikator yang digunakan untuk menilai 

agresivitas pajak dengan rumus ETR (Effective Tax Rate), hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa struktur kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh signifikan 

terhadap agrsivitas pajak. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Martani dan Kartika (2010) dengan 

judul Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate, Dan Tindakan Pajak 

Agresif, dalam penelitian ini membahas tentang kepemilikan keluarga dan tata 

kelola perusahaan terhadap pajak agresif, indikator yang digunakan untuk 

mengukur pajak agresif dengan menggunakan rumus ETR (Effective Tax Rate), 

CETR (Cash Effective Tax Rate), BTD_MP (book-tax difference), BTD_DD 
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(residual book-tax difference), dan rata-rata tingkat perencanaan pajak perusahaan 

(TAXPLAN). Hasil dari penelitian kepemilikan keluarga cenderung bertindak 

lebih agresif dalam perpajakan daripada perusahaan non-keluarga, dan praktik 

corporate governance berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif 

tersebut. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Irsalina (2016) dengan judul 

Pengaruh Ketertarikan Investor Asing dan Kepemilikan Institusional Terhadap 

Penghindaran Pajak Perusahaan, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

Kepemilikan Asing tidak berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak 

perusahaan, sedangkan Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak perusahaan. Selanjutnya penelitian Junilla dan Yenni (2014) 

penelitian yang dilakukan mereka tentang  struktur kepemilikan terkonsentrasi  

berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, dalam penelitian tersebut 

menyebutkan bahwa kepemilikan terkosentrasi adalah jumlah saham yang beredar 

yang dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, keluarga, publik, pemerintah, 

Institusional, pihak asing dan manajerial.  

Penelitian ini adalah modifikasi dari penelitian Junilla dan Yenni (2014) 

dengan menggunakan proxi kepemilikan terkonsentrasi untuk variabel 

independen, sedangkan variabel dependennya adalah agresivitas pajak, agresivitas 

pajak diukur dengan menggunakan ETR (Effective Tax Rate). 

Dengan uraian latar belakang diatas, maka peneliti ingin meneliti kembali 

tentang “Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional, 

Kepemilikan Asing Terhadap Agresivitas Pajak (Pada Perusahaan 
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Manufaktur  Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-

2015)” 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing 

berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menenemukan bukti hubungan antara pengaruh kepemilikan keluarga, 

kepemilikan institusional, kepemilikan asing  pada agresivitas pajak. 

2. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi atau acuan bagi 

pihak pajak untuk mengambil kebijakan terhadap tindakan Agresivitas Pajak.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah:  

1. Bagi pihak perusahaan, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa sikap 

perusahaan terhadap pemilihan kebijakan dari metode akuntansi akan 

memberikan dampak secara luas, tidak hanya pada kinerja keuangan 

perusahaan saja tetapi juga sikapnya terhadap pajak.  
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2. Bagi Akademisi/ peneliti sendiri, hasil penelitian ini dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan pihak-pihak yang membaca penelitian ini terutama 

yang berkaitan dengan agresivitas pajak. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya, hasil yang diperoleh dapat menjadi acuan bagi 

peneliti dimasa datang yang tertarik untuk membahas permasalahan yang 

dengan pembahasan dalam penelitian ini. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini mengacu pada sistematika 

BAB I  : PENDAHULUAN   

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini terdiri dari telaah teori, kajian pajak dalam islam, 

penelitian terdahulu, dan Kerangka Pemikiran dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini terdiri dari desain penelitian, uraian variabel-variabel 

penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, dan metode analisis data.  

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. 
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BAB V : PENUTUP  

Penutup terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran 

atas hasil dari penelitian.  


