
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 infrastruktur 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 sudah sepantasnya pajak menjadi salah satu sumber

pendanaan untuk pembangunan nasional.

Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan

dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi

kesejahteraan negara. Namun bagi masyarakat, pajak adalah beban karena

menguragi penghasilan mereka, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung

ketika membayar pajak. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat
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bahkan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (tax avoidance).

Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah salah satu cara untuk menghindari

pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghidaran pajak

ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik, karena disatu sisi

diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan, Maharani dan Ketut (2014).

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak

yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai

peraturan perpajakan yang berlaku, Darmawan dan I made (2014). Meski

penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan

hal tersebut. Tax avoidance yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undang perpajakan  karena dianggap praktik yang

berhubungan dengan tax avoidance ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam

undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara

dari sektor pajak (Mangoting, 1999) dalam Dewi dan I ketut (2014). Tetapi

praktik tax avoidance ini tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak

selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan.

Kegiatan tax avoidance akhir-akhir ini diperkirakan akan menjadi hal penting

yang harus diperhatikan oleh fiskus. Di Indonesia sendiri pada tahun 2005

terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing melaporkan rugi pada laporan

keuangannya dan tidak membayar  pajak dalam waktu 5 tahun berturut-turut,

antara lain ditengarai karena praktik penghindaran pajak (Jakarta Kompas: 2005)

dalam Fadhillah (2009).
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Fenomena lainnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak yang terjadi di

indonesia adalah seperti yang dikutip dari situs resmi berita lokal

www.metrotvnews.com , 09 Desember 2013. Subdirektorat Money Laundering

Badan Reserse Kriminal Polri melakukan penggeledahan di Kantor Pusat

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, di Rawamangun, Jakarta, Senin (9/12).

Penggeladahan tersebut terkait kasus penyuapan dan pencucian uang senilai Rp

11,4 miliar lewat polis asuransi dari pengusaha ekspor-impor Yusran Arief kepada

Kepala Subdirektorat Ekspor Ditjen Bea dan Cukai Heru Sulastyono. Polri

menyebut, uang itu diberikan sebagai imbal jasa konsultasi penghindaran pajak

dan bea. Bentuknya, pendirian dan penutupan sejumlah perusahaan dalam waktu

bertahap. Bareskrim Polri sendiri sudah menyatakan itu sebagai tindak pencucian

uang dengan kejahatan primernya adalah penyuapan terhadap pejabat publik.

Kewajiban untuk membayar pajak bagi perusahaan-perusahaan yang listing di

bursa efek Indonesia merupakan suatu tantangan bagi perusahaan-perusahaan

tersebut. Oleh karenanya, untuk memenuhi kewajiban tersebut, perusahaan-

perusahaan yang   listing   di bursa efek indonesia juga diharuskan untuk

menerapkan corporate governance. Tata kelola perusahaan yang menjelaskan

hubungan antara pemilik dan manajer perusahaan dalam menentukan arah kinerja

perusahaan disebut corporate governance (Annisa dan Kurniasih, 2012) dalam

Darmawan dan I Made (2014). Penerapan Corporate governance bertujuan untuk

meminimumkan konflik keagenan. Konflik keagenan muncul apabila tujuan yang

ingin dicapai oleh manajer   perusahaan tidak sejalan dengan kepentingan

pemegang saham. Pemegang saham mengharapkan pendapatan (dividen) yang
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maksimal atas dana yang mereka investasikan. Pihak manajemen lebih

mementingkan aktivitas operasional   perusahaan   dengan   tidak   membagikan

dividen dan mengalokasikannya sebagai laba ditahan. Keselarasan hubungan

pemegang saham dan manajer perusahaan akan mempengaruhi kebijakan

perpajakan yang akan digunakan. Penerapan corporate governance dalam

menentukan kebijakan perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan

berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak

penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang   diperoleh perusahaan.

Perusahaan tentunya selalu menginginkan laba yang besar, namun laba besar akan

dikenakan beban pajak yang besar. Beban pajak yang besar menyebabkan

perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan risiko

yang kecil.

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang

yang  dimiliki oleh 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). Prabowo (2006) dalam

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 hutang perusahaan akan lebih memilih

menggunakan hutang dalam pembiayaan. Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6

ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman
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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,

(Fitriandi : 2011).

Return on Assets (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa

keuangan perusahaan, semakin  tingginya nilai ROA yang mampu  diraih  oleh

perusahaan maka performa  keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan

baik. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan

(PPh) untuk Wajib Pajak Badan. Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan

kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk

menghasilkan laba, Maharani dan Ketut (2014).

karakteristik perusahaan juga menjadi salah satu faktor penentu dalam

pengambilan tindakan tax avoidance. Karakteristik perusahaan adalah ciri khas

suatu entitas usaha. Karakteristik tersebut bisa dilihat dari ukuran perusahaan,

Surbakti (2012). Menurut Rego (2003) dalam Dewi dan I Ketut (2014), semakin

besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin

kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-

celah yang ada untuk melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi.

Selain  itu  perusahaan yang  beroperasi  lintas negara memiliki  kecenderungan

untuk melakukan tindakan tax avoidance yang lebih tinggi dibandingkan

perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa melakukan
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transfer laba ke perusahaan yang berada di lain negara, dimana negara tersebut

memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya.

Di Indonesia dengan dikeluarkannya Standar Akuntansi no.46 mengenai

Akuntansi Pajak Penghasilan yang mulai berlaku 1 Januari 1999 telah membawa

perubahan yang berarti tentang tata cara penyajian pajak pada laporan keuangan.

Pada tahun-tahun sebelumnya pajak yang dilaporkan adalah pajak yang dibayar

dimuka sampai dikeluarkan SKP Rampung oleh Kantor Pelayanan Pajak, oleh

karena itu laba sebelum pajak selalu menjadi bottom line laporan laba rugi .

Berdasarkan PSAK  no. 46 tersebut, alokasi pajak antar  periode  diawali

dengan adanya keharusan bagi perusahaan untuk mengakui aktiva dan kewajiban

pajak tangguhan yang  harus di laporkan di neraca. Pengakuan aktiva dan

kewajiban pajak tangguhan tersebut merupakan pengakuan tentang konsekuensi

pajak dimasa mendatang atas efek kumulatif perbedaan temporer pengakuan

penghasilan   dan beban untuk   tujuan akuntansi dan   tujuan fiskal. Dalam

pendekatan aktiva-kewajiban, yang dimaksud dengan perbedaan temporer adalah

perbedaan antara dasar pengenaan pajak (DPP) dari suatu aktiva atau kewajiban

dengan nilai tercatat aktiva atau kewajiban tersebut. Efek perubahan temporer

yang terefleksi pada kenaikan atau penurunan aktiva dan kewajiban pajak

tangguhan harus diperlakukan sebagai beban pajak tangguhan (deferred tax

expenses) atau penghasilan pajak tangguhan (deferred tax income) dan dilaporkan

dalam laporan laba-rugi tahun berjalan bersama-sama beban pajak kini (current

tax expenses), dengan penyajian secara terpisah, Meiza (2009).
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Perbedaan temporer yang dapat menambah jumlah pajak dimasa depan akan

diakui sebagai utang pajak tangguhan dan perusahaan harus mengakui adanya

biaya pajak tangguhan(deferredtax expense), yang berarti bahwa kenaikan utang

pajak tangguhan konsisten dengan perusahaan yang mengakui pendapatan lebih

awal atau menunda biaya untuk pelaporan keuangan dibanding laporan

pajak,sebaliknya perbedaan temporer yang  mengurangi jumlah pajak dimasa

depan akan  diakui  sebagai aktiva pajak tangguhan dan perusahaan  harus

mengakui adanya  keuntungan atau manfaat pajak tangguhan (deferred tax

benefit), yang berarti bahwa kenaikan aktiva pajak tangguhan konsisten dengan

perusahaan yang mengakui biaya lebih awal atau menangguhkan pendapatannya

untuk tujuan pelaporan keuangan dibanding pelaporan pajak, (Philip,et,al,2003)

dalam Wijayanti (2006) yang dikutip oleh Pohan(2009).

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi yang menggabungkan beberapa

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak, yang

memberikan hasil penelitian yang masih beragam. berbeda dengan penelitian

sebelumnya, penelitian ini menambahkan variabel deffered tax expense. begitu

juga dengan objek penelitian dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan

objek penelitian seluruh perusahaan go publik yang terdaftar di BEI, sedangkan

pada  penelitian ini menggunakan Objek perusahaan manufaktur  sub sektor

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. Pemilihan objek ini berdasarkan

saran dari peneliti sebelumnya untuk menggunakan jenis industri agar dapat

melihat aktivitas penghindaran pajak pada masing-masing jenis industri di

indonesia. sektor barang konsumsi merupakan sektor penghasil barang dan
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kebutuhan primer individu sehingga sektor barang konsumsi mampu bertahan

meski dalam keadaan ekonomi yang kurang bersahabat .

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti memilih judul “

pengaruh penerapan corporate governance, leverage, return on assets, ukuran

perusahaan, dan deffered tax expense pada penghindaran pajak “.

1.2  Rumusan masalah

Berdasarkan  uraian  latar belakang  di atas,  maka rumusan  masalah dalam

penelitian ini adalah :

1.   Apakah penerapan corporate governance, leverage, return on asset,

ukuran perusahaan dan deffered tax expense berpengaruh pada

penghindaran pajak?

2.   Apakah penerapan corporate governance berpengaruh pada penghindaran

pajak?

3.   Apakah leverage berpengaruh pada penghindaran pajak?

4.   Apakah return on asset berpengaruh pada penghindaran pajak?

5.   Apakah ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak?

6.   Apakah deffered tax expense berpengaruh pada penghindaran pajak?

1.3  Tujuan dan kegunaan penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah di paparkan di atas, tujuan dari penelitian

ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penerapan
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corporate governance, leverage, return on assets, ukuran perusahaan, dan

deffered tax expense pada penghindaran pajak.

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan corporate governance pada

penghindaran pajak.

2. Untuk mengetahui pengaruh leverage pada penghindaran pajak.

3. Untuk mengetahui pengaruh return on asset pada penghindaran pajak.

4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan pada penghindaran pajak.

5. Untuk mengetahui pengaruh deffered tax expense pada penghindaran

pajak.

1.3.2 Kegunaan penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada beberapa

pihak, yaitu:

a. Bagi Regulator Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan

terhadap regulator dalam membuat peraturan atau kebijakan–kebijakan

perpajakan sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat

dimaksimalkan.

b. Bagi Perusahaan Diharapkan  penelitian  ini  dapat  menjadi  tambahan

pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang

benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku,

sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa

mendatang.
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c. Bagi kajian penelitian berikutnya, Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan

sebagai bahan kajian untuk penelitian khususnya berkaitan dengan

penghindaran pajak perusahaan berikutnya, khususnya di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap isi dari penelitian ini,

maka sistematika penulisan dapat disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang masalah yang terjadi sehingga dijadikan

sebagai objek penelitian; Dari latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan

suatu perumusan masalah yang akan diteliti; tujuan dan manfaat dari penelitian

ini.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Memaparkan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan

sebagai dasar melakukan penelitian. Kemudian digambarkan kerangka pemikiran

penelitian dan perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan variabel dalam penelitian dan definisi operasionalnya,

populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data serta

metode yang dipakai untuk pengumpulan data, dan metode analis penelitian.
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Memaparkan pengujian hipotesis penelitian yang tersusun atas deskripsi

objek penelitian, analisis atas data, serta interpretasi hasil.

BAB V : PENUTUP

Memberikan kesimpulan atas hasil penelitian, serta mengungkapkan

keterbatasan dalam melakukan penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya.


