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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Pendapatan suatu negara mencerminkan bagaimana negara tersebut maju 

dan berkembang untuk kelangsungan negara dan kesejahtraan dari masyarakat 

negara tersebut di masa mendatang. Lokasi suatu negara tentunya akan sangat  

menentukan pendapatan negara tersebut, semakin strategis lokasi suatu negara 

maka akan semakin banyak investasi yang masuk ke negara tersebut. Banyaknya 

investasi yang masuk ke suatu negara maka akan menyebabkan peningkatan 

pendapatan negara melalui sektor penerimaan pajak. 

Indonesia mempunyai kekayaan alam yang berlimpah dan terletak pada 

kondisi geografis yang strategis, tidak mengherankan banyak perusahaan dalam 

maupun luar negeri yang berada di Indonesia. Kondisi seperti itu dapat 

menguntungkan pemerintah dalam penerimaan negara dari sektor penerimaan 

pajak. Waluyo (2011) menyebutkan bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan 

kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu 

dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. 

Indonesia mendapat pendapatan terbesar di antara pendapatan lainnya, yaitu 

melalui pendapatan pemungutan pajak yang menyumbang rata-rata lebih dari 70% 

dari keseluruhan pendapatan negara dalam berbagai fungsi kenegaraan (Salim, 

2012). 

Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial bagi negara, 

karena sifatnya yang dapat dipaksakan. Menurut perusahaan, pajak merupakan 
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beban yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan, hampir sebagian 

besar perusahaan tidak ada yang sukarela membayar pajak. Perusahaan membayar 

pajak karena sifatnya memaksa, apabila perusahaan tidak membayar akan terkena 

sanksi yang dapat merugikan perusahaan (Putra dan Merkusiwati, 2016).  

Penerimaan pajak negara di pengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi 

ekonomi, politik, hukum, dan perilaku wajib pajak. Perilaku wajib pajak  

contohnya adalah Effective Tax Rate. Perencanaan pajak yang masih dalam 

koridor Undang-Undang disebut penghindaran pajak (Effective Tax Rate). Pemilik 

perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif 

untuk mengurangi beban pajak yang muncul (Chen et al., 2010). Untuk 

meminimalkan beban pajak yang dibayar perusahaan dapat melakukan 

perencanaan pajak.  

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang 

bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda 

dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Yang membedakan 

penghindaran pajak dengan penggelapan pajak adalah, penggelapan pajak terkait 

dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau 

menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara 

“legal” dengan memanfaatkan celah (loopholes) yang terdapat dalam peraturan 

perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak yang jumlahnya lebih 

besar, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk 

menghindari pajak. Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang 
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rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang 

lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman & Setiyono, 2012) 

Fenomena penghindaran pajak ini terjadi di sebuah perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT 

RNI, kini tengah menjalani proses pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Perusahaan tersebut diduga melakukan 

upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di 

Indonesia yakni di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Menteri Keuangan 

Bambang PS Brodjonegoro memastikan perusahaan-perusahaan yang nakal dan 

tidak tertib kewajiban pajak, seperti PT RNI ini, akan dikenakan sanksi hukum. 

“Tahun 2016 adalah tahun penegakan hukum, artinya kita tidak akan segan-segan 

melakukan law enforcement terhadap wajib pajak yang dianggap belum patuh 

atau melakukan kesalahan,” kata Bambang dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu 

(6/4/2016).  

Modus yang umum dilakukan adalah perusahaan atau perseorangan datang 

ke suatu wilayah negara bukan untuk kepentingan pekerjaan, misalnya wisata. 

Bambang menuturkan, para pelancong asing ini terikat persyaratan tidak boleh 

bekerja atau mendapatkan penghasilan dari negara tujuan. Akan tetapi, kata dia, 

yang banyak terjadi di Indonesia khususnya di ibu kota adalah para pelancong 

membuka praktik entah itu jasa kesehatan, kecantikan, dan sebagainya. Mereka 

barangkali menyewa apartemen atau rumah untuk memberikan layanan kepada 

pelanggan. “Tentunya pasien pelanggan itu datang dengan membayar jasa dari si 

ahlinya atau dokternya maupun obat-obatan atau kosmetik. Mungkin kalau dari  
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kesehatan atau yang lain, mungkin perlu dicek ijinnya. Tapi, yang pasti dari kami 

Kemenkeu khususnya DJP, jelas kegiatan ini tidak akan masuk dalam kategori 

perusahaan yang akan membayar pajak,” tegas Bambang. Dia lebih jauh 

menyampaikan, PT RNI adalah salah satu contoh dari kegiatan yang dimaksud. 

Namun yang menarik dari kasus ini adalah banyak modus mulai dari administrasi 

hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara 

badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi 

permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. 

Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. 

“Jadi, pemiliknya tidak nanam modal, tapi memberikan seolah-olah seperti utang, 

di mana ketika utang itu bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai dividen oleh 

si pemilik di Singapura,” ungkap Bambang. Lantaran modalnya dimasukkan 

sebagai utang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari 

kewajiban. Apalagi, kata Bambang, jika dalam laporan keuangannya tercatat 

kerugian demikian besar. Praktis tidak ada pajak yang masuk ke negara. Dalam 

laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, 

omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada 

laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. “Jadi intinya dari segi laporan 

keuangan ini sudah tidak logis. Karena itulah oleh Kanwil DJP Khusus dilakukan 

pemeriksaan,” kata Bambang. Modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu 

memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus 

UMKM, dengan tarif PPh final 1 persen. Memang kata Bambang, omzet PT RNI 

di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. “Tapi poin saya, kita tidak bisa menyalahkan  
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aturannya yang kurang kuat. Tapi kita juga mempertanyakan etika dari di PMA 

ini. Udah PMA kok malah minta pajak UKM. Artinya keterlaluanlah. Kalau minta 

fasilitas, ya yang masuk akal, jangan seperti ini,” ucap Bambang.Terakhir, dua 

pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT 

pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang 

merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, 

padahal memiliki usaha di Indonesia (www.kompas.com).  

Keberhasilan penerapan corporate governance akan sangat bergantung 

pada kuatnya hukum sekuritas dan korporasi, standar akuntansi yang baik, 

peraturan yang kuat, sistem peradilan yang efisien, dan tekad yang kuat untuk 

melawan korupsi yang diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan di 

Asia (Barton, 2004). Manajemen memegang peranan penting dalam memilih 

strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan (Irawan, 2012). 

Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien 

dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Salah 

satu strategi yang dilakukan adalah dengan efisiensi pembayaran pajak. 

Manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi 

perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen pajak merupakan upaya 

perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian (Irawan, 2012).  

Penelitian terdahulu tetang faktor-faktor yang mempengaruhi 

penghindaran pajak/Effective Tax Rate (ETR) menunjukkan masih terdapat hasil 
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yang berbeda antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Faktor-faktor 

tersebut adalah: profitabilitas, leverage, komisaris independen dan size. 

Profitability merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Rodiguez (2012) 

menyebutkan bahwa hubungan antara profitabilitas dan ETR bersifat langsung 

dan signifikan. Tingkat pendapatan cenderung berbanding lurus dengan pajak 

yang dibayarkan, sehingga perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang 

tinggi cenderung memiliki tax burden yang tinggi. Meningkatnya profitabilitas 

suatu perusahaan dapat disebabkan oleh meningkatnya kapasitas perusahaan atau 

sumber pendanaan dalam menjalankan aktivitas bisnis (Natalia, 2012). 

Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan harus 

mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar pendapatan yang diperoleh. 

Hal itu sejalan dengan penelitian Rodiguez (2012) menyebutkan bahwa ada 

hubungan yang positif antara kemampuan menghasilkan laba perusahaan dengan 

ETR. Sedangkan Aunalal (2011) menemukan bukti empiris bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap ETR. Berbeda dengan penelitian Hidayanti (2013); 

Maharani (2014) dan Simarmata (2015) menemukan bahwa profitabilitas 

berpengaruh negatif terhadap ETR. Ardyansah (2014) dan Jessica (2014) 

menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ETR. 

Rasio leverage dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Berkurangnya 

sumber pendanaan di perusahaan dapat memicu konflik antar prinsipal dan agen. 

Ada kemungkinan bahwa pihak prinsipal tidak setuju dengan permintaan 
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pendanaan dari pihak manajemen untuk keperluan perusahaan, sehingga pihak 

manajemen (agen) menutupi kebutuhan pembiyaan perusahaan dengan melakukan 

utang. Liu (2007) menyebutkan bahwa perusahaan dengan jumlah utang yang 

lebih banyak memiliki nilai ETR yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan biaya 

bunga dapat mengurangi pendapatan perusahaan sebelum pajak. Richardson  

(2007) juga menyebutkan hubungan yang negatif antara leverage dengan ETR. 

Aunalal (2011) menemukan bukti empiris bahwa leverage berpengaruh negatif 

terhadap ETR. Berbeda dengan penelitian Suyanto (2012); Jessica  (2014) dan 

Simarmata (2015) menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap ETR. 

Sedangkan menurut Hidayanti (2013) dan Putri (2014) menyatakan bahwa 

leverage tidak berpengaruh terhadap ETR. 

Komisaris Independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak 

yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi atau 

anggota Dewan Komisaris lainnya. Persyaratan mengenai Komisaris Independen 

yang harus ada dalam jajaran Dewan Komisaris menunjukkan bahwa peranan dari 

Komisaris Independen sangat penting bagi perusahaan (UU Nomor 40 tahun 

2007). Sabli (2012) menyebutkan bahwa Komisaris Independen melakukan 

pengawasan dengan baik dan mengarahkan perusahaan berdasarkan pada aturan 

yang telah ditetapkan. Komisaris Independen melakukan mengarahkan dan 

mengawasi agar tidak terjadi asimetri informasi yang sering terjadi antara pemilik 

perusahaan (prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen). Komisaris Independen 

menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemiliki perusahaan dalam 

mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi 
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yang terkait dengan pajak. Ardyansah (2014) menemukan bukti empiris bahwa 

Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap ETR. Berbeda dengan 

penelitian Suyanto (2012) dan Sari (2014) menemukan bukti empiris bahwa 

Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap ETR. Simarmata (2015) 

menemukan bukti bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ETR. 

Corporate Social Responsibility (CSR)  dapat didefinisikan dengan banyak 

cara, salah satunya adalah  bagaimana perusahaan memperhatikan dampak sosial 

dan lingkungan dalam lingkup operasinya, memaksimalkan manfaat dan 

meminimalkan kerugiannya  (Pemerintah UK, 2004, hal. 3, dalam Lanis dan 

Richardson, 2012),  dan  menurut Holme dan Watts (2006)  CSR merupakan 

tindak lanjut dari komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan berkontribusi  

untuk pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup baik bagi 

pekerja dan keluarganya, komunitas lokal, maupun masyarakat dalam lingkungan 

luas pada umumnya.  Lanis dan Richardson (2012), menjelaskan bahwa CSR 

merupakan faktor kunci kesuksesan dan kelangsungan hidup perusahaan.  

Di Indonesia  CSR  merupakan  sesuatu yang  voluntary  atau  tidak  wajib 

dilakukan oleh perusahaan.  Namun bagi beberapa perusahaan di Indonesia CSR 

merupakan sebuah hal yang mandatory atau wajib dilakukan. Hal ini diatur dalam 

UU  Nomor  40 Tahun 2007  Pasal 74  tentang Perseroan Terbatas yang 

menyatakan: (1) perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang 

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL); (2) TJSL merupakan kewajiban perseroan 

yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang 
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pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran; (3) 

perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga perusahaan yang 

menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melakukan CSR 

Penelitian tentang hubungan antara penghindaran pajak dengan CSR sudah 

diteliti terlebih dahulu oleh beberapa peneliti dengan hasil yang mix atau berbeda-

beda. Diantaranya Watson (2011), dan Lanis dan Richardson (2012) yang 

menemukan bahwa semakin tinggi tingkat tanggung jawab sosial perusahaan 

maka semakin rendah tingkat  penghindaran  pajak nya. Sementara Carroll 

danJoulfaian (2005),  Preuss (2010),  dan  Sikka (2010)  berpendapat bahwa 

beberapa perusahaan yang mengklaim melakukan CSR tetap melakukan 

penghindaran pajak. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Pradipta (2015) yang meneliti mengenai Pengaruh Corporate Social 

Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen 

Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. Penelitian Pradipta (2015) dilakukan pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2011 

hingga 2013. Terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Pradipta (2015), meliputi sampel yang digunakan, tahun 

pengamatan, serta variabel penelitian. Sampel dalam penelitian ini merupakan 

perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada tahun pengamatan 2012 sampai dengan 2016. Penelitian ini menggunakan 
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variabel profitabilitas, leverage, komisaris independen dan corporate social 

responbility. Penelitian ini diberi judul “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, 

Komisaris Independen Dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap 

Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan Food and Beverage yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2016”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa perumusan masalah yang berhasil diidentifikasi 

dalam penelitian ini, maka rumusan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada 

Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode Tahun 2012-2016? 

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada 

Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode Tahun 2012-2016? 

3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap praktik penghindaran 

pajak pada Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode Tahun 2012-2016? 

4. Apakah corporate social responsibility (CSR) berpengaruh terhadap praktik 

penghindaran pajak pada Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2016? 

5. Apakah profitabilitas, leverage, komisaris independen dan corporate social 

responsibility (CSR)  berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada 
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Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode Tahun 2012-2016? 

 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian agar yang dilakukan dapat mengarah ke sasaran, hasil 

yang diharapkan. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap praktik 

penghindaran pajak pada Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2016. 

b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh leverage terhadap praktik 

penghindaran pajak pada Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2016. 

c. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap 

praktik penghindaran pajak pada Perusahaan Food and Beverage yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2016. 

d. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh corporate social responsibility 

(CSR) terhadap praktik penghindaran pajak pada Perusahaan Food and 

Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2016. 

e. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage, komisaris 

independen dan corporate social responsibility (CSR) terhadap praktik 

penghindaran pajak pada Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2016. 
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1.3.2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis  

a. Bagi Peneliti: Untuk meningkatkan dan memperluas kemampuan 

peneliti akan pemahaman mengenai praktik penghindaran pajak. 

b. Bagi Akademisi: Memberikan kontribusi dalam ilmu ekonomi 

khususnya pajak dan manajemen keuangan terkait mengenai praktik 

penghindaran pajak dan diharapkan dapat menjadi salah satu referensi 

penelitian untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

2. Kegunaan Praktis  

a. Bagi Praktisi: Menjadi bahan pertimbangan bagi pihak lembaga 

keuangan terutama perusahaan yang terdaftar di BEI mengenai praktik 

penghindaran pajak. 

b. Bagi Perusahaan: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan positif terhadap perusahaan-perusahaan dalam meningkatkan 

pajak untuk pembangunan yang merata. 

 


