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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Indonesia merupakan negara yang sumber pendanaannya berasal dari pajak 

dan non pajak. Tetapi sumber pendanaan dari pajak merupakan penerimaan negara 

yang paling besar dari penerimaan negara lainnya. Pajak memiliki peran penting 

dalam mendukung kemampuan keuangan negara untuk melaksanakan program 

negara. Banyak perusahaan manufaktur di Indonesia yang telah berkembang pesat. 

Salah satunya adalah perusahaan konstruksi yang bergerak pada sektor property 

dan real estate. Industri property dan real estate merupakan salah satu sektor yang 

memberikan sinyal jatuh atau sedang bangunnya perekonomian suatu negara.  

 Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan,                  

bagi pemerintah pajak merupakan sumber penerimaan untuk membiayai  

penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan 

beban yang menjadi pengurang laba dari perusahaan. Karena bagi perusahaan pajak 

merupakan beban yang menyebabkan pengurangan laba maka perusahaan 

melakukan suatu usaha untuk pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut 

penghindaran pajak (tax avoidance). 

 Pengertian tax avoidance atau penghindaran pajak adalah suatu usaha 

meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada 

(Budiman dan Setiyono, 2012). Dalam penelitiani ini ada beberapa indikator yang 

mempengaruhi penghindaran pajak (tax avoidance) tersebut, yaitu pengaruh Return 

on Assets (ROA), leverage, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal. 
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 Return on Assets (ROA) merupakan satu indikator yang mencerminkan 

performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin 

bagus performa perusahaan tersebut. Indikator selanjutnya adalah leverage. 

Leverage menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang 

mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. Ukuran perusahaan 

menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas 

ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat 

perhatian dari pemerintah dan akan menimbul kan kecenderungan bagi para 

manajer perusahaan untuk berlaku patuh (compliances) atau agresif (tax avoidance) 

dalam perpajakan. Kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian 

dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang 

merugi tidak akan dibebani pajak.  

Pengukuran tax avoidance dalam penelitian ini menggunakan cash effective 

tax rate (CETR). CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi 

dengan laba sebelum pajak (Budiman dan Setiyono, 2012). Pengukuran ini 

digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas tax avoidance. 

Pengukuran tax avoidance menurut Dyreng, et.al (2010) baik digunakan untuk 

menggambarkan adanya kegiatan tax avoidance karena CETR tidak berpengaruh 

dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin 

tinggi tingkat presentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan 

sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat tax avoidance 

perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan 

bahwa semakin tinggi tingkat tax avoidance perusahaan. 
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 Kasus mengenai penghindaran pajak atau tax avoidance di Indonesia telah 

banyak terjadi. Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Ah. Maftuchan, 

menuturkan Panama Papers mengungkap praktik gelap ribuan perusahaan siluman 

dan perilaku ribuan orang super kaya di seluruh dunia dalam pengelolaan 

keuangannya (Armenia, 11 april 2016). Panama adalah salah satu negara surga 

pajak sehingga kuat dugaan bahwa mereka sedari awal punya rencana melakukan 

penghindaran atau pengelakan pajak (tax avoidance/tax evasion). 

 Pada penelitian Kurniasih dan Sari (2013) menemukan bahwa ROA 

mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak 

pada perusahaan manufaktur. Perusahaan yang memiliki ROA tinggi memiliki 

kesempatan melakukan tax palnning untuk mengurangi beban pajak. Sedangkan 

untuk ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan  

terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. 

 Pada penelitian Swingly dan Sukartha (2015) menemukan bahwa untuk 

leverage mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penghindaran 

pajak pada perusahaan manufaktur. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka 

nilai CETR perusahaan semakin rendah (Richardson dan Lanis, 2007). Sedangkan 

untuk kompensasi fiskal mempunyai pengaruh yang negatif terhadap penghindaran 

pajak pada perusahaan manufaktur. 

  Pada penelitian Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) menemukan bahwa untuk 

Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap Tax Avoidance pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.  Ukuran Perusahaan berpengaruh 

signifikan negatif terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur yang 
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terdaftar di BEI. Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

 Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti lebih lanjut menggenai tax 

avoidance pada perusahaan konstruksi sektor property dan real estate, karena saat 

ini pertumbuhan perusahaan yang bergerak dibidang property dan real estate terus 

berkembang beberapa tahun ini di Indonesia. Saat ini, di Indonesia telah mengalami 

peningkatan dalam hal investasi, sehingga pemerintah Indonesia juga telah 

mencanangkan sebuah program terutama di sektor infrastruktur yaitu MPE3I. 

MPE3I diharapkan dapat memberikan efek nyata bagi perekonomian nasional 

disaat booming  investasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Pertumbuhan sektor 

property dan real estate sangat tinggi sehingga diperkirakan tingkat kecenderungan 

untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance)  di sektor tersebut sangat 

tinggi (Neraca, 22 Juni 2013). Jadi dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti lebih 

lanjut mengenai pengaruh return on asset, leverage, ukuran perusahaan dan 

kompensasi fiskal terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan 

konstruksi sektor property dan real estate. 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 

periode laporan keuangan dari tahun 2014 - 2015 pada perusahaan manufaktur 

dalam sub sektor perusahaan property dan real estate yang terdaftar di  Bursa Efek 

Indonesia, selain itu proksi penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan 

Cash Effective Tax Rate (CETR). Penelitian ini fokus pada empat variabel 

independen yang memiliki pengaruh terhadap tax avoidance yaitu return on assest  

(ROA), leverage, ukuran perusahaan dan kompensasi fiskal. 
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 Penelitian ini menggunakan perusahaaan konstruksi sektor property dan real 

estate yang terdaftar di BEI sebagai objek penelitian periode 2014-2015. Penelitian 

ini menggunakan perusahaan property dan real estate karena dikarenakan 

pertumbuhan perusahaan property yang terus berkembang saat ini di Indonesia 

sehingga kemungkinan besar akan berpengaruh terhadap bisnis real estate dan 

property. Kondisi perekonomian yang baik akan meningkatkan pendapatan 

masyarakat sehingga permintaan akan properti juga akan meningkat. Maka dari itu, 

perusahaan real estate dan  property juga akan mendapatkan keuntungan yang tidak 

sedikit. Dirjen Pajak menengarai ada penghindaran pajak properti senilai Rp 30 

triliun yang seharusnya masuk kas negara (Sihombing, 1 Oktober 2016).  

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan 

dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Konstruksi 

Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI tahun 2014-2015” 

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian yang akan

diteliti yaitu “Apakah Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan dan 

Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan 

Konstruksi Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014 -

2015?” 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut “Untuk Menganalisa dan  Menguji Pengaruh 
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Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal 

terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Konstruksi Sektor Property dan Real 

Estate yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014 – 2015” 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan dan 

manfaat sebagai berikut : 

a. Manfaat teoritis 

  Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur atau 

masukan bagi perkembangan ilmu perpajakan dan menambah kajian tentang 

perpajakan khususnya tentang tax avoidance untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh dari return on asset, leverage, ukuran perusahaan dan kompensasi rigi 

fiskal terhadap tax avoidance. 

b. Manfaat Praktis 

 Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bahwa 

return on asset, leverage, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal merupakan 

faktor yang mempengaruh terjadi penghindaran pajak (tax avoidance). Penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang penghindaran pajak yang 

dilakukan perusahaan. Adanya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan dapat 

mengakibatkan menurunnya penerimaan negara, sehingga perusahaan harus lebih 

bijak dalam mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak dan tetap 

dalam batas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tidak terjadi 

penggelapan pajak.Serta dapat menjadi masukan bagi manajemen perusahaan 

sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam pengambilan keputusan, terutama 
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dalam hal perpajakan. Dan bagi pihak akademisi diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam pengembangan teori mengenai tax avoidance dan bagi pihak lain 

juga diharapkan dapat membantu pihak lain dalam penyajian informasi untuk 

mengadakan penelitian serupa. 


