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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar. 

Sebagai sumber pendapatan, pemerintah menghendaki agar seluruh wajib pajak 

pribadi maupun badan senantiasa membayar pajak secara continue dan stabil. 

Namun hal tersebut bertolak belakang dengan kehendak wajib pajak 

dikarenakan pajak dapat mengurangi penghasilan yang mereka terima terlebih 

lagi pajak merupakan pembayaran tanpa timbal balik secara langsung yang dapat 

dirasakan wajib pajak. 

Sebagai salah satu badan usaha, sebuah perusahaan dalam setiap bidang 

yaitu dagang, jasa dan manufaktur juga berkewajiban membayar pajak atas 

usaha yang dijalankan. Diantara tiga bidang tersebut, perusahaan manufaktur 

dapat dibilang sebagai usaha yang paling kompleks dalam hal pelaporan 

keuangan. Perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia cukup banyak. Sebagai 

perusahaan dengan peluang pasar yang luas dan beragam, perusahaan 

manufaktur memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan yang 

lainnya. Perusahaan manufaktur tentu saja memiliki laba yang lebih baik dilihat 

dari tingkat pertumbuhannya yang cepat. Namun laba yang lebih baik tidak 

selalu menjadikan wajib pajak taat membayar pajak. Sebagai perusahaan go 

public, maka perusahaan akan dengan mudah melakukan tax planning agar dapat 
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mengurangi beban pajak yang harus dibayar, salah satu cara legal yang 

digunakan yaitu tax avoidance.  

Tax Avoidance merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk 

mengurangi beban pajaknya dengan cara legal tanpa melanggar peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Kelemahan Undang-undang Perpajakan 

menjadi celah bagi perusahaan melakukan tax avoidance. Wijaya (2014) 

menjelaskan dari sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik 

penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya 

efisiensi dari suatu sistem perpajakan. Penghindaran pajak umumnya dilakukan 

melalui skema-skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara sistematis 

dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh korporasi besar. Hal inilah yang 

menimbulkan persepsi ketidakadilan, di mana korporasi besar tampaknya 

membayar pajak yang lebih sedikit. Hal ini pada ujungnya dapat menimbulkan 

keengganan Wajib Pajak yang lain untuk membayar pajak yang berakibat pada 

inefektifitas sistem perpajakan. Sebagai sumber pendapatan negara, sangat 

diharapkan praktek penghindaran pajak tidak terjadi lagi. 

Return On Asset (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang dapat 

digunakan untuk mengukur seberapa tingkat profitabilitas perusahaan. Rasio 

profitabilitas ROA tersebut membandingkan antara laba bersih yang diterima 

dengan aset perusahaan, serta menunjukkan rasio keuntungan bersih pajak yang 

juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian 

dari aset yang dimiliki perusahaan. Sebagai rasio profitabilitas, semakin tinggi 

nilai ROA menunjukkan performa perusahaan yang semakin baik. Perusahaan 
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dengan ROA yang tinggi dapat diartikan baik sehingga dapat diasumsikan 

bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajaknya atau bahkan bersikap 

sebaliknya yaitu mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak. 

Pada penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013) mengenai pengaruh 

ROA terhadap penghindaran pajak diperoleh hasil bahwa ROA berpengaruh 

signifikan terhadap tax avoidance. 

Leverage adalah rasio antara jumlah pinjaman dengan jumlah ekuitas 

perusahaan. Pembiayaan berupa pinjaman yang dilakukan perusahaan 

menunjukkan tingginya nilai perusahaan. Banyak perusahaan memilih 

melakukan pinjaman sebagai salah satu sumber dananya, dikarenakan dengan 

adanya pinjaman maka akan menambah pos beban yang ditanggung perusahaan. 

Beban yang tinggi tentu saja mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh 

perusahaan tersebut. 

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 menimbulkan 

kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (compliances) 

atau agresif (tax avoidance) dalam perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013). 

Semakin besar ukuran perusahaan dapat dikatakan mampu memaksimalkan 

sumber daya yang dimiliki untuk membuat suatu perencanaan pajak sehingga 

dapat menguntungkan perusahaan. 
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Dengan berbagai masalah yang diungkapkan di atas dan beberapa perbedaan 

hasil yang berbeda pula oleh para peneliti sebelumnya, maka peneliti ini 

bermaksud untuk menguji kembali faktor-faktor yang memepengaruhi 

penghindaran pajak dengan menggabungkan beberapa variable Selain itu dalam 

penelitian ini hanya mengambil variable return on asset, leverage, dan ukururan 

perusahaan karena ketiga variabel tersebut mempunyai indikator dalam 

penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilittas, Leverage, dan 

Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membuat perumusan 

masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Apakah profitabilitas  berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 

2. Apakah leverage  berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari 

dilakukannya penelitian ini yaitu : 

a. Untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap 

penghindaran pajak 
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b. Untuk menguji secara empiris pengaruh leverage terhadap penghindaran

pajak

c. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap

penghindaran pajak

2. Manfaat Penelitian

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka manfaat dari

dilakukannya penelitian ini yaitu : 

a. Manfaat Praktis

1. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan

memahami ada atau tidak adanya pengaruh antara profitabilitas, leverage,

ukuran perusahaan terhadap perilaku penghindaran pajak yang dilakukan

oleh wajib pajak badan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia tahun 2016.

2. Sebagai bahan masukan kepada perusahaan manufaktur yang terdaftar di

BEI dalam bidang penghindaran pajak.

b. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan reverensi mengenai ilmu akuntansi dan perpajakan

khususnya pengaruh antara profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan

terhadap perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.


