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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang

Perusahaan menganggap pajak merupakan beban yang wajib 

dibayarkan oleh perusahaan kepada negara yang berdampak pada penurunan 

laba bersih yang dihasilkan selama satu periode. Oleh karena itu, terdapat 

kecenderungan dari wajib pajak pribadi dan juga badan untuk meminimalkan 

jumlah pajak yang harus dibayar (Mangoting, 1999). Arti dari pajak sendiri 

adalah kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara 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 (UU KUP nomor 28 tahun 2007 

Pasal 1 ayat 1). 

Tujuan perusahaan yaitu memeroleh keuntungan maksimal atau laba 

yang sebesar-besarnya. Tujuan ini merupakan konsep yang menghubungkan 

antara pendapatan dengan beban (Martono dan Harjito; 2010). Perusahaan 

berusaha untuk memperoleh pendapatan sebesar-besarnya dan menekan beban 

sekecil mungkin, sehingga perusahaan akan mendapatkan laba yang maksimal. 

Jika laba yang diperoleh perusahaan maksimal, maka beban pajak pun akan 

meningkat. Di satu sisi, perusahaan sebagai wajib pajak menginginkan 

membayar beban pajak sekecil mungkin. Hal ini yang mendasari perusahaan 

melakukan perencanaan pajak. Tujuannya adalah mengefisiensikan jumlah 
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pajak yang akan dibayarkan perusahaan melalui penghindaran pajak (tax 

avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion) yang merupakan 

tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. 

Kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi maupun 

badan membuat banyak wajib pajak melakukan penggelapan atau kecurangan. 

Penggelapan atau kecurangan yang dilakukan wajib pajak disini adalah dengan 

melihat celah yang ada di peraturan perpajakan. Suatu badan perusahaan 

biasanya sering melakukan tax avoidance demi mengurangi beban pajak 

mereka. Tax avoidance adalah sebuah strategi dan teknik penghindaran pajak 

dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan 

dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah 

dengan memanfaatkan kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-

undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Pohan, 2013). 

Berdasarkan laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, 

penyidik dari IMF tahun 2016, berdasarkan survei, lalu dianalisis kembali oleh 

Universitas PBB menggunakan database International Center for Policy and 

Research (ICTD), dan International Center for Taxation and Development 

(ICTD) muncul lah data penghindaran pajak perusahaan 30 negara. Indonesia 

masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, 

pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas 

Pajak Indonesia.  

http://www.tribunnews.com/tag/imf
http://www.tribunnews.com/tag/indonesia
http://www.tribunnews.com/tag/indonesia
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Menurut Yenny Sucipto (2017) Sekjen Forum Indonesia Untuk 

Transparansi Anggaran (FITRA) pengelakan pajak merupakan masalah serius 

di Indonesia. Diduga setiap tahun ada Rp110 triliun yang merupakan angka 

penghidaran pajak. Kebanyakan adalah badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya 

adalah wajib pajak perorangan. 

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi suatu perusahaan dalam 

melakukan tax avoidance salah satunya adalah profitabilitas. Profitabilitas 

merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja perusahaan. Profitabilitas suatu 

perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa 

rasio, salah satunya adalah Return On Asset (ROA). Return On Asset (ROA) 

adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, 

semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa 

keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. Perusahaan yang 

memeroleh laba diasumsikan akan melakukan tax planning untuk mengurangi 

beban pajak yang dibayarkan yaitu dengan melakukan tax avoidance. Kurniasih 

dan Sari (2013) menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan 

terhadap tax avoidance. 

Leverage juga dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi suatu 

perusahaan dalam melakukan tax avoidance. Rasio Leverage menunjukkan 

pembiayaan suatu perusahaan dari utang atau pihak ketiga yang mencerminkan 

https://www.suara.com/tag/wajib-pajak
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rasio hutang perusahaan. Leverage merupakan penambahan jumlah utang yang 

mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest dan 

pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan (Kurniasih dan Sari, 2013). 

Richardson dan Lanis (2007) meneliti pengaruh leverage terhadap tax 

avoidance menyatakan bahwa untuk variabel leverage, karena adanya beban 

bunga akan mengurangi beban pajak, maka semakin tinggi nilai utang 

perusahaan maka nilai GAAP ETR perusahaan akan semakin rendah. Artinya, 

leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 

Tata kelola perusahaan yang baik akan meminimalisir terjadinya 

agresivitas pajak pada perusahaan atau tax avoidance. Salah satu karakteristik 

corporate governance yang harus dimiliki perusahaan adalah komisaris 

independen. Dewan komisaris independen adalah seorang dewan komisaris 

terfokus kepada tanggung jawab untuk melindungi pemegang saham, 

khususnya pemegang saham independen dari praktik curang atau melakukan 

tindak kejahatan pasar modal (Rifa’i, 2009). Peraturan Bursa Efek Indonesia 

Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 mengharuskan perusahaan yang tercatat untuk 

mempunyai komisaris independen setidaknya 30 persen dari total keseluruhan 

jajaran anggota dewan komisaris. Komisaris Independen dapat melaksanakan 

fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan 

menjadikan laporan keuangan lebih obyektif (Kurniasih dan Sari, 2013).  

Dewan komisaris independen merupakan dewan yang terafliasi bahwa 

setiap anggota dewan komisaris tidak memiliki hubungan istimewa terhadap 
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perusahaan yang akan memengaruhi kebijakan-kebijkan perusahaan. Lebih 

lanjut, komisaris independen juga sangat memengaruhi keputusan di suatu 

perusahaan, kebijakan yang akan ditetapkan perusahaan dalam hal ini adalah 

dalam mengelola informasi keauangan perusahaan khsusnya dalam laba dan 

beban pajak perusahaan. Komisaris independen melakukan pengawasan 

dengan baik dan mengarahkan perusahaan berdasarkan pada aturan yang telah 

ditetapkan. Komisaris independen melakukan pengarahan dan mengawasi agar 

tidak terjadi perbedaan informasi yang sering terjadi antara pemilik perusahaan 

(prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen). Komisaris independen menjadi 

penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam 

mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi 

yang terkait dengan pembayaran  pajak. 

Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Chandra Budi, 

mengatakan bahwa berdasarkan uji silang data Real Etate Indonesia (REI) yang 

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2013 - 2014, terdapat 

potensi pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp 30 triliun, angka tersebut belum 

termasuk PPN, namun nyatanya setoran pajak dari subsektor properti pada 

tahun tersebut hanya sekitar Rp 9 triliun (www.Finance.detik.com).  

Praktik penghindaran pajak merupakan suatu hal yang biasa dan legal 

dilakukan oleh perusahaan, namun hal ini tidak diinginkan oleh pemerintah 

(Pradipta, 2015). Pihak pemerintah menginginkan pihak perusahaan 

http://www.finance.detik.com/
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melaporkan biaya pajaknya secara real tanpa adanya unsur perencanaan pajak 

atau tax avoidance. Indonesia sendiri menggunakan pelaporan pajak yang 

menganut self assesment system bahwa perhitungan biaya pajak yang akan 

dibayarkan dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri sehingga upaya perusahaan 

untuk mengoptimalkan labanya semakin tinggi. 

Berdasarkan fenomena dan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti 

pengaruh profitabilitas, leverage, dan komisaris independen terhadap tax 

avoidance. Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Tommy 

dan Maria (2013). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya menggunakan sampel perusahaan 

manufaktur sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan properti dan 

real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2016. Peneliti 

menggunakan perusahan property dan real estate karena banyaknya kegiatan 

bisnis yang dilakukan sehingga bisa terjadi kemungkinan memanipulasi 

laporan keuangan. Hal ini akan membuat perusahaan melakukan tax avoidance 

mengingat peluang mereka mendapatkan laba yang cukup besar. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance pada 

perusahaan properti dan real estate? 

2. Bagaimanakah pengaruh leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan 

properti dan real estate? 
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3. Bagaimanakah peran komisaris independen terhadap tax avoidance pada 

perusahaan properti dan real estate? 

C. Tujuan penelitian 

Penelitian ini akan menguji pengaruh profitabilitas, leverage, dan komisaris 

independen terhadap tax avoidance. Berdasarkan rumusan masalah yang telah 

disusun diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji secara empiris apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas 

terhadap tax avoidance. 

2. Untuk menguji secara empiris apakah terdapat pengaruh antara leverage 

terhadap tax avoidance. 

3. Untuk menguji secara empiris apakah terdapat pengaruh antara komisaris 

independen terhadap tax avoidance. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Investor 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

investor dan pemegang saham perusahaan tentang karakteristik perusahaan 

yang memungkinkan untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) 

dan mekanisme tata kelola perusahaan yang tepat sehingga dapat digunakan 

untuk mengontrol manajer.  
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Sebagai sumber informasi serta referensi untuk memberikan 

gambaran yang ingin melakukan penelitian tentang perpajakan secara 

umum dan tambahan pengetahuan yang berminat dalam memahami tentang 

pengaruh profitabilitas, leverage, dan komisaris independen terhadap tax 

avoidance. 

 


