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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini pemerintah sangat gencar-gencarnya untuk melakukan 

penarikan pajak kepada wajib pajak karena seperti yang diketahui bahwa 

pemasukan anggaran negara terbesar dari sektor perpajakan. Dengan demikian 

dapat dilihat bahwa  pajak merupakan sesuatu yang sangat penting bagi 

pemerintah Indonesia yang berfungsi sebagai anggaran pelaksanaan 

pembangunan Indonesia dan lain sebagainya. Indonesia merupakan negara 

berkembang dengan sumber pendapatan dari berbagai sektor salah satunya 

yaitu perpajakan. Dari semua sektor yang menyumbang ke pendapatan negara, 

sektor perpajakan pada tahun 2016 menyumbang terbesar dengan jumlah 

sebesar Rp 1.284.970.000.000.000 atau mencapai 83,1 persen dari target yang 

ditetapkan (Kemenkeu, 2016). Walaupun penerimaan pajak yang 

menyumbang ke pendapatan negara tergolong besar, akan tetapi itu belum 

sesuai dengan apa yang dianggarkan oleh pemerintah. Penerimaan pendapatan 

dari sektor pajak yang terbesar bukan hanya terjadi ditahun 2016 saja akan 

tetapi terjadi disetiap tahunnya seperti pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Tabel anggaran penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak 

Tahun 
Anggaran penerimaan 

pajak 
Realisasi penerimaan pajak Persentase 

2011 Rp 850.300.000.000.000 Rp 873.900.000.000.000 99,5 
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2012 Rp 1.016.200.000.000.000 Rp 980.200.000.000.000 96,5 

2013 Rp 1.193.000.000.000.000 Rp 1.077.300.000.000.000 93,8 

2014 Rp 1.280.400.000.000.000 Rp 1.146.800.000.000.000 94,6 

2015 Rp 1.489.300.000.000.000 Rp 1.240.400.000.000.000 83,3 

2016 Rp 1.546.700.000.000.000 Rp 1.284.970.000.000.000 83,1 

Sumber : (Depkeu, 2017) 

Definisi pajak sendiri adalah merupakan kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang 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 

(IKPI, 2017). Dalam bidang akuntansi, menurut Brigham dan Houston (2007) 

pajak merupakan salah satu yang dapat mengurangi laba suatu perusahaan. 

Besarnya suatu pajak perusahaan yang harus dibayar ke negara tergantung dari 

seberapa besar jumlah laba yang didapat perusahaan dalam satu periode akuntansi. 

Dari hal tersebut maka banyak perusahaan yang melakukan berbagai cara supaya 

pajak yang dibayarkan ke negara itu dibawah dari jumlah yang seharusnya 

dibayarkan.  

Dalam praktik perpajakan, terdapat perbedaan sudut pandang antara wajib 

pajak dan pemerintah. Dari segi pemerintah mengharapkan pajak yang sebesar-

besarnya dari tagihan kepada wajib pajak karena itu dapat menambah anggaran 

suatu negara. Berbeda halnya dengan pemerintah, wajib pajak akan berupaya 

untuk membayar pajak yang sekecil mungkin karena dengan membayar pajak itu 

dapat mengurangi kekayaan dari wajib pajak tersebut. Dengan adanya perbedaan 

sudut pandang tersebut, maka banyak dari wajib pajak yang melakukan 



3 
 

manipulasi perpajakan baik itu secara legal maupun secara ilegal (Herlambang, 

2014). 

Perlawanan terhadap pajak dibedakan menjadi 2 yaitu perlawanan aktif 

dan perlawanan pasif. Perlawanan pasif yaitu perlawanan yang inisiatifnya bukan 

dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib 

pajak itu. Sedangkan perlawanan aktif  merupakan perlawanan yang inisiatifnya 

berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang 

secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak 

atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Salah satu cara yang 

dilakukan dalam perlawanan aktif tersebut salah satunya yaitu dengan 

penghindaran pajak (Herlambang, 2014). 

Penghindaran pajak (tax avoidance) menurut Balter (1955) adalah bahwa 

serangkaian kegiatan yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi bahkan 

menghapus semua utang pajak yang ada dengan suatu cara tertentu yang tidak 

melanggar undang-undang perpajakan. Wajib pajak dapat melakukan 

penghindaran pajak dikarenakan bahwa banyaknya opsi yang dapat dipilih oleh 

seorang wajib pajak dan sistem yang digunakan Indonesia dalam perpajakan yaitu 

self assesment system. Penerapan self assesment system dalam undang-undang 

perpajakan di Indonesia seakan memberi peluang bagi wajib pajak untuk 

mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini dapat terjadi karena wajib 

pajak menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya, sehingga memungkinkan jika 

data dan pajak yang dilaporkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 

(Zain, 2007). 
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Praktik penghindaran pajak perlu diawasi supaya kegiatan yang dilakukan 

oleh perusahaan tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Pembentukan 

good corporate governance merupakan suatu cata untuk mengawasi kinerja 

pengelola perusahaan yang diantaranya mengenai perpajakan (Santoso dan Muid, 

2014). Good corporate governance yaitu sebagai suatu proses atau struktur yang 

digunakan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan suatu keberhasilan dalam 

usaha dan akuntabilitas perusahaaan dalam mewujudkan nilai pemegang saham 

jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder serta 

berlandaskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sutedi, 2011). 

Perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak dengan cara leverage 

(Waluyo dan Basri, 2014). Leverage merupakan suatu kebijakan yang dilakukan 

oleh suatu perusahaan dalam hal menginvetasikan dana atau memperoleh sumber 

dana yang disertai dengan adanya beban/biaya tetap yang harus ditanggung 

perusahaan (Irawati, 2006). Sedangkan menurut Brigham dan Houston (2007) 

yaitu leverage merupakan suatu usaha perusahaan dalam menghimpun dana 

melalui utang, pemegang saham dapat mengendalikan perusahaan dalam jumlah 

investasi ekuitas yang terbatas. 

Suatu perusahaan dapat melakukan peminjaman dana kepada pihak ketiga 

atau kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Motivasi 

perusahaan dalam melakukan peminjaman dana tersebut tentunya didasari oleh 

beberapa faktor seperti halnya untuk memunculkan beban bunga karena beban 

bunga tersebut  dapat menjadi pengurang laba kena pajak (Mulyati et al., 2016). 

Selain itu menurut Brigham dan Houston (2007) terdapat empat faktor yang 
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mempengaruhi keputusan penggunaan utang: 1) risiko usaha, semakin besar risiko 

maka semakin rendah rasio utang optimalnya. 2) posisi pajak perusahaan 3) 

fleksibillitas keuangan 4) konservatisme. Suatu kegiatan peminjaman pendanaan 

perusahaan sangat mungkin terjadi dan dari kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan 

oleh internal perusahaan untuk kegiatan penghindaran pajak, oleh karena itu maka 

perlu adanya good corporate governance dalam mengawasi kegiatan suatu 

perusahaan (Santoso dan Muid, 2014). 

Dalam hal ini yang berkaitan dengan penghindaran pajak (tax avoidance) 

didukung oleh beberapa penelitian terdahulu, diantaranya penelitian yang sudah 

dilakukan oleh Mulyati et al. (2016). Mulyati melakukan penelitian mengenai 

pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak dengan hasil dari penelitian 

Mulyati yaitu bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Mulyati, penelitian yang lain yang telah 

dilakukan oleh Waluyo dan Basri (2014) dan Marfu'ah (2015). Peneliti Waluyo 

dan Marfu’ah sama melakukan penelitian dengan variabel Independen leverage. 

Hasil dari penelitian mereka mengatakan bahwa leverage berpengaruh positif 

terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian waluyo dan marfu’ah 

didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2017) yang menyatakan 

juga bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance).  

Dari penelitian yang menggunakan variabel independen good corporate 

governance, penelitian tersebut pernah dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013), 

Winata (2015) serta Wibawa dan Abdillah (2016). Hasil dari penelitian yang telah 
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dilakukan oleh Kurniasih dan Sari menyatakan bahwa good corporate governance 

tidak berpengaruh dalam penghindaran pajak. Akan tetapi berbeda dengan 

penelitian kurniasih, penelitian yang dilakukan oleh winata dan wibawa yang 

menyatakan bahwa good corporate governance berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak.  

Penelitian yang dilakukan ini yaitu mengenai pengaruh leverage terhadap 

tax avoidance dimana good corporate governance sebagai variabel moderasi. 

Beberapa peneliti sebelumnya sudah melakukan penelitian yang sama, namun 

banyak dari peneliti yang menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI sebagai populasinya memiliki hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang telah 

dilakukan oleh Mulyati et al. (2016) dengan judul pengaruh leverage, ukuran 

perusahaan dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI merupakan salah satu penelitian yang 

menggunakan perusahaan manufaktur. Sama seperti penelitian sebelumnya, 

Waluyo dan Basri (2014) juga melakukan penelitian dengan populasi perusahaan 

manufaktur dengan judul pengaruh ROA, leverage, ukuran perusahaan, 

kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak. 

Namun diantara banyak beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan masih 

ada perbedaan hasil dari penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya. 

Karena terdapat perbedaan tersebut, hal ini yang mendorong peneliti melakukan 

penelitian mengenai tax avoidance. Penelitian ini menggunakan studi empiris 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2016.  
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B. Perumusan Masalah

1. Apakah leverage berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan

manufaktur  yang terdaftar BEI?

2. Apakah good corporate governance memperlemah hubungan antara

leverage dan tax avoidance pada perusahaan manufaktur  yang terdaftar

BEI?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian yang mengacu pada permasalahan yaitu:

a. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh leverage terhadap tax

avoidance.

b. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh good corporate governance

dalam memoderasi hubungan antara leverage dan tax avoidance.

2. Manfaat penelitian

a. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi banyak pihak

dan sebagai tambahan pengetahuan mengenai pengaruh leverage

terhadap penghindaran pajak dimana good corporate governance

sebagai variabel moderasi.

b. Sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan

informasi bagi pemerintah dalam bidang perpajakan terutama untuk

membuat kebijakan terkait masalah tax avoidance.


