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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terbentang luas 

dari Sabang hingga Merauke mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar 

sekitar 250 juta jiwa dan merupakan suatu objek potensial dalam pajak Indonesia 

sendiri mempunyai kekayaan alam yang sangat melimpah dan terletak pada 

kondisi geografis yang strategis tidak mengherankan banyak perusahaan dalam 

maupun luar negeri yang berada di Indonesia. Tingginya jumlah pertumbuhan 

perusahaan di Indonesia seperti perusahaan manufaktur maupun jasa 

menyebabkan roda perekonomian bergerak dengan cepat dan  meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Kondisi 

seperti itu dapat menguntungkan pemerintah dalam penerimaan negara dari sektor 

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 

Peranan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang terbesar sehingga 

pemerintah menaruh perhatian khusus pada sektor pajak. Pemerintah di Indonesia 

sendiri melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dalam upaya untuk 

mengoptimalkan sektor perpajakan. Berdasarkan hal tersebut besar kecilanya 

penerimaan pajak dapat menentukan besarnya anggaran APBN. 
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Sistem pemungutan pajak di Indonesia mengacu kepada self assisment 

dengan sistem ini wajib pajak memiliki hak dan kewajiban, baik dalam 

menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban 

perpajakannya. Hal ini akan terlaksana dengan baik apabila wajib pajak mematuhi 

peraturan perpajakan sesuai dengan undang-undang. Dari sudut pandang 

pemerintah, jika pajak yang di bayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang 

seharusnya mereka bayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan 

berkurang. Dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu 

komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan. Untuk itu manajemen 

perusahaan harus jeli memaksimalkan hal-hal yang menjadi haknya dan 

meminimalkan kewajiban tanpa melanggar peraturan perundang- undangan yang 

berlaku sehingga perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dengan 

baik. Beban pajak yang tinggi mendorong setiap perusahaan berusaha melakukan 

managemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Manajemen 

perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu 

perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari 

perusahaan atau organisasi tersebut dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, 

sehingga memberi kontribusi maksimal bagi perusahaan (Pohan, 2013: 13). Jadi 

manajemen pajak merupakan bagian integral dari perencanaan strategi 

perusahaan, fungsi dari manajemen pajak diantanyanya adalah tax planning yaitu 

usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh 

perusahaan benar-benar efisien.  Tujuan utama tax planning adalah mencari 

berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan 
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(loopholes), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. 

Aktivitas penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh managmen 

suatu perusahaan dengan cara mengeksploitasi celah-celah yang terdapat dalam 

undang-undang perpajakan, karena aparat perpajakan tidak dapat melakukan 

tindakan apa-apa. Pada dasarnya tax avoidance dilakukan semata–mata untuk 

meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan. Pada hakekatnya tindakan 

penghindaran pajak ini merupakan perbuatan yang dianggap legal, sehingga 

membuat perusahaan memiliki kecendrungan untuk melakukan berbagai cara 

mengelola beban pajaknya seminimal mungkin agar memperoleh laba yang 

maksimal. Namun dalam Kegiatan ini harus diupayakan agar tidak terperangkap 

dalam perbuatan tax evasion (pohan, 2013: 24). Maka  dari itu persoalan 

penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit di satu sisi menurut 

peraturan pajak tidak dilarang akan tetapi di satu sisi sering kali mendapat sorotan 

yang kurang baik 

Pajak merupakan salah satu bentuk beban yang dapat mengurangi suatu 

pendapatan sebuah perusahaan yang dimana selanjutnya beban tersebut 

dibayarkan kepada pihak pemerintah yang kemudian digunakan oleh pemerintah 

untuk mengelola negara dengan cara melengkapi fasilitas fasilitas negara demi 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya setiap perusahaan pasti 

menginginkan jumlah pembayaran beban pajak yang minim atau sedikit agar 

pendapatan yang perusahaan terima menjadi maksimal. Karena semakin kecilnya 

beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka laba yang dihasilkan akan 

menjadi maksimal. 
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Usaha untuk  mengurangi beban pajak dapat dilakukan melalui bebagai cara 

yaitu  diantaranya tax planning (perencanaan pajak), tax evasion (penggelapan 

pajak) dan tax avoidance (penghindaran pajak). Karayan dan Swenson (2007) 

menyatakan bahwa untuk mengukur seberapa baik perusahaan mengelola 

pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya melalui perbandingan antara 

pajak riil yang dibayarkan perusahaan dengan laba sebelum pajak. Keberadaan 

dan ketersediaan nilai effective tax rate (ETR) merupakan salah satu bentuk 

perhitungan nilai tarif ideal pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan dan 

kehadiran effective tax rate (ETR) ini menjadi suatu perhatian khusus bagi 

penelitian karena dapat merangkum efek kumulatif dari berbagai insentif pajak 

dan perubahan tarif pajak perusahaan (Liansheng et al.,2007). 

Penghindaran pajak merupakan salah satu cara untuk memperbesar 

keuntungan perusahaan yang diharapkan oleh pemegang saham, namun 

pelaksanaannya dilakukan oleh manajer (Desai dan Dharmapala, 2006). Oleh 

sebab itu, penghindaran pajak perusahaan membuka peluang bagi manajer untuk 

bersikap oportunis dengan melakukan penghindaran pajak untuk tujuan 

keuntungan jangka pendek, tidak untuk keuntungan jangka panjang yang 

diharapkan oleh pemegang saham (Minnick dan Noga, 2010). Di sinilah peran 

tata kelola perusahaan yang diharapkan dapat mengendalikan akibat dari masalah 

agensi tersebut terhadap penghindaran pajak (Desai dan Dharmapala, 2006; 

Armstrong et al., 2013). 

Harapan serta capaian yang diingikan dari adanya tata kelola perusahaan 

yang baik adalah dapat memperbaiki suatu mekasinme perusahaan dan dapat 
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mendorong beberapa hal, salah satu diantaranya untuk meningkatkan 

profesionalitas, transparansi dan efisiensi serta optimalisasi fungsi RUPS, dewan 

direksi dan dewan komisaris (Irawan dan Aria, 2012). Masalah yang terkait 

dengan akuntabilitas dan pertanggungjawaban adalah salah satu fokus utama dari 

tata kelola perusahaan, hal ini juga dapat mempengaruhi pada pengambilan 

keputusan mengenai pemilihan metode akuntansi yang terkait masalah di bidang 

perpajakan yang dapat mempengaruhi adanya atau timbulnya keputusan untuk 

melakukan tax avoidance di perusahaan. Maka dari itu jika sebuah perusahaan 

memiliki suatu tata kelola perusahaan yang baik, ini dapat diprediksi bahwa 

kecenderungan atau intensitas perusahaan untuk melakukan tax avoidance akan 

semakin rendah karena dianggap memiliki konotasi negatif.  

Ilyas & Priantara (2013: 5) menjelaskan bahwa direktorat jenderal (ditjen) 

pajak kementrian keuangan mencatat adanya kerugian negara Rp 1,55 triliun 

karena wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Ini berasal dari 26 kasus 

pajak yang ditangani tahun 2013. Direktur intelijen dan penyidikan ditjen pajak , 

saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah. Bahkan kasus 

penyelewengan pajak trennya terus meningkat dari tahun ketahun. Tren naik 

karena pengawasan dan penyetoran pajak cukup lemah untuk itu pihak direktorat 

pajak perlu melakukan pengawasan-pengawasan yang dilakukan dengan model-

model dan verifikasi data di lapangan. Selain itu, perlu dilakukan penegakan 

hukum terhadap penyelewengan pajak. Di lihat dari fenomena di atas dari sudut 

pandang kebijakan pajak, praktek penghindaran pajak berdampak pada 

tergerusnya basis pajak, yang merugikan negara dan mengakibatkan berkurangnya 
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penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Praktik penghindaran pajak dapat 

mengakibatkan ketidakadilan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan 

berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan. Untuk itu kontribusi pajak 

harus lebih dioptimalkan karena kontribusi pajak semakin signifikan dan 

diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam 

rangka mensukseskan program-program pembangunan nasional yang akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat 

pada umunya.  

Dari sudut pandang perusahaan, pajak adalah biaya yang akan mengurangi 

laba sedangkan salah satu tujuan perusahaan adalah memaksimalkan 

kesejahteraan pemegang saham atau investor, dengan cara memaksimalkan nilai 

perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam 

batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor 

pengurang laba. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak 

yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien. Konservatisme 

merupakan alasan sebagai tendensi yang dimiliki oleh seorang akuntan maupun 

manager yang mensyaratkan tingkat tinjauan yang lebih detail dan lebih cermat 

untuk mengakui laba (good news in earnings) dibandingkan mengakui rugi (bas 

news in earning) (jaya, Arafat dan Kartika 2014). Konservatisme terkait dengan 

melaporkan pandangan yang paling tidak optimis saat menghadapi ketidakpastian 

dalam pengukuran. Hal yang sering terjadi sehubungan dengan konsep ini adalah 

keuntungan tidak diakui sampai benar-benar terjadi. Konservatisme akuntansi 
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dalam perusahaan diterapkan dalam tingkat yang berbeda–beda. Salah satu faktor 

yang sangat menentukan tingkat konservatisme dalam pelaporan keuangan suatu 

perusahaan adalah komitmen manajemen dan pihak internal perusahaan dalam 

memberikan informasi yang transparan, akurat dantidak menyesatkan bagi 

investornya (Baharudin dan Wijayanti, 2011 ). Hal inilah yang menyebabkan 

prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan dikatakan secara tidak 

langsung dapat mempengaruhi ketepatan hasil laporan keuangan, dimana laporan 

keuangan tersebut dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen  

dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan. Hal ini tentunya termasuk 

juga dalam hal perpajakan, khususnya terkait dengan penghindaran pajak. 

Konservatisme Akuntansi merupakan praktik menurunkan laba dan aset 

bersih dalam merespon kabar buruk, namun tidak menaikkan laba dan menaikkan 

aset bersih dalam merespon kabar baik (Basu, 1997). Komitmen pihak internal 

perusahaan dan manajemen untuk menginformasikan laporan keuangan yang 

transparan akurat dan tidak menyesatkan adalah faktor yang menentukan tingkat 

konservatisme akuntansi di pelaporan keuangan perusahaan (Baharudin dan 

Wijayanti, 2011). Hal inilah yang menyebabkan prinsip konservatisme yang 

diterapkan perusahaan secara tidak langsung akan mempengaruhi laporan 

keuangan yang diterbitkan perusahaan, dimana laporan keuangan yang disusun 

tersebut nantinya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen 

dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan. Kebijakan terkait 

perusahaan dalam hal ini tentunya termasuk juga dalam hal perpajakan, 

khususnya terkait dengan tax avoidance karena tax avoidance yang dilakukan oleh 
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perusahaan biasanya dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin 

perusahaan dan bukanlah tanpa sengaja (Budiman dan Setyono, 2012). 

Beberapa peneliti menyatakan bahwa konservatisme akuntansi memiliki 

peranan dalam teori keagenan untuk penentuan praktik yang paling efisien yang 

bisa membatasi konflik atau masalah keagenan. Praktik di perusahaan ternyata 

agen dalam aktifitasnya seringkali tidak sesuai dengan kontrak kerja yang dibuat 

dengan pemegang saham yaitu agen lebih cenderung untuk meningkatkan 

kesejahteraannya sendiri. Hal ini dapat terjadi karena munculnya asimetri 

informasi antara agen dan pemegang saham, sehingga agen berpeluang untuk 

melaksanakan praktik ini dengan cara memanipulasi laporan keuangan. 

konservatisme akuntansi dapat berperan dalam teori keagenan untuk mencegah 

adanya asimetri informasi dengan cara membatasi agen dalam melakukan praktik 

manipulasi laporan keuangan. (Watts, 2003). Lafond dan Watts (2006) juga 

menjelaskan bahwa laporan keuangan yang konservatif dapat mencegah adanya 

information asymmetry dengan cara membatasi manajemen dalam melakukan 

manipulasi laporan keuangan. Menurutnya, laporan keuangan yang konservatif 

dapat mengurangi biaya keagenan. 

Intensitas kepemilikan aset tetap dapat memengaruhi pembayaran pajak 

perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi 

perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Pemilihan investasi dalam bentuk aset 

tetap mengenai perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Beban depresiasi yang 

melekat pada kepemilikan aset tetap akan memengaruhi pajak perusahaan, hal ini 

dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Laba kena 
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pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang 

perusahaan (Mulyani, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Noor et al. (2010) 

dan Adelina (2012) menyatakan bahwa kepemilikan aset tetap berpengaruh positif 

terhadap tax avoidance. Perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset 

tetap akan membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan 

keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi 

beban pajak perusahaan. 

Kita tahu belakangan ini perusahaan manufaktur semakin marak 

berkembang, didukung oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi. Setiap 

perusahaan berlomba untuk menunjukkan maupun memasarkan produk mereka, 

menciptakan produk yang semakin unggul agar mampu menyaingi perusahaan 

pesaing di bidang yang sama dan setiap manajemen tentunya terus memikirkan 

bagaimana cara mengatasi kebutuhan dana mereka dan bagaimana cara 

mendapatkan dana dengan komposisi struktur modal yang optimal. Pada tahun 

2012 laju pertumbuhan sektor manufaktur semakin cepat, investasi dalam 

kegiatan manufaktur mencapai $1,2 Milyar atau naik 62% (www.worldbank.org), 

oleh karena itu peneliti menggunakan tahun penelitian mulai dari tahun 2016 

sampai 2017, selain itu tahun 2016-2017 merupakan tahun penelitian terbaru. 

Salah satu alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur sebagai objek 

penelitian karena perusahaan manufaktur merupakan industri terbesar di Bursa 

Efek Indonesia yang yang melakukan kegiatan produksi yang besar pula dan 

membutuhkan modal yang besar. Perusahaan manufaktur juga merupakan satu-

satunya perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan. Penjualan merupakan 
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salah satu unit yang dibutuhkan dalam mengukur besarnya variabel pertumbuhan 

penjualan. Maka dari itu ketika pertumbuhan penjualan semakin besar maka 

tingkat produksi juga akan semakin besar sehingga nantinya akan dapat 

mempengaruhi tingkat depresiasi suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan atu 

tingkat intensitas aset tetap perusahaan akan semakin meningkaat serta perusahaan 

akan lebih berhati-hati untuk memilih atau menetapkan suatu metode akuntansi 

sehingga nantinya perusahaan secara tidak langsung melakukan konservatisme 

akuntansi. Oleh karena itu ketika intensitas aset tetap semakin meningkat dan 

perusahaan melakukan konservatisme akuntansi maka secara tidak langsung 

perusahaan juga melakukan tax avoidance agar pajak yang dihasilkan bisa 

seefisien mungkin. Maka dari itu Obyek penelitian adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017.  

Penelitian selanjutnya ingin menguji ulang dari penelitian sebelumnya yang, 

perbedaannya terletak pada pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. peneliti tertarik 

untuk meneliti dan menemukan bukti-bukti empiris apakah pengujian yang akan 

dilakukan ada suatu perbedaan mengenai tax avoidance dengan variabel bebas 

konservatisme akuntansi, ukuran dewan komisaris dan intensitas aset tetap, pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

B. Perumusan Masalah 

Bedasarkan dari latar belakang diatas peneliti dapat merumuskan 

permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut: 
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1. Apakah Konservatisme Akuntansi dapat mempengaruhi penghindaran pajak 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

2. Apakah Intensitas Aset Tetap dapat mempengaruhi penghindaran pajak pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

C. Tujuan Penelitian 

Dilihat dari uraian rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh konservatisme akuntansi terhadap 

penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

2. Untuk menganalisis pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran 

pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

D. Manfaat Penelitian 

Ditinjau dari tujuan penelitian maka peneliti dapat menyimpulkan tujuan 

atas penelitiannya sebagai berikut; 

1. Manfaat teoritis dan akademik, penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai masukan bagi kalangan akademis untuk memberikan kontribusi atau 

peluang terhadap pengembangan model yang lebih terpusat maupun 

kompleks dari penelitian terdahulu. 

2. Bagi praktisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan yang dapat 

digunakan sebagai informasi ataupun wacana mengingat masih lemahnya 

kesadaran perusahaan di Indonesia terhadap pertanggungjawaban. 

 


