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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan ekonomi merupakan syarat mutlak bagi negara-negara di 

dunia, termasuk negara Indonesia. Oleh sebab itu, untuk memperkecil jarak 

ketertinggalan Indonesia di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dari 

negara-negara industri maju perlu melakukan beberapa upaya seperti upaya untuk 

mempercepat pertumbuhan ekonomi, namun hal ini tentu saja bergantung pada 

produktifitas sumber daya ekonomi. Satu-satunya sumber dana pemerintah yang 

paling besar adalah Pajak. Pajak adalah sumber modal utama untuk 

menggerakkan roda perekonomian Indonesia.  

Menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan negara, pemerintah berupaya 

untuk meningkatkan target penerimaan pajak secara berkala yang kemudian 

dibebankan kepada direktorat jendral pajak untuk memenuhi APBN. Namun jika 

ditinjau dari rekap penerimaan pajak dan pemenuhan atas kebutuhan APBN 

terlihat jelas bahwa penerimaan pajak masih dibawah dari target yang telah 

ditetapkan. Seperti table berikut ini. 
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Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2011-2015 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 

Tahun 2011-2015 

(dalam triliun) 

 Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 

PPh 

Realisasi 420 450 495 520 650 

Target 431 465 506 546 679 

Tingkat Pencapaian 99,8% 97,6% 98,2% 96,5% 97,4% 

PPN 

Realisasi 280 420 456 470 653 

Target 298 435 477 495 674 

Tingkat Pencapaian 93,0% 95,4% 96,7% 97% 98,5% 

(sumber:Laporan Kinerja DJP 2017, data diolah) 

Dari data tersebut, penerimaan pajak khususnya untuk pajak penghasilan tidak 

pernah mencapai target penerimaan negara sehingga pemerintah melalui 

kementrian keuangan berusaha untuk membuat peraturan yang dapat 

menstimulasi peningkatan atas penerimaan pajak di negara Indonesia. Peraturan 

ini juga diperlukan pemerintah untuk menangkal praktik penekanan pajak yang 

dapat dilakukan perusahaan. Skema penekanan pajak yang paling banyak 

digunakan di Indonesia adalah skema thin capitalization (Rahayu, 2010). 

Praktik thin capitalization adalah fenomena dimana perusahaan memperbesar 

utang berbiaya sehingga struktur modal menjadi kecil artinya perusahaan 

berusaha menekan biaya pajak dengan cara meningkatkan tingkat leverage. 

Tingkat leverage yang tinggi juga akan menghasilkan biaya yang tinggi yang 

dalam ketentuan perpajakan merupakan deductible expenses yang dapat 

mengurangi pajak penghasilan yang harusnya dibayar oleh perusahaan. Menurut 

Gunaidi (1994a, 198), thin capitalization merupakan praktik membiayai cabang 

atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga daripada dengan modal 
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saham. Thin capitalization ini merupakan pinjaman berupa uang atau modal dari 

pemegang saham atau pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan 

pihak pinjaman (Gunaidi 1994a, 279). Dengan adanya fenomena thin 

capitalization ini jelas menjadi ancaman bagi pemerintah dalam hal penerimaan 

pajak negara, sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan baru untuk menekan 

pajak perusahaan.  

Komposisi utang dan modal dalam suatu perusahaan, tergantung dari 

kebutuhan dana dari perusahaan itu sendiri dan kemampuan perusahaan dalam 

mengembalikan utangnya. Untuk itu, perusahaan perlu membandingkan antara 

utang modal, seberapa besar seharusnya kebutuhan dana dipenuhi oleh modal, dan 

berapa sisanya yang bisa ditutupi oleh utang. Menurut Sawir (2008:13), semakin 

besar modal daripada utang yang dimiliki, maka semakin ideal sumber pendanaan 

dalam perusahaan tersebut. Hal tersebut dapat diperhitungkan dengan 

menggunakan Debt Equity Ratio. Debt Equity Ratio merupakan perbandingan 

antara utang dan modal yang dimiliki. Pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan 

tentang besarnya perbandingan Debt Equity Ratio untuk menghindari fenomena 

Thin Capitalization.  

Dengan dikeluarkannya peraturan ini, pemerintah berharap kepada semua 

perusahaan mematuhi peraturan tersebut dan menerapkannya sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan. Tujuan dari dikeluarkannya peraturan ini adalah 

untuk mengurangi thin capitalization perusahaan yang nantinya akan berdampak 

pada penambah penerimaan pajak negara. Jika perusahaan tidak mematuhi 
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peraturan yang telah dibuat pemerintah maka akan ada proses penyesuaian dalam 

hal perhitungan pajak perusahaan.  

Teori sinyal menyatakan bahwa informasi akan memberikan manfaat kepada 

perusahaan. Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi perusahaa mana 

yang melakukan praktik thin capitalization sehingga mengetahui informasi 

perusahaan yang sudah menerapkan PMK Nomor 169/PMK.010/2015. 

Penerapan PMK Nomor 169/PMK.010/2015 sudah pernah diteliti oleh Yasa 

dan Wicaksana (2016) pada PT. Bali Lestari yang bergerak dibidang jasa 

perhotelan. Hasilnya menunjukkan bahwa perbandingan utang dan modal 

melebihi aturan PMK Nomor 169/PMK.010/2015, sehingga menyimpang dan 

biaya pinjaman harus dikoreksi. Selain dibidang jasa perhotelan, praktik thin 

capitalization juga banyak dilakukan di perusahaan multinational. Dalam 

penelitian Prastowo (2013) menunjukkan bahwa penerimaan pajak disektor 

kehutanan dan perkebunan hanya 1,25% sedangkan rata-rata mencapai 12,7%. 

Berdasarkan fenomena banyaknya perusahaan yang melakukan thin 

capitalization atau peningkatan tingkat leverage, maka perlu mengkaji ulang 

tentang penerapan peratuaran PMK Nomor 169/PMK.010/2015 dan peneliti 

tertarik untuk meneliti fenomena tersebut dengan mengacu pada penelitian Yasa 

dan Wicaksana (2016).  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah yang dapat diambil 

adalah: 

1. Apakah penerapan PMK Nomor 169/PMK.010/2015 pada perusahaan go 

public yang terdaftar di BEI tahun 2017 sudah efektif? 

2. Apakah terdapat perbedaan penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

169/PMK.010/2015 pada sektor perusahaan go public yang terdaftar di BEI 

tahun 2017? 

C. Batasan Masalah 

Dalam PMK Nomor 169/PMK.010/2015 ini juga terdapat beberapa 

perusahaan yang tidak wajib menerapkan karena beberapa perusahaan sudah 

memiliki peraturan pengenaan perpajakan sendiri. Berikut merupakan perusahaan 

yang dikecualikan dari ketentuan PMK 169/PMK.010/2015: 

1. Wajib Pajak bank 

2. Wajib Pajak lembaga pembiayaan 

3. Wajib Pajak asuransi dan reasuransi 

4. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan 

gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya 

5. Wajib Pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan 

yang bersifat final 

6. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur 
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D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian yang dapat diambil 

adalah: 

1. Untuk menganalisis efektivitas penerapan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara 

Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Pajak Penghasilan pada 

perusahaan-perusahaan go public yang terdaftar di BEI tahun 2017.  

2. Untuk mendeskripsikan perbedaan penerapan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara 

Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Pajak Penghasilan pada 

perusahaan-perusahaan go public yang terdaftar di BEI tahun 2017. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat penelitian yang dapat diambil 

adalah: 

1. Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah yaitu untuk mengetahui tingkat 

efektivitas penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

169/PMK.010/2015 pada perusahaan go public yang terdaftar di BEI tahun 

2017. 

2. Manfaat penelitian ini adalah perusahaan dapat mengambil kebijakan yang 

menguntungkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan 

tersebut. 
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3. Penelitian ini dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi 

penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi lainnya. 

 


