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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia ketergantungan pada pajak sebagai sumber pendapatan 

tidak diragukan lagi. Perpajakan telah digunakan sebagai instrumen kebijakan 

utama untuk mentransfer sumber daya untuk sektor publik. Tanpa pendapatan 

dari pajak, pemerintah tidak dapat melakukan tugasnya. Laporan dirjen pajak 

menyatakan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2014 masih jauh dibawah 

yang ditargetkan, sedangkan pada tahun 2015 ini ditjen pajak telah 

menetapkan target yang tinggi untuk penerimaan pajaknya  yaitu sebesar RP 

1.294,258 triliun. Realisasi penerimaan pajak mengalami pertumbuhan di 

sector tertentu dan mengalami penurunan di sector lainnya.  Direktorat 

Jendral Pajak  mencatat adanya penurunan pertumbuhan dari PPh Pasal 22, 

PPh pasal 22 impor, PPh pasal 25/29 Badan serta PPh Non Migas lainnya. 

Penurunan tertinggi dicatatkan oleh PPh pasal 25/29 Badan yakni 68% atau 

sebesar Rp. 29,639 triliun dibandingkan periode tahun 2014 Rp 34, 740 

triliun (www.pajak.go.id). Oleh karena itu pajak bagi pemerinah 

perencanaanya begitu besar terhadap pembangunan negara. Untuk 

memaksimalkan pendapatan negara yang bersumber dari pajak pemerintah 

telah menciptakan peraturan melalui undang-undang No. 36 Tahun 2008 

pasal 17 dan 31 E  mengenai tarif pajak penghasilan badan sebesar 28 % dari 

penghasilan kena pajaknya dan telah diberlakukan pada tahun 2014. 

http://www.pajak.go.id/
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 Pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak banyak 

menemui hamabatan hal itu disebabkan karena sifat pajak yang memaksa 

dalam pemungutannya, hal ini tentu saja tidak disukai oleh wajib pajak 

karena pajak akan mengurangi /pendapatan atau kekeayaan mereka secara 

langsung ataupun tidak langsung. . 

Tabel 1. 

Jumlah Target, Realisasi, dan Persentase penerimaan pajak di Indonesia 

selama periode (2011 2014). 
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Sumber : Badan Pusat Statistik 2014 

Gambar 1.  

Jumlah Target, Realisasi, dan Persentase penerimaan pajak di Indonesia 

selama periode (2011 2014). 

Tahun Target Realisasi Persentase 

2010 743 723 97,3% 

2011 879 874 99,4% 

2012 1061 981 96,4% 

2013 1148 1077 93,8% 

2014 1246 1143 91,7% 
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Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan sejak tahun 2012 sampai 

dengan tahun tahun 2014 penerimaan pajak di Indonesia mengalami 

penurunan dari dari target yang ingin dicapai oleh pemerintah. Ditahun 2014 

menjadi jumlah pencapaian realisasi penerimaan pajak terendah dari jumlah 

yang ditargetkan, dimana angka persentase yang dihasilkan hanya 91,7 % 

dari nilai maksimum penerimaannya 100 %. Tentu hal ini menggambarkan 

negara kehilangan potensial penerimaan pajak yang cukup besar. Hal itu 

bisa saja dipengaruhi oleh banyak hal, misalkan tidak taatnya para wajib 

pajak dalam membayar kewajibannya baik wajib pajak perserongan ataupun 

badan. Tentuj saja masalah seperti ini menjadi hambatan bagi pemerintah 

untuk mencapai target penerimaan pajak yang diinginkan. Pada tingkat 

korporasi, perusahaan bisa saja melakukan penghindaran pajak tanpa 

melanggar undang-undang, perturan pemerintah ataupun hukum yang 

berlaku atau dengan istilah penghindaran pajak secara legal (Tax 

Avoidance).  Salah satu hambatan yang dtemui oleh pemerintah dalam 

penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak secara legal (Tax 

Avoidance). Tax avoidance termasuk dalam bentuk perlawanan aktif 

terhadap pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Terkait dengan kasus yang 

ada di Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman 

Modal Asing (PMA) yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan 

melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar 

pajak (Bappenas, 2005). Ditahun 2012 pemerintah indonesia juga 
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mengalami penurunan realisasi penerimaan pajak sebesar  96,4 % dimana 

sebelumnya pada tahun 2011 pemerintah indonesia hampir maksimal dalam 

penerimaan pajaknya yaitu dengan menyentuh angka realisasinya sebesar 

99,4 %  . Berdasarkan data pajak yang di sampaikan oleh Dirjen Pajak pada 

tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai 

pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian 

selama 7 tahun berturut - turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak 

pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (DJP, 2012). Ada 

kemungkinan penurunan realisasi penerimaan pemerintah indonesia disektor 

pajak dipengaruh oleh sejumlah perusahaan yang diduga melakukan tax 

avoidance, hal ini didukung oleh data temuan Dirjen Pajak pada tahun 2012 

ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya dan pada 

tahun 2012 juga penerimaan pajak di Indonesia mengalami penerunan dari 

jumlah yang ditargetkan.  

 Penghindaran pajak ini merupakan persoalan yang unik. Karena, 

disatu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi disisi yang lain 

penghindaran pajak tersebut tidak diinginkan. Penghindaran pajak yang 

dilakukan oleh perusahaan, biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh 

pimpinan tersebut dan dilakukannya hal tersebut bukanlah tanpa sengaja 

tetapi memang sengaja dilakukan. Peran seorang Top Executive dalam 

memutuskan untuk melakukan penghindaran pajak akan ditentukan dari 

karekternya. Pemimpin perusahaan biasanya memiliki dua karakter yaitu, 

risk taker  (Low,2006)) dan risk averse ( Lewellen, 2003). Budiman dan 



5 
 

Setiyono (2012), menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai 

pimpinan perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai risk 

taker dan risk averse. Risk Taker adalah eksekutif yang lebih berani dalam 

mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk 

memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih 

tinggi, (Maccrimon dan Wehrung, 1990). Eksekutif yang memiliki karakter 

risk averse adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga 

kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Eksekutif risk averse jika 

mendapatkan peluang maka dia akan memilih resiko yang lebih rendah 

(Low, 2006). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dyreng at al, (2010)  adalah 

untuk menguji apakah individu Top Exective memiliki pengaruh terhadap 

penghindaran pajak perusahaan. Dengan mengambil sampel sebanyak 908 

pimpinan perusahaan yang tercatat di ExecuComp diperoleh hasil bahwa 

pimpinan perusahaan (Executive) secara individu memiliki peran yang 

signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Namun dalam 

penelitian ini hanya mengidentifikasi pengaruh pimpinan perusahaan secara 

individu terhadap penghindaran pajak, tetapi belum memberikan jawaban 

tentang individu dengan karekter atau prilaku yang seperti apayang 

memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance) 

perusahaan. Jenis karekter individu (Executive) yang duduk dalam 

manajemen perusahaan apakah mereka merupakan apakah mereka 
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merupakan risk-taking atau risk averse tercermin pada besar-kecilnya risiko 

perusahaan (corporate risk) yang ada.  

Profitabilitas juga dapat mempengaruhi suatu perusahaan melakukan  

penghindaran pajak. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal 

dengan Return On Asset (ROA). ROA sendiri merupakan suata indikator 

yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya 

nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan 

perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik.  Perusahaan yang memiliki 

profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam 

tax planning yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen et 

al. 2010).  Ari Simarmata (2014) perencanaan pajak (Tax Planning) adalah 

salah satu bentuk manajemen pajak yang dapat dilakukan perusahaan. Bagi 

manajemen pada umumnya, perencanaan pajak bukan intuisi belaka karena 

didasarkan pada berbagai konsep dan tujuan yang jelas. Tujuan dari 

perencanaan pajak adalah untuk meminimalisasi beban atau pajak yang 

terutang baik dalam tahun berjalan ataupun untuk tahun-tahun berikutnya. 

Tingginya profitabilitas perusahaan akan membuat  perusahaan tersebut  

melakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak 

yang optimal, sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan 

menurun (Prakosa, 2014) .  

Selain faktor karekteristik eksekutif dan profitabilitas faktor lain 

yang mempengaruhi Tax Avoidance adalah struktur kepemilikan 
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institusional dalam perusahaan. Pada umumnya perusahaan dinegara 

berkembang dikendalikan oleh kepemilikan institusional. Kepemilikan 

institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, 

institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi 

lainnya pada akhir tahun. Adanya kepemilikan institusional di suatu 

perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal 

terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu 

sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya 

terhadap kinerja manajemen. Kenapa tindakan pengawasan dari pihak 

investor institusi penting dilakukan karena di Indonesia, penegakan hukum 

dan kedisiplinan penerapan peraturan masih rendah, sehingga tax avoidance 

lebih dipandang sebagai benefit bukan risiko, karena risiko deteksi yang 

dapat diminimalkan, serta penghindaran pajak merupakan strategi 

manajemen pajak yang baik untuk memaksimalkan nilai perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Khurana (2009) menyatakan besar kecilnya 

konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan 

tindakan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan. Terkait dengan ini 

maka para pemegang saham intitusional dapat mengintervensi para manajer 

untuk tidak melakukan tindakan penghindaran pajak (Tax avoidance) yang 

dapat merugikan negara. 

 Variabel lain yang mempengaruhi penghindaran (Tax avoidance) 

pajak adalah Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diartikan suatu 

skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut 
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berbagai cara, salah satunya adalah dengan besar kecilnya aset yang 

dimiliki. semakin besar aset yang dimiliki semakin meningkat juga jumlah 

produktifitas (Darmawan & Sukharta, 2014). Hal itu akan menghasilkan 

laba yang semakin meningkat dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak. 

Semakin besar perusahaan cenderung mempunyai manajemen dan sumber 

dana yang baik dalam menjalankan perusahaan. Perusahaan menggunakan 

sumber daya yang dimiliki untuk melakukan tax planning yang baik 

(Ardyansyah, 2014). Perusahaan melakukan perencanaan pajak yang 

matang akan menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan 

melakukan penghindaran pajak akan menurun. 

 Pada penelitian sebelumnya seperti : Herawati (2014), Suardana 

(2014)  dan  Budiman (2012) dimana pengukuran variabel eksekutif diukur 

dengan risk perusahaan, tiap tiap penelitian tersebut menunjukan hasil yang 

sama bahwa terdapat pengaruh karekteristik eksekutif terhadap tax 

avoidance. Menurut Lestari dan Sugiharto (2007), Kurnia dan Sari (2013), 

Tommy, Kurniasih dan Maria (2013), Maharani dan Suardana (2014) dan 

Prakosa (2014), variabel profitabilitas menunjukan hasil berpengaruh  

negatif terhadap tax avoidance. Pohan (2008), Khuruna (2009) dan Annisa 

(2011), Untuk variabel  struktur kepemilikan menunjukan hasil berpengaruh  

negatif terhadap tax avoidance. Pada  Ardyansyah (2014), Darmawan 

(2014) dan Sari (2014), Untuk variabel  ukuran perusahaan menunjukan 

pengaruh negatif  terhadap tax avoidance. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut serta pendapat dari penelitian 

terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul                                                

“KARAKTERISTIK EKSEKUTIF, PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN 

INSTITUSIONAL,  DAN UKURAN PERUSAHAAN SERTA DAMPAK 

TERHADAP TAX AVOIDANCE”.  Penelitian ini merupakan replikasi dari 

penelitian Kesit Bambang Prakosa (2014). Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah menambahkan variable Karakteristik 

Eksekutif, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Sampel pada 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufkatur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode tahun 2011 sampai dengan 2014 (www.idx.co.id). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah karekteristik eksekutif  berdampak positif terhadap  tax 

avoidance ? 

2. Apakah profitabilitas berdampak negatif  terhadap tax avoidance ? 

3. Apakah struktur kepemilikan berdampak negatif terhadap tax 

avoidance ? 

4. Apakah ukuran perusahaan berdampak  negatif  terhadap tax 

avoidance ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji dan membuktikan hasil secara empiris tentang dampak 

karekteristik eksekutif  terhadap  tax avoidance. 

2. Untuk menguji dan membuktikan hasil secara empiris tentang dampak 

profitabilitas terhadap  tax avoidance. 

3. Untuk menguji dan membuktikan hasil secara empiris tentang dampak 

struktur kepemilikan terhadap  tax avoidance. 

http://www.idx.co.id/
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4. Untuk menguji dan membuktikan hasil secara empiris tentang dampak 

ukuran perusahaan terhadap  tax avoidance. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat teoritis 

a. Sebagai bahan referensi perkembangan ilmu lebih lanjut dalam hal 

yang berkaitan dengan perpajakan, akuntansi keuangan, 

manajemen strategik. 

b. Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan pengetahuan 

tentang perpajakan terutama faktor-faktor yang mempengaruhi 

terjadinya tax avoidance. 

 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi pemerintah  

Agar pemerintah dapat menggunakan data dari penelitian ini 

sebagai sarana evaluasi dan informasi, atau bahan pertimbangan 

untuk membuat kebijakan terkait dengan pengenaan pajak pada 

perusahaan.  

b. Bagi perusahaan  

Agar sebuah perusahaan dapat menerapkan atau mendisiplinkan 

kewajipan pajak atas penghasilannya sesuai dengan UU dan 

peraturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat membantu dan 

meningkatkan perekonomian. 

c. Bagi perguruan tinggi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber 

referensi maupun acuan bagi mahasiswa pembaca untuk 

melakukan penelitian di waktu yang akan datang.  

 


