
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat 

penting selain pendapatan Sumber Daya Alam dan pendapatan non-pajak 

lainnya. Hal ini merupakan hal yang wajar, karena pemerintah saat ini tidak 

bisa hanya mengandalkan penerimaan dari Sumber Daya Alam dimana 

jumlahnya selalu fluktuatif dan cenderung stagnan dari tahun ke tahun. Hal ini 

berbanding terbalik dengan penerimaan negara melalui pajak yang selalu 

meningkat tiap tahunnya.  

Data World Bank mengungkapkan total penduduk Indonesia di tahun 

2012 sebanyak 246 juta jiwa dan minimal 25 % dari total penduduk tersebut, 

yaitu sekitar 61,6 juta jiwa dikategorikan telah memenuhi persyaratan sebagai 

Wajib Pajak. Namun, realita yang ada total Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebanyak 23,2 juta 

jiwa. Artinya masih terdapat sekitar 38 juta jiwa penduduk yang belum 

memiliki NPWP (www.detik.com, 2013). 

Manfaat pajak bagi Negara secara umum terbagi menjadi : (1) 

Membiayai Pengeluaran Negara. Pajak memiliki manfaat dengan membiayai 

pengeluaran negara yang bersifat self liquiditing, contohnya pengeluaran 

untuk proyek produktif barang ekspor. (2) Membiayai Pengeluaran Produktif. 

Pajak dapat membiayai pengeluaran produktif dimana pengeluaran produktif 



adalah pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat 

seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. (3) Membiayai 

pengeluaran yang bersifat self liquiditing dan tidak reproduktif yang 

contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek 

rekreasi. (4) Membiayai pengeluaran yang tidak produktif dimana contohnya 

adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan 

pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran 

bagi yatim piatu.Uang pajak yang telah disetorkan oleh masyarakat akan 

digunakan dengan tujuan membuat masyarakat  dari lahir hingga meninggal 

sejahtera. 

 Uang pajak juga dipakai oleh negara untuk memberi subsidi barang-

barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan membayar hutang-hutang 

negara. Selain itu uang pajak pun digunakan untuk menunjang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah sehingga perekonomian dapat terus berkembang. Oleh 

sebab itu pajak sangat memegang peranan penting dalam sebuah negara. 

Salah satu pendapatan pajak terbesar bagi negara yaitu berasal dari 

perusahaan-perusahaan. Semakin besar profit yang dihasilkan oleh suatu 

perusahaan maka pajak yang diterima oleh suatu Negara akan semakin besar. 

Akan tetapi pajak yang besar menyebabkan keuntungan atau laba yang didapat 

perusahaan berkurang. Maka dari itu banyak perusahan yang profitnya besar 

melakukan perencanaan pajaknya untuk mengurangi jumlah terutang yang 

harus dibayar ke Negara. Bentuk dari perencanaan pajaknya yaitu 

penghindaran pajak ( Tax avoidance) secara legal. 



Tax avoidance didefiniskan sebagai kemampuan untuk membayar 

jumlah kas pajak yang rendah/Cash-ETR (sebagai lawan GAAP-beban pajak 

yang ada dalam catatan pajak perusahaan) terhadap laba sebelum pajak pada 

perusahaan (Dyreng et.al 2008).  Aktivitas tax avoidance yang dilakukan oleh 

manajemen suatu perusahaan dalam upaya semata-mata untuk meminimalisasi 

kewajiban pajak perusahaan (Khurana dan Moser, 2009). Tax avoidance 

merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan 

dalam memimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko 

bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata 

publik. 

Aggressive tax avoidance juga di definisikan sebagai tindakan 

manajemen untuk mengecilkan pajak penghasilannya melalui kegiatan 

perencanaan pajak ( Richardson et. al. 2013; Frank et. al. 2009); Chen et. al. 

2010; Lanis dan Richardson.2012.; Hanlon dan Slemrod. 2009. Oleh karena 

itu kegiatan aggresive tax ini mencakup kegiatan perencanaan pajak yang 

legal atau yang mendekati grey area, serta kegiatan yang illegal (Richardson 

et al.,2013). Tingkat aggressive tax avoidance dapat dipengaruhi oleh struktur 

kepemilikan saham pada suatu perusahaan. 

Struktur kepemilikan saham pada perusahaan publik dapat 

digolongkan menjadi dua kelompok yaitu pemegang saham perorangan, 

pemegang saham institusi, dan kepemilikan saham manajerial termasuk dalam 

pemegang saham yang dimiliki oleh ekskutif atau direktur dengan demikian 

masuk dalam kategori pemegang perorangan. Kepemilikan Saham Instiusional 



menunjukkan prosentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan 

blockholder, yaitu kepelikan individu atau atas nama perorangan diatas lima 

persen(5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider atau 

manajerial. Investor institusi dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu 

nvestor aktif dan investor pasif. Investor institusional sering disebut sebagai 

investor canggih. Rajgopal dan Venkatachalam(1998) dalam Komsiah (2005) 

menyatakan bahwa investor institusi merupakan investor yang aktif 

melakukan monitoring terhadap manajemen karena investor institusi pada 

umumnya memiliki saham untuk jangka panjang. Selain kepemilikan  

institusional, tindakan tax avoidance juga dapat dipengaruhi oleh struktur 

utang yg dimiliki oleh perusahaan. 

Leverage (struktur utang) menunjukkan rasio besarnya utang yang 

dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan 

jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus 

dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba 

sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar 

perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012). Penelitian yang 

berkaitan dengan leverage pernah dilakukan oleh Noor et al. (2010) yang 

menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak 

memiliki tarif pajak efektif yang baik. 

Ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat 

mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil 

berdasarkan total asset, log size, dan sebagainya. Semakin besar total asset 



mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin 

besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin 

kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-

celah yang ada untuk melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi 

Beberapa penelitian sebelumnya seperti utami (2013) dan subakti 

(2012) mencoba mengkaitkan faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap 

tax avoidance, diantaranya memfokuskan pada tingkat profitabilitas 

perusahaan. Profitabilitas dimaksudkan sebagai kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba, penelitian yang dilakukan Utami (2013) membuktikan 

bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan semakin 

mengungkapkan kewajiban pajaknya. Menurut Subakti (2012), profitabilitas 

perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif 

dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus 

semakin efisien sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti  tertarik mengkompilasi 

penelitian dari I made Sukarta (2015), Laila Marfuah (2015), Iqbal Nul Hakim 

Darmadi (2013), Hotman T Pohan (2009), Dewi Kartika Sari (2010), 

M.Khoiru Rusydi (2014), Nyi Nyoman Kristiana Dewi (2014) dengan 

menambah beberapa variabel sehingga menjadi judul Pengaruh Kepemilikan 

Institusional, Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Terhadap Tax 

Avoidance. Untuk mengetahui bahwa nilai yang diberikan dari Tax 

Avoidance yang dimiliki perusahaan yang dipengaruhi oleh variabel diatas 



agar mendapatkan bukti empiris dan mengenai bagaimana Tax Avoidance itu 

terjadi terhadap perusahaan manufaktur. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Kepemilikan Institusional dan Leverage berpengaruh negatif 

terhadap Tax Avoidance?  

2. Apakah Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas berpengaruh positif terhadap  

Tax Avoidance? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Institusional dan Leverage 

berpengaruh negatif  terhadap Tax Avoidance? 

2. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas 

berpengaruh positif  terhadap Tax Avoidance? 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaaat teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk menambah 

pengethauan dan literatur dalam bidang akuntansi serta dapat dijadikan 

bahan penyususnan penelitian yang sama dan lebih mendalam 

2. Manfaat praktis 

Manfaat bagi perusahaan yaitu diharapkan dapat menjadi masukan 

agar dapat mengetahui hal apa saja yang bisa mempengaruhi tindakan 

penghindran pajak. Dengan adanya penelitian ini juga dapat diharapakan 

manajer perusuhaan bisa mengendalikan faktor-faktor yang menyebabkan 



penghindaran pajak. Untuk pihak luar diharapkan dapat menjadi bahan 

prtimbangan dalam mengambil tindakan investasi pada suatu peusahaan. 


