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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pajak merupakan sumber penerimaan negara dari sektor internal 

yang sangat strategis dan sangat diandalkan. Pajak adalah 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 sebesar – 

besarnya untukkemakmuran rakyat. (UU KUP nomor 28 tahun 2007 pasal 

1 ayat 1 ). Wajib Pajak di Indonesia dapat dibagi dua yaitu, yaitu wajib 

pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. 

Pajak digunakan pemerintah sebagai sumber penerimaan terbesar 

dalam APBN dalam rangkai mencapai kesejahteraan diberbagai sektor 

kehidupan. Pada tahun 2016 pendapatan negara dalam APBN mencapai 

Rp 1.822,5 triliun dan penerimaan pajak untuk APBN sebesar Rp 1.546,7 

triliun yang berati pajak menyumbang 84,9% untuk penerimaan APBN. 

(www.kemenkeu.go.id). Sedangkan pemasukan pajak dari sektor property, 

real estate dan building construction dari tahun 2013-2015 selalu 

mengalami kenaikan sebesar 28%,meskipun masih  belum sesuai dengan 

target. Besarnya peran pajak dalam APBN membuat pemerintah semakin 

meningkatkan dan mengoptimalkan  penerimaan pajak bagi negara. 

Berbeda dengan pemerintah, bagi perusahaan pajak merupakan beban 
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yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan 

sebagai wajib pajak menginginkan pembayaran pajak yang minimal 

karena dengan beban pajak yang rendah berpengaruh pada jumlah laba 

yang dihasilkan.  

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan perusahaan dalam 

mengurangi beban pajak yaitu tax planning (perencanaan pajak), tax 

evasion (penggelapan pajak ) dan tax avoidance (penghindaran pajak).  

Tax avoidance dan tax planning merupakan usaha pengurangan 

pembayaran pajak secara legal sedangkan tax evasion merupakan usaha 

pengurangan pajak secara ilegal. 

Penghindaran pajak (tax avoidance ) merupakan salah satu upaya 

dalam melakukan pengurangan pembayaran pajak yang sering dilakukan 

oleh perusahaan. Perusahaan melakukan penghindaraan pajak merupakan 

hasil dari kebijakan perusahaan bukan semata-mata kebetulan dan 

melibatkan secara langsung individu yang terlibat dalam pembuatan 

keputusan pajak yaitu direktur pajak dan konsultan pajak perusahaan. 

Keputusan pembuatan kebijakan diharapkan dapat memperoleh hasil yang 

diharapkan dari tindakan penghindaran pajak tersebut. 

Penghindaraan pajak juga merugikan negara karena penerimaan 

negara menjadi berkurang. Namun, penghindaran pajak yang dilakukan 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang perpajakan karena 

dianggap paktik yang lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-
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undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara 

dari sektor pajak( Mangoting, 1999 dalam Puspita,2014). 

Di Indonesia, fenomena penghindaran pajak bukan hal baru lagi. Di 

buktikkan dengan adanya tax amnesty, yang diikuti oleh 347.033 wajib 

pajak pada batas akhir 30 September 2016 dan jumlah uang tebusan yang 

terkumpul ada Rp. 93,7 triliun. Sebelumnya, pajak dan bea cukai 

perpajakan merealisasi penerimaan pajak negara dalam jangka waktu lima 

tahun terakhir selalu melesat dari target (www.wartaekonomi.co.id). Hal 

ini mengindikasikan bahwa banyak wajib pajak yang melakukan praktik 

penghindaran pajak. Dalam penerapan sistem penghindaran pajak (tax 

avoidance) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa penelitian 

sebelumnya telah mengaitkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

penghindaran pajak (tax avoidance) diantaranya adalah kompensasi 

eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, kepemilikan institusional dan 

leverage. 

Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diberikan oleh 

perusahaan sebagai balas jasa atau imbalan atas kinerja yang dhiasilkan 

untuk kepentingan suatu perusahaan khususnya terhadap eksekutif 

(Desseler, 1997 dalam Mayangsari, 2015). Kompensasi eksekutif 

mencakup beberapa hal yaitu gaji pokok, bonus, fasilitas jabatan dan opsi 

saham atau manfaat pribadi lainnya. Kompensasi yang tinggi kepada 

eksekutif merupakan salah satu yang terbaik dalam upaya pelaksanaan 

efisiensi pajak perusahaan.Hal tersebut akan memberikan keuntungan 
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kepada eksekutif karena menerima kompensasi yang tinggi sehingga 

eksekutif akan lebih meningkatkan kinerja perusahaan dengan lebih baik 

lagi. 

Penghindaran pajak perusahan juga dapat dipengaruhi oleh 

kepemilikan sahamoleh eksekutif. Kepemilikan saham merupakan porsi 

kepemilikan yang ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang 

ditanamkan di peusahaan khususnya terhadap saham yang digunakan 

dalam memegang kontrol dan mempengaruhi jalannya perusahaan 

sehingga memberikan pengaruh terhadap kinerja dalam menjalankan suatu 

perusahaan serta dipercaya untuk mengurangi konflik antara pihak 

manajemen dan pemegang saham (Mayangsari, 2015). Kepemilikan 

saham oleh eksekutif juga memperoleh menjadi bagian dari pemilik 

perusahaan, sehingga eksekutif mempunyai harapan yang tinggi 

mendapatkan keuntungan dari aliran cash flow peruahaan secara langsung 

atau tidak langsung. Menurut Armstrong et al, 2012 ( dalam Hanafi dan 

Harto, 2014) kepemilikan saham eksekutif dapat mendorong efisiensi 

pembayaran pajak perusahaan. 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan 

yang dimiliki oleh institutusi atau lembaga, seperti perusahaan  asuransi, 

bank, perusahaan investasi, asset management  dan kepemilikan institusi 

lain ( Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Adanya kepemilikan institusional 

disuatu perusahaan akan meningkatkan kinerja dari manajemen, yaitu  

dengan cara melalukan pengawasan secara optimal. Pihak institusional 
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yang menguasai saham lebih besar dari pemegang saham lainnya maka 

dapat melakukan pengawasan lebih besar terhadap kebijakan manajemen 

sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang akan merugikan 

pemegang saham dan melindungi investasi mereka dalam perusahaan 

Menurut Kurniasih dan Sari (2013) Leverage merupakan 

penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya 

tambahan berupa bunga atau interest  dan pengurangan beban pajak 

penghasilan wajib pajak badan. Leverage dalam pengertian bisnis 

mengacu pada penggunaan asset dan sumber dana oleh perusahaan dimana 

dalam penggunaan asset atau dana tersebut perusahaan harus 

mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap ( Mayangsari, 2015).Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2015) bahwa terdapat 

pengaruh antara leverage terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil 

penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014) menyatakkan bahwa leverage 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan. 

Penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian ini antara lain  oleh 

Mayangsari (2015) penelitian ini menguji apakah kompensasi eksekutif, 

kepemilikan saham eksekutif, peferensi risiko eksekutif dan leverage 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif 

dan leverage mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Senada 

dengan, Hanafi dan Harto (2014)yang  menguji apakah kompensasi 

eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, dan preferensi risiko eksekutif 
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berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial kompensasi eksekutif, 

kepemilikan saham eksekutif memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).  

Hasil ini berbeda dengan penelitian Irawan dan Farahmita (2012) 

yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh negatif 

terhadap penghindaran pajak dan kepemilikan saham eksekutif 

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 

Ngadiman dan Puspitasari (2014)  yang hasil penelitiannya 

menyatakkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap penghindaran pajak.Senada dengan penelitian 

Merslythalia dan Lasmana (2016) yang menyatakkan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini 

berlawanan dengan Waluyo et al (2015) yang menyatakkan bahwa 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Dalam penelitian Mayangsari (2015) menyatakkan bahwa leverage 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Senada dengan penelitian 

Kurniasih dan Sari (2013) menyatakkan bahwa leverage berpengaruh 

negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, hasil penelitian 

Ngadiman dan Puspitasari (2014) menyatakkan bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya 

serta masih terdapat perbedaan hasil penelitian, maka peneliti ingin 
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kembali meneliti pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan sahan 

eksekutif, kepemilikan institusional dan leverage .  

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh 

Mayangsari (2015) yang meneliti tentang pengaruh kompensasi eksekutif, 

kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif dan leverage 

terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan manufaktur 

yang tedaftar di BEI tahun 2010-2013. Adapun Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penggantian variabel 

independennya, didalam penelitian ini variabel independenya yaitu 

kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, kepemilikan 

institusional dan leverage, serta didalam penelitian ini menggunakan objek 

penelitian perusahaan manufaktur sektor property, real estate dan building 

construction yang terdaftar di BEI periode 2013-2015. 

Dalam penelitian ini mengganti variabel preferensi resiko eksekutif 

karena dari hasil penelitian terdahulu hasilnya sudah konsisten yaitu 

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). 

Penelitian ini memilih variabel kepemilikan institusonal karena masih 

terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai kepemilikan institusional 

terhadap penghindaran pajak, sehingga penulis memilih menguji kembali 

pengaruh dari kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. 

Objek penelitian ini merupakan penyempitan dari penelitian sebelumnya, 

pada penelitian ini mengambil perusahaan manufaktur sektor property, 

real estate dan building construction  karena sektor tersebut merupakan 
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penyumbang terbesar ke empat dalam pertumbuhan ekonomi dan 

tingginya pertumbuhan sektor tersebut, tingginya pertumbuhan sektor 

tersebut mengakibatkan perusahaan mendapatkan laba yang tinggi dan 

beban pajak yang dibayarkan juga tinggi, sehingga perusahaan bukan tidak 

mungkin akan melakukan penghindaran pajak agar meminimalkan beban 

pajak. 

Penelitian ini menarik dan penting diteliti kembali untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak ( tax avoidance ), 

untuk memudahkan investor dalam mengambil keputusan investasi dan 

untuk pemerintah agar lebih tegas dalam membuat kebijakan perpajakan 

sehingga mempersempit praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi wahana informasi bagi peneliti-peneliti dimasa 

yang akan datang. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan 

dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh positf terhadap tax 

avoidance? 

2. Apakah kepemilikan saham eksekutif berpengaruh positif terhadap tax 

avoidance? 

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax 

avoidance? 

4. Apakah leverage berpengaruh positf terhadap tax avoidance? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, 

maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh positif kompensasi eksekutif terhadap tax 

avoidance. 

2. Untuk menguji pengaruh positif kepemilikan saham eksekutif terhadap 

tax avoidance.  

3. Untuk menguji pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap tax 

avoidance. 

4. Untuk menguji pengaruh positif leverage terhadap tax avoidance. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan yaitu : 

1. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi kebijakan 

pemerintah dalam perpajakan dan dapat mencegah praktik 

penghindaran pajak. 

2. Bagi Akademis dan Peneliti 

Penelitian ini dapat menjadi refrensi dan menambah pengetahuan 

mengenai perilaku perusahaan yang melakukan penghindaran pajak 

(tax avoidance). Selain itu, dapat mendukung dan memberikan bukti 

empiris terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. 
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3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat 

memberikan gambaran mengenai perusahaan terhadap kewajiban 

membayar pajak. 
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