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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak adalah salah satu penerimaan terbesar dalam sebuah negara 

untuk membangun sebuah insfrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, 

keamanan dan lain sebagainya. Pajak merupakan sumber utama penerimaan 

APBN di Indonesia. Pajak adalah sumber pendapatan negara yang sangat 

penting selain pendapatan sumber daya alam dan pendapatan non pajak 

lainnya (Swingly dan Sukartha, 2015). Pajak bersifat memaksa bagi wajib 

pajak baik orang pribadi maupun badan yang peraturannya tertulis di dalam 

undang-undang dan apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi. 

Masyarakat tidak akan mendapatkan timbal balik secara langsung dengan 

membayar pajak namun dapat menikmati fasilitas yang bersifat untuk umum. 

Menurut Zain (2007) menyatakan bahwa penghindaran pajak yang 

juga disebut sebagai tax planning adalah proses pengendalian tindakan agar 

terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Tax 

avoidance adalah usaha pengurangan pajak, dengan memanfaatkan 

pengecualian dan potongan yang diperkenankan dalam peraturan perpajakan 

atau menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang 

berlaku (Dewinta dan Setiawan, 2016). Dalam praktik pemungutan pajak tidak 

selalu mendapat sambutan yang baik dari para wajib pajak terutama pada 

perusahaan-perusahaan besar yang memiliki tagihan pajak yang besar. Adanya 

tagihan pajak yang besar pada perusahaan-perusahaan tersebut dianggap 

cukup merugikan sebagian perusahaan karena mengurangi jumlah laba yang 

diharapkan. Namun karena kewajiban membayar pajak dan apabila tidak 
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ditaati akan mendapatkan sanksi maka perusahaan hanya mengurangi jumlah 

pajak yang ditentukan yang disebut dengan penghindaran pajak (tax 

avoidance). Meskipun tax avoidance cukup merugikan pemerintah karena 

mengurangi jumlah pemasukan negara namun hal ini dianggap legal dan tidak 

melanggar undang-undang perpajakan.  

Di Indonesia pada tahun 2016 telah menerapkan program tax amnesty 

dimana negara memberikan keringanan membayar pajak bagi wajib pajak 

yang belum melaporkan hartanya kepada Direktorat Jendral Pajak. Pengertian 

tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak 

dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, 

dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan 

Pajak (Direktorat Jendral Pajak, 2016). 

Salah satu fenomena adanya perilaku tax avoidance adalah pengaruh 

tax amnesty yang telah dilaksanakan pada periode pertama yaitu dari tanggal 

30 Juli-31 September 2016 dan pada periode kedua yaitu dari tanggal 1 

Oktober-31 Desember 2016. Tax amnesty yang diharapkan pemerintah 

Indonesia dapat dikatakan masih belum tercapai atau belum berhasil karena 

dana tax amnesty yang awal mulanya ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo 

yaitu dana repatriasi sebesar Rp1000 triliun hanya tercapai Rp147 triliun serta 

uang tebusan sebesar Rp165 triliun hanya tercapai Rp115 triliun dan jumlah 

harta yang dideklarasikan yang melampaui target yaitu mencapai Rp4884 

triliun dari target sebelumnya sebesar Rp4000 triliun (Kompas.com, 2017). 

Rincinan perolehan dana komposisi harta berdasarkan SPH yang disampaikan 
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dan komposisi uang tebusan berdasarkan SPH yang disampaikan diuraikan 

pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 1.1 

 

Gambar 1.2 
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Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa deklarasi dalam negri 

mendominasi perolehan komposisi harta berdasarkan SPH yang 

disampaikan dan pada gambar 1.2 OP non UMKM (professional) 

merupakan penerimaan terbesar pada komposisi uang tebusan berdasarkan 

SPH yang disampaikan. Sedangkan pendapatan badan non UMKM hanya 

sebesar Rp.14,7 triliun hal ini mengindikasikan adanya tindakan tax 

avoidance. faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance diantaranya 

yaitu return on assets (ROA), komite audit, ukuran perusahaan dan 

karakteristik eksekutif.  

Return on assets (ROA) merupakan satu indikator yang 

mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, 

maka semakin bagus performa keuangan perusahaan tersebut (Kurniasih 

dan Sari, 2013). Menurut Maharani dan Suardana (2014) menyatakan 

bahwa pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari 

modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan 

laba. ROA adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu 

ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang 

dimiliki perusahaan. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Kurniasih dan Sari (2013) dan Wijayani (2016) menemukan bahwa 

pengaruh ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 

dikarenakan semakin tinggi keuntungan perusahaan maka semakin tinggi 

juga ROA sehingga pengelolaan aktiva perusahaan akan semakin baik 

semakin tinggi nilai ROA, menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai laba 
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bersih dan profitabilitas perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

profitabilitas tinggi akan mendapatkan kesempatan memposisikan diri 

dalam tax planning yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. 

Selain ROA terdapat komite audit yang dapat mempengaruhi tax 

avoidance. Sejak direkomendasikannya Good Corperate Governance di 

BEI tahun 2000, komite audit (audit committee) telah menjadi elemen 

umum dalam bentuk susunan corporate governance perusahaan publik 

(Pohan, 2008). Komite audit dalam sebuah perusahaan sedikitnya 

beranggotakan tiga orang, dan dibentuk oleh dewan komisaris sehingga 

komite audit bertanggung jawab terhadap dewan komisaris. Komite audit 

juga digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat 

meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal (Damayanti dan 

Susanto, 2015). 

Dalam penelitian yang dilakukan Asri dan Suardana (2016) 

menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif pada penghindaran 

pajak  karena keberadaan komite audit yang besar dalam perusahaan 

mampu mewujudkan good corperate governance yang baik dalam 

perusahaan sehingga dapat meminimalkan peluang terjadinya praktik 

penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.  

Selanjutnya terdapat ukuran perusahaan yang dapat mempengaruhi 

tax avoidance. Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai yang dapat 

mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil 

dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan, jadi semakin besar suatu 
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aser perusahaan akan semakin besar ukuran perusahaannya, maka 

transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks (Reinaldo, 2017).  

Menurut Dewi dan Wirajaya (2013) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan yang besar dapat mencerminkan jika perusahaan mempunyai 

komitmen yang tinggi untuk terus memperbaiki kinerjanya, sehingga pasar 

akan mau membayar lebih mahal untuk mendapatkan sahamnya karena 

percaya akan mendapatkan pengembalian yang menguntungkan dari 

perusahaan tersebut. Total aktiva yang dimiliki perusahaan dapat 

digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan sehingga semakin besar 

total aktiva yang dimiliki perusahaan maka akan meningkat juga jumlah 

produktivitas perusahaan tersebut (Asri dan Suardana, 2016). Hal ini juga 

berpengaruh terhadap laba perusahaan yang semakin meningkat dan 

mempengaruhi pembayaran pajak. Perusahaan besar cenderung 

mempunyai ruang yang lebih luas untuk perencanaan pajak yang baik dan 

mengadopsi praktik akuntansi yang efektif untuk menurunkan effective tax 

rate perusahaan (Ardyansah, 2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Dharma dan Ardiana (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Semakin besar ukuran 

perusahaan maka ETR perusahaan semakin rendah atau dapat dikatakan 

tingkat tax avoidance suatu perusahaan semakin besar. 

Karakteristik eksekutif dapat mempengaruhi tax avoidance dengan 

keputusan yang diambilnya, karena eksekutif merupakan pengambil 

keputusan dalam suatu perusahaan. Pemimpin perusahaan biasanya 
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memiliki dua karakter yaitu risk taker dan risk averse, dan pemimpin 

perusahaan yang memiliki karakter risk taker dan risk averse tercermin 

pada besar kecilnya risiko perusahaan yang ada (Budiman, 2012). Dalam 

penelitian Asri dan Suardana (2016) menyatakan bahwa preferensi risiko 

eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sejalan  

dengan penelitian yang dilakukan Butje dan Tjondro (2014) menyatakan 

bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif signifikan CETR sehingga 

perusahaan melakukan tax avoidance. Hasil ini menunjukkan semakin 

eksekutif bersifat risk taker, semakin tinggi tax avoidance yang dilakukan 

perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Swingly dan 

Sukartha (2015) menyatakan bahwa risiko perusahaan yang merupakan 

proxy dari karakter eksekutif berpengaruh positif pada tax avoidance. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Asri dan Suardana (2016) yaitu menggunakan seluruh 

perusahaan manufaktur yang listed  di BEI tahun 2011-2013 sedangkan 

dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor 

industri dasar dan kimia tahun 2014-2016. Pada penelitian ini terdapat 

penambahan variabel independen yaitu return on assets dan karakteristik 

eksekutif. Alasan dalam penelitian ini menambahkan variabel ROA dan 

karakteristik eksekutif karena variabel tersebut merupakan faktor yang 

mempengaruhi tax avoidance. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat 

disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah return on assets berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai proksi 

dari tax avoidance? 

2. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap ETR sebagai proksi 

dari tax avoidance? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai 

proksi dari tax avoidance? 

4. Apakah karakteristik eksekutif berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai 

proksi dari tax avoidance? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Menguji apakah pengaruh return on assets (ROA) berpengaruh negatif 

terhadap ETR sebagai proksi dari tax avoidance. 

2. Menguji apakah komite audit berpengaruh positif terhadap ETR sebagai 

proksi dari tax avoidance. 

3. Menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap ETR 

sebagai proksi dari tax avoidance. 
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4. Menguji apakah karakteristik eksekutif berpengaruh negatif terhadap ETR 

sebagai proksi dari tax avoidance. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai bahan kajian 

untuk penelitian selanjutnya tentang perilaku tax avoidance. 

2. Bagi Kalangan Akademik 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa bukti 

empiris mengenai penghindaran pajak sebagai variabel dependen dan 

ROA, komite audit, ukuran perusahaan dan karakteristik eksekutif sebagai 

variabel independen. 

3. Bagi Investor 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada para 

pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan dalam 

berinvestasi dan membantu investor untuk mengetahui bagaimana 

kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis bagi para pemegang 

saham. 
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