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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pajak merupakan iuran yang diberikan ke kas negara dalam rangka 

memenuhi kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif  

anggota masyarakat dimana realisasinya diatur oleh undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) tetapi tidak adanya timbal balik secara langsung dan 

digunakan untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Pajak juga 

merupakan sumber utama penerimaan negara sebab tanpa adanya pajak, 

sebagian besar kegiatan negara tidak dapat untuk dilaksanakan. Manfaat yang 

dapat diterima oleh anggota masyarakat karena peran pajak disini adalah 

berupa sarana dan prasarana jalan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan 

sebagainya (Sudirman dan Amiruddin, 2016). 

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri 

meliputi dipungut berdasarkan undang-undang/aturan hukum, merupakan 

peralihan kekayaan orang/badan ke kas negara, tidak ada imbalan langsung 

yang dapat ditunjukan dalam pembayaran pajak secara individual, dapat 

dipaksakan, pembayaran berulang-ulang atau sekaligus, untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah, alat untuk mencapai tujuan tertentu, serta 

pemungutan dapat langsung maupun tidak langsung. Manfaat yang diterima 

karena pembayaran pajak diantaranya adalah berupa sarana dan prasarana 

jalan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya (Sudirman dan 

Amirudin, 2016). 
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Semenjak reformasi perpajakan dijalankan dengan dikeluarkan 

undang-undang perpajakan yang baru tahun 1983, sistem perpajakan berubah 

dari office assessment menjadi self assessment (misalnya untuk pajak 

penghasilan dan pajak pertambahan nilai). Dengan sistem yang baru ini, 

wajib pajak memiliki hak dan kewajiban, baik dalam mengitung, membayar, 

dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Hal ini akan 

terlaksana dengan baik apabila wajib pajak  mematuhi peraturan perpajakan 

sesuai dengan undang-undang. Dilihat dari sudut pandang pemerintah, jika 

pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya 

mereka bayar, maka pendapatan negara disektor pajak akan berkurang. 

Sebaliknya, dari sisi wajib wajak (badan), jika pajak yang dibayarkan lebih 

besar dari jumlah yang semestinya, maka akan mengakibatkan kerugian.  

Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak 

bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib wajak, dimana 

perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya sehingga dapat 

memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterkan 

pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya (Pohan, 2013). 

Perencanaan pajak salah satu usaha perusahaan dalam 

mengefisensikan beban pajaknya, penghindaran pajak bisa kita kenal dengan 

tax avoidance. Tax avoidance merupakan bentuk strategi atau teknik dalam 

penghindaran pajak yang bersifat legal dan aman bagi perusahaan sebagai 

salah satu wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan 

perpajakan yang ada. Sedangkan tax evasion merupakan bentuk stategi atau 
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teknik penghindaran pajak yang sifatnya ilegal dan tidak aman bagi 

perusahaan (wajib pajak), sebab bertentangan dengan koridor undang-undang 

dan peraturan perpajakan yang ada (Pohan, 2013).  

Fenomena yang terjadi pada induk perusahaan Google, ditaksir 

melakukan penunggakan pajak dalam kegiatan operasionalnya di Indonesia 

periode tahun 2015 hingga mencapai lebih dari US$ 400 juta atau setara  Rp 

5,2 triliun. Tagihan pajak tersebut juga belum termasuk empat tahun 

sebelumnya. Kantor perwakilan Google di Indonesia membayar pajaknya 

yaitu kurang dari 0.1 persen terhadap total pajak penghasilan, juga termasuk 

utang pajak penambahan nilai tahun lalu. Google beranggapan tindakan yang 

dilakukannya adalah bentuk dari tax planning (perencanaan pajak) (Jati, 

2016). 

 Alviyani (2016) menyebutkan bahwa ada faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi penghindaran pajak terdiri atas : corporate governance yang 

diproksikan dengan (kepemilikan institusional, kualitas audit, komasiris 

independen dan komite audit), karakteristik eksekutif, ukuran perusahaan, 

sales growth (pertumbuhan penjualan) dan leverage. Peneliti ini 

menggunakan indikator karakter eksekutif, ukuran perusahaan dan sales 

growth yang dapat berpengaruh terhadap Effective tax rate (ETR) sebagai 

proksi penghindaran pajak. Effective tax rate (ETR) dapat didefinisikan suatu 

jenis rasio pajak yang dibayar untuk keuntungan sebelum pajak untuk suatu 

periode tertentu (Ardyansah, 2014).  
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Eksekutif merupakan suatu individu yang menempati posisi penting 

dalam kepemimpinan sebuah perusahaan dan atau suatu organisasi (Rangkuti 

dkk, 2017). Beberapa penelitian terdahulu yang dapat menambah informasi, 

Swingly dan Surakharta (2015), melakukan penelitian dengan judul pengaruh 

karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, dan sales 

growth terhadap tax avoidance menunjukan bahwa karakter eksekutif 

memiliki pengaruh positif terhadap CETR sebagai proksi dari tax avoidance. 

Adapun penelitian lain yang sejalan  dilakukan oleh Sihaloho dan Pratomo 

(2015), adanya pengaruh potitif antara karakter eksekutif terhadap BTD 

sebagai proksi tax avoidance. Alviyani (2016) menyatakan adanya pengaruh 

positif terhadap BTG sebagai proksi dari tax avoidance. 

Sedangkan lain halnya penelitian yang dilakukan Bujte dan Tjondro 

(2014) bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap  CETR sebagai 

proksi dari tax avoidance. Penelitian Praptidewi dan Surakharta (2016) 

menunjukan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap DA 

sebagai proksi dari tax avoidance. Rangkuti dkk (2017) meneliti pengaruh 

karakter eksekutif dan leverage terhadap tax avoidance menunjukan bahwa 

karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap  CETR sebagai proksi dari 

tax avoidance. Penelitian lain oleh Asri dan Suardana (2016), dan Wiguna 

dan jati (2017) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif sebagai proksi 

risiko perusahaan (corporate risk) berpengaruh negatif terhadap effective tax 

rate (ETR) sebagai proksi dari tax avoidance. 
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Ukuran perusahaan bisa kita lihat dari total asset yang dimilikinya, 

nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan (Dewinta 

dan Setiawan, 2016). Ukuran perusahaan dapat dinilai sebagai faktor yang 

mempengaruhi adanya tax avoidance dibuktikan oleh penelitian Swingly dan 

Surakharta (2015) menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap CETR sebagai proksi dari tax avoidance. Penelitian lain yang 

sejalan dilakukan oleh Yolanda dkk (2014), Dewinta dan Setiawan (2016) 

menunjukan adanya pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap CETR 

sebagai proksi dari tax avoidance.  

Penelitian lain oleh Siregar dan widyawati (2016) menyatakan hasil 

penelitiannya bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

effective tax rate (ETR) sebagai proksi tax  avoidance. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) menunjukan adanya 

pengaruh negatif antara ukuran perusahaan terhadap CETR sebagai proksi tax 

avoidance. Munandar dkk (2016), Kurniasih dan Sari (2016) memperoleh 

hasil, yaitu ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap CETR sebagai 

proksi tax avoidance. Dharma dan Ardiana (2016), Asri dan Suardana (2016) 

menunjukan variabel ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap 

effective tax rate (ETR) sebagai proksi dari tax avoidance. 

Selain karakter eksekutif dan ukuran perusahaan ada faktor lain yang 

mempengaruhi tax avoidance  yaitu sales growth. Perusahaan dapat 

mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat 

penjualan tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan memiliki peranan yang 
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amat penting dalam manajemen modal kerja (Dewinta dan Setiawan, 2016). 

Hal ini dibuktikan oleh penelitian Dewinta dan setiawan (2016) menyatakan 

dalam hasil penelitiannya bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh 

positif terhadap CETR sebagai proksi dari tax avoidance.. Sedangkan 

Yolanda dkk (2014) menunjukan hasil yang berbeda bahwa sales growth 

berpengaruh negatif terhadap CETR sebagai proksi tax avoidance. Penelitian 

swingly dan Sukharta (2015), Mahanani dan Titisari (2016) menunjukan hasil 

yang sama variabel sales growth tidak berpengaruh  terhadap CETR sebagai 

proksi dari tax avoidance. 

Penelitian ini merupakan bentuk replikasi dari penelitian Alviyani 

(2016). Alasan mereplikasi penelitian dari Alviyani (2016) adanya 

keterbatasan yaitu, hanya menggunakan objek penelitian perusahaan disektor 

pertanian dan pertambangan, karena setiap sektor industri yang ada memiliki 

kekhasan yang berbeda. Maka penulis akan meneliti faktor yang 

mempengaruhi tax avoidance termasuk karakter eksekutif, ukuran perusahaan 

dan sales growth dengan mengganti objek penelitian  yaitu pada perusahaan 

manufaktur sektor aneka industri dan sektor industri dasar dan kimia yang 

ada di Bursa Efek Indonesia. Penggunaan sektor perusahaan manufaktur 

sektor aneka industi dan sektor industri dasar dan kimia dikarenakan 

perusahaan manufaktur sektor aneka industri lebih banyak sampelnya 

dibandingkan dengan perusahaan sektor pertanian dan pertambangan, serta 

perusahaan manufaktur sektor aneka industri dan sektor industri dasar dan 

kimia yang dalam kegiatannya melakukan kegiatan penjualan sehingga 
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diharapkan mendapatkan hasil akurat karena berkaitan dengan variabel sales 

growth. Penelitian ini juga menggunakan proksi lain dalam pengukuran tax 

avoidance yaitu menggunakan effective tax rate (ETR). Penelitian Alviyani 

(2016) menggunakan book tax gap dalam pengukuran tax avoidance, 

sehingga penelitian ini mencoba menerapkan saran berupa untuk melakukan 

penggunaan proksi lain dalam mengukur tax avoidance.  

B. Rumusan Masalah  

1. Apakah karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap effective tax rate 

(ETR) sebagai proksi tax avoidance ? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap effective tax 

rate (ETR) sebagai proksi tax avoidance ? 

3. Apakah sales growth berpengaruh negatif terhadap effective tax rate 

(ETR) sebagai proksi tax avoidance ? 

C. Tujun Penelitian 

1. Untuk mengetahui  pengaruh karakter eksekutif terhadap effective tax rate 

(ETR) sebagai proksi dari tax avoidance. 

2. Untuk mengetahui  pengaruh ukuran perusahaan terhadap effective tax 

rate (ETR) sebagai proksi  tax avoidance. 

3. Untuk mengetahui  pengaruh antara sales growth terhadap effective tax 

rate (ETR) sebagai proksi tax avoidance. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 
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1. Manfaat Teoritik 

a. Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan 

pengetahuan dibidang akuntansi perpajakan sekaligus 

mengetahui tentang implementasi penghindaaran pajak (Tax 

avoidance) di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

tentang faktor yang telah mepengaruhi effective tax rate 

(ETR) sebagai proksi penghindaran pajak (Tax avoidance) 

seperti karakter eksekutif, ukuran perusahaan dan sales 

growth. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk 

menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, serta latihan 

dalam penerapan ilmu akuntansi yang diperoleh selama 

perkuliahan. Khusunya ilmu yang didalami pada penelitian 

ini adalah ilmu akuntansi perpajakan. Selain itu juga 

penelitian ini dapat menambah pengalaman bagaimnana 

memperoleh data dan kemudian dianalisis secara nyata 

sehingga menghasilkan informasi yang sebenarnya. 
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b. Bagi perusahaan 

  Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang 

penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Adanya 

praktik penghindaran pajak oleh perusahaan dapat 

mengakibatkan menurunnya penerimaan negara, sehingga 

perusahaan harus lebih bijak dalam mengambil keputusan 

untuk melakukan penghindaran pajak dan tetap dalam batas 

peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tidak 

terjadi penggelapan pajak. 

c. Bagi pihak lain 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan 

kepustakaan yang merupakan informasi tambahan yang 

berguna bagi pembaca pada umumnya, dan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak lain 

pada khususnya yang ingin mengadakan penelitian lebih  

lanjut. 
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