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ABSTRAK

Praktik penghindaran pajak adalah strategi untuk melakukan pengindaran
pajak secara legal dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas (ROA), solvabilitas
(DAR), ukuran perusahaan (SIZE), dan corporate governance yang diproksikan
dengan komisaris independen (KI) serta komite audit (KA) terhadap praktik
penghindaran pajak (ETR). Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2009-2015. Metode
sampling menggunakan metode nonprobability sampling dengan teknik purposive
sampling Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 17 perusahaan.
Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji
multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Sedangkan, pengujian
hipotesis menggunakan analisi regresi berganda (multiple regression). Hasil
penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh
terhadap praktik penghindaran pajak akan tetapi variabel solvabilitas dan variabel
komisaris independen berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak
sedangkan variabel ukuran perusahaan dan komite audit berpengaruh negatif
terhadap praktik penghindaran pajak.
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ABSTRACT

Practice of tax avoidance is a strategy to do legally with tax evasion does
not violate the rules of taxation. This research aims to test the influence of
profitability (ROA), solvability (DAR), firm size (SIZE) and corporate governance
proxy by independent Commissioner (KI) and Audit Committee (KA) to practice of
tax avoidance (ETR). The population of this research is the entire manufacturing
company registered in indonesia stock exchange (BEI) 2009-2015 during the
period. A method of sampling non probability using methods with techniques of
sampling purposive sampling. The count of sample that used in this research is 17
companies. The technique to data analysis using the test of the classic assumption is
normality test, multikolonierity test, autocorrelation test, test and test
heteroskedastisity. Test the hypothesis of the use of regression multiple analysis.
The results of research concluded that profitability variable not influence to
practice of tax avoidance, but solvability variable and independent commissioner
variable had positive influence to practice of tax avoidance while committee audit
had negative influence to practice of tax avoidance.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Pajak merupakan salah satu aspek penting bagi suatu negara. Dengan adanya

pembayaran pajak dari wajib pajak baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib
pajak badan maka secara langsung pemerintah akan memperoleh pendapatan negara
melalui sektor pajak.
Gambar 1.1 Sumber Pendapatan Negara
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U
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Sumber : www.kemenkeu.go.id
Berdasarkan Gambar 1.1 menujukkan bahwa di Negara Indonesia, sumber
pendapatan terbesar ialah berasal dari sektor pajak yaitu sebesar 74,6% dibanding
penerimaan dari sektor lain. Sehingga pajak dianggap sebagai tulang punggung bagi
negara. Pendapatan yang diperoleh negara dapat digunakan oleh pemerintah untuk
melaksanakan program–program pembangunan guna mencapai kesejahteraan di

1

berbagai sektor kehidupan. Oleh sebab itu, berbagai hal terkait pemungutan pajak
merupakan suatu hal penting yang menjadi fokus bagi pemerintah untuk terus
diperhatikan dan harus dikelolah dengan dengan baik untuk meningkatkan
penerimaan pajak.
Perbaikan dan penyempurnaan peraturan-peraturan perpajakan merupakan
salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Perubahan-perubahan peraturan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk
memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan jumlah penerimaan negara di
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bagian pajak ini disebut reformasi pajak. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk
meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk dapat melakukan kewajibannya sebagai
warga negara untuk membayar pajak. Di sisi lain, pajak dalam perusahaan
merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan perusahaan, karena bagi
perusahaan pajak akan mengurangi jumlah laba bersih

yang akan diperoleh

perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan untuk membayarnya serendah
mungkin (Wulandari et al, 2004) dalam (Simarmata, 2014).
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Pandangan mengenai pajak berbeda antara berbagai pihak. Dari sudut
pandang pemerintah, wajib pajak diharapkan melaksanakan kewajiban perpajakan
semaksimal mungkin dengan begitu penerimaan negara dari sektor pajak akan
bertambah dan sebaliknya jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil
dari yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan
berkurang. Namun, dari sisi pengusaha atau wajib pajak, pajak merupakan salah
satu faktor pengurang pendapatan atau penghasilan dan apabila pajak yang dibayar
lebih besar dari jumlah yang semestinya maka akan mengalami kerugian, karena
salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham
2

atau investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara
memperoleh laba maksimum. Oleh sebab itu di dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan sangat dibutuhkan manajemen perpajakan yang baik, Pohan (2013)
dalam (Waluyo dkk, 2015).
Menurut Lumbantoruan (1996) dalam Simarmata (2014), manajemen pajak
adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak
yang harus dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan
likuiditas yang diharapkan. Perencanaan pajak (Tax Planning) adalah salah satu
bentuk manajemen pajak yang dapat dilakukan perusahaan. Bagi manajemen pada
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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.

Adanya perbedaan pandangan terkait pajak antara pihak pemerintah dan
perusahaan selaku wajib pajak, menyebabkan wajib pajak cenderung berusaha untuk
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mengelola beban pajak perusahaan seminimal mungkin sehingga jumlah pajak yang
harus dibayarkan tentunya menjadi berkurang sehingga laba yang dihasilkan lebih
maksimal. Untuk dapat meminimalkan beban pajak biasanya dapat dilakukan
dengan cara yang legal maupun ilegal. Usaha untuk mengurangi pembayaran pajak
secara legal disebut penghindaran pajak (tax avoidance). Sedangkan, usaha untuk
mengurangi pembayaran pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (tax
evasion). Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan salah satu cara yang
sering digunakan oleh perusahaan untuk dapat meminimalkan beban pajak
perusahaan karena tindakan seperti ini dianggap legal dan aman bagi wajib pajak

3

karena tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perpajakan yang
berlaku, yang mana tehnik dan metode yang dipakai sering memanfaatkan grey area
atau kelemahan–kelemahan yang ada dalam undang–undang dan peraturan
perpajakan itu sendiri agar jumlah pajak yang terhutang dapat diperkecil. Tax
avoidance yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan
tax avoidance ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan
tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting,
1999) dalam (Dewi dan Jati, 2014). Meskipun praktik penghindaran pajak
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diperbolehkan untuk dilakukan oleh perusahaan namun hal tersebut sangat tidak
diinginkan oleh pemerintah karena pemerintah mengharapkan perusahaan dapat
membayar pajaknya tanpa harus menggunakan mekanisme tax avoidance. Meski
demikian perusahaan selalu berupaya untuk bisa memaksimalkan labanya dengan
teknik penghindaran pajak. Sedangkan, tindakan tax evasion atau penggelapan pajak
yang mengarah pada perencaan pajak ilegal seperti perusahaan melaporkan
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pendapatannya dibawah pendapatan perusahaan yang sebenarnya ataupun tingkat
pengurangan yang tinggi.

Aktivitas penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut
seperti

karakteristik

perusahaan

dan

corporate

governance.

Karakteristik

perusahaan dapat diamati melalui profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan.
Sedangkan, corporate governance dapat diamati melalui komposisi komisaris
independen dan keberadaan komite audit. Return on asset (ROA) merupakan salah
satu indikator yang mencerminkan profitabilitas perusahaan sekaligus kinerja
keuangan dari suatu perusahaan. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam
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memanfaatkan asetnya secara efisien guna menghasilkan laba perusahaan. Semakin
tinggi rasio ROA suatu perusahaan maka akan semakin baik performa perusahaan
dalam memperoleh laba bersih dengan aset yang dimilikinya. Pengenaan pajak
penghasilan untuk wajib pajak badan didasarkan pada laba perusahaan. Rasio
leverage menunjukkan besarnya komposisi utang yang dimiliki oleh perusahaan
yang difungsikan untuk membiayai aktivitas operasi perusahaan. Dari penambahan
jumlah utang suatau perusahaan akan menyebabkan munculnya pos biaya tambahan
berupa bunga yang akan menjadi pengurang untuk laba sebelum kena pajak
akibatnya beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan akan berkurang.
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Hormati (2009) dalam (Dewi dan Jati, 2014) mendefinisikan 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
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celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi.
Dari besarnya peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak,
maka diperlukan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk mengelola tata kelola
perusahaan yang baik, perusahaan melakukan konsep good corporate governance.
Menurut

Sumihandayani

(2013)

dalam

(Rachmithasari,

2015),

corporate

governance merupakan suatu sistem dimana sebuah perusahaan diarahkan dan
diawasi. Struktur corporate governance menjelaskan juga bagaimana aturan dan
prosedur dalam pengambilan dan keputusan suatu kebijakan sehingga tujuan
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perusahaan

dan

pemantauan

kinerja

perusahaan

tersebut

dapat

dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik.
Berikut ini merupakan beberapa faktor yang telah diteliti sebelumnya oleh
beberapa peneliti guna untuk mengetahui penyebab terjadinya praktik penghindaran
pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Waluyo dkk. (2015) menyatakan bahwa
return on asset (ROA), leverage dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap penghindaran pajak, namun kompensasi rugi fiskal dan
kepemilikan institusi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindara pajak.
Rachmithasari (2015) dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ROA, ukuran
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perusahaan, dan kompensasi rugi fiscal tidak berpengaruh signifikan pada tax
avoidance namun leverage dan corporate governance berpengaruh signifikan pada
tax avoidance. Darmawan dan Sukartha (2014) menyelidiki pengaruh penerapan
corporate governance, leverage, return on asset dan ukuran perusahaan pada
penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa CG, ROA, dan
ukuran perusahaan berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak, namun
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leverage tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian
yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013) menemukan hasil bahwa ROA, ukuran
perusahaan dan kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh signifikan terhadap
penghindaran pajak, namun leverage dan CG memperoleh hasil tidak berpengaruh
signifikan pada penghindaran pajak.
Bila melihat hasil dari penelitian terdahulu maka diketahui bahwa terdapat
perbedaan antara masing–masing peneliti dalam menyimpulkan hasil penelitian
terkait pengaruh ROA, leverage, ukuran perusahaan, dan corporate governance
terhadap praktik penghindaran pajak. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian
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menyebabkan hasil penelitian mengenai Return On Asset, Leverage, Ukuran
Perusahaan, dan Corporate Governance terhadap terjadinya Praktik Penghindaran
Pajak masih belum begitu jelas. Oleh sebab itu, penulis bermaksud untuk
melakukan penelitian ulang dengan judul “PENGARUH PROFITABILTAS,
SOLVABILITAS,

UKURAN

PERUSAHAAN

DAN

CORPORATE

GOVERNANCE TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK”, guna untuk
mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak.
Penelitian ini menggunakan proksi perhitungan penghindaran pajak berupa
Effective Tax Rate (ETR). ETR ini merupakan ukuran hasil yang berdasarkan pada
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laporan laba rugi yang umumnya mengukur efektifitas dari strategi pengurangan
pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi.
1.2

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka
rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:
a.

Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak?

b.

Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak?

c.

Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik penghindaran
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pajak?
d.

Apakah corporate governance yang diproksikan dengan jumlah komisaris
independen berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak?

e.

Apakah corporate governance yang diproksikan dengan keberadaan komite
audit berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak?
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1.3

Tujuan Penelitian
Berikut ini merupakan tujuan dari dilakukannya penelitian, yaitu:

a.

Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap praktik
penghindaran pajak.

b.

Untuk mengetahui apakah solvabilitas berpengaruh terhadap praktik
penghindaran pajak.

c.

Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik
penghindaran pajak.

d.

Untuk mengetahui apakah corporate governance yang diproksikan dengan
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jumlah komisaris independen berpengaruh terhadap praktik penghindaran
pajak.
e.

Untuk mengetahui apakah corporate governance yang diproksikan dengan
keberadaan komite audit berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

1.4

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka hasil dari penelitian ini
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diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantanya bagi.
a.

Akademisi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti
empiris atas pengaruh profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan dan
Corporate Governance terhadap praktik penghindaran pajak. Selain itu,
mampu memberikan manfaat dalam bidang akuntansi khususnya bidang
perpajakan terkait paktik penghindaran pajak serta dapat memberikan
kontribusi yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk penelitian–
penelitian selanjutnya mengenai praktik penghindaran pajak perusahaan.
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b.

Praktisi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan bagi
perusahaan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam
melakukan praktik penghindaran pajak yang benar tanpa melanggar undang–
undang perpajakan yang berlaku.

c.

Regulator. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan evaluasi dan
masukan bagi pembuat peraturan dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak
(DJP) berkaitan dengan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh
manajemen perusahaan. Selain itu juga, sebagai bahan evaluasi bagi
pemerintah untuk dijadikan pertimbangan dalam membuat peraturan atau
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kebijakan–kebijakan perpajakan yang lebih netral dan adil dimasa depan
sehingga dapat menciptakan sebuah mekanisme pengawasan yang lebih
efektif terhadap wajib pajak sehingga penerimaan negara dari sektor
perpajakan dapat lebih maksimal.
1.5

Batasan Penelitian

a.

Sampel dalam penelitian ini terbatas hanya pada perusahaan–perusahaan
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manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesi (BEI).
b.

Penelitian ini hanya menggunakan 7 (tujuh) periode penelitian, yakni dari
tahun 2009 sampai tahun 2015. Dengan periode penggunaan sampel tujuh
tahun terakhir diharapkan dapat memperoleh data yang lebih baru.
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BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan

manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2015, maka
kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:
1.

Profitabilitas yang diproksikan dengan menggunakan return on asset (ROA)
berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak yang diproksikan
dengan menggunakan effective tax rate (ETR). Nilai signifikansi ROA
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sebesar 0,006 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05.
2.

Solvabilitas yang diproksikan dengan menggunakan debt asset ratio (DAR)
tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak yang diproksikan
dengan menggunakan effective tax rate (ETR). Nilai signifikansi DAR
sebesar 0,142 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05.

3.

Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan menggunakan SIZE tidak
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berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak yang diproksikan dengan
menggunakan effective tax rate (ETR). Nilai signifikansi SIZE sebesar 0,134
lebih besar dari nilai signifikansi 0,05.
4.

Corporate Governance yang diproksikan dengan menggunakan jumlah
komisaris indepnden (KI) berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran
pajak yang diproksikan dengan menggunakan effective tax rate (ETR). Nilai
signifikansi DAR sebesar 0,010 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05.

5.

Corporate Governance yang diproksikan dengan menggunakan keberadaan
komite audit (KA) berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak
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yang diproksikan dengan menggunakan effective tax rate (ETR). Nilai
signifikansi KA sebesar 0,048 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05.
5.2

Keterbatasan
Berikut ini merupakan keterbatasan dari penelitian ini, yakni:

1.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada kategori
perusahaan manufaktur.

2.

Penelitian ini hanya menggunakan tujuh periode penelitian yakni dari tahun
2009 sampai 2015.

3.

Penelitian ini memiliki koefisien determinasi yang rendah. Hal ini
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menunjukkan bahwa bukan hanya variabel independen dalam penelitian ini
yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Namun, masih banyak
variabel lain di luar model penelitian yang mempengaruhi praktik
penghindaran pajak.
4.

Dalam penelitian ini terdapat problem autokorelasi.

5.

Peneliti mengalami kesulitan dalam menemukan jurnal yang menggunakan
istilah
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solvabilitas

karena

seluru

jurnal

yang

digunakan

peneliti

menggunakan istilah leverage namun pada dasarnya rumus yang digunakan
dalam jurnal-jurnal tersebut memakai rumus solvabilitas.
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5.3

Saran
Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini maka peneliti memberikan

saran bagi peneliti selanjutnya untuk:
1.

Menggunakan sampel penelitian perusahaan dari sektor lain seperti sektor
pertambangan, perbankan, real estate dan lain sebagainya.

2.

Menambah periode penelitian agar lebih panjang sehingga jumlah sampel
yang dipakai untuk melakukan penelitian lebih banyak.

3.

Menambah variabel independen dalam model sehingga dapat diperoleh hasil
penelitian terkait variabel-variabel yang memiliki pengaruh lebih mendalam
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terhadap praktik penghindaran pajak.
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