
  1 BAB I PENDAHULUAN  1.1 Latar Belakang Penelitian  Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang  terutang oleh orang pribadi  atau  badan  sebagai wajib  pajak  dengan  tidak mendapatkan  timbal  balik secara  langsung,  bersifat memaksa,  dan  pemungutannya  dilakukan  berdasarkan undang-undang (Darmawan dan Sukartha, 2014). Pemerintah  menggunakan  pajak  untuk  melaksanakan pembangunan nasional dalam  rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan. Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak  orang  pribadi  dan wajib  pajak  badan.Bagi wajib  pajak,  pajak merupakan perwujudan  pengabdian  dan  peran  untuk  berkontribusi  dalam  peningkatan pembangunan nasional. Fenomena mengenai pemungutan pajak menjadi fenomena penting yang menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik. Pelaksanaan  pemungutan  pajak  oleh  pemerintah,  tidaklah  selalu  mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah  menginginkan  pajak  setinggi  mungkin  guna  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintahan.  Perbedaan  kepentingan  inilah  yang  menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun  ilegal. 



  2 Perusahaan  merupakan  salah  satu  wajib  pajak  yang  memberikan pajak penghasilannya kepada negara. Pajak  penghasilan  yang  disetorkan  perusahaan  kepada  negara  merupakan  proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan (khususnya pemilik) kepada negara, sehingga dapat dikatakan pembayaran pajak penghasilan  ini merupakan  biaya  bagi perusahaan dan pemilik perusahaan.  Oleh  karenanya  pemilik  perusahaan  diduga  akan  cenderung  lebih  suka manajemen perusahaan melakukan tindakan pajak agresif.   Tindakan pajak agresif  adalah  suatu  tindakan  yang  ditujukan  untuk  menurunkan  laba  kena  pajak  melalui perencanaan pajak  baik menggunakan cara  yang  tergolong atau  tidak  tergolong  tax evasion (Frank et al. 2009).   Tax 

Avoidance atau penghindaran pajak adalah perencanaan pajak yang masih dalam koridor Undang—Undang. Usaha yang bersifat legal untuk mengurangi hutang pajak disebut juga penghindaran pajak. Buruknya reputasi perusahaan dimata publik dan denda yang diperoleh adalah resiko yang diterima oleh perusahaan karena melakukan tax avoidance. Aktivitas tersebut tergolong ke dalam penggelapan pajak (tax evasion) jika melebihi batas dan ketentuan yang berlaku atau melanggar hukum.  Secara umum tindakan penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang legal karena lebih  banyak  memanfaatkan  loopholes  yang  ada  dalam  peraturan  perpajakan  yang  berlaku. Dengan melakukan penghindaran pajak maka perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dan arus kas. Namun hal  tersebut menjadi suatu dilema etika ketika  sebuah  perusahaan  melakukan  penghindaran  pajak.  Jika  suatu  perusahaan  melakukan penghindaran  pajak  



  3 yang  akan  meningkatkan  profitabilitas,  akan  tetapi  pengurangan  pajak tersebut  dapat  mempengaruhi  dukungan  kepada  pemerintah  dalam  pembangunan  maupun program-program  sosial  lain,  maka  perusahaan  dapat  dikategorikan  tidak  bertanggung  jawab secara sosial (Pradipta dan Supriyadi,  2015). Pada  dasarnya  perusahaan  dituntut  untuk  mampu  bertanggung  jawab  atas seluruh aktivitasnya terhadap para stakeholder. Corporate Social 

Responsibility (CSR) merupakan suatu bentuk komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan meningkatkan  kualitas  hidup  pekerja  dan masyarakat  pada  umumnya (Wibisana, 2007). Watson  (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai  peringkat  rendah  dalam  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  dianggap  sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang  lebih  agresif  dibandingkan  perusahaan  yang  sadar  sosial. Hal  yang  serupa  diungkapkan oleh Hoi,  et  al  (2013)  perusahaan  dengan  kegiatan CSR  yang  tidak  bertanggung  jawab  lebih agresif dalam menghindari pajak, artinya semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah praktik penghindaran pajak perusahaan (Pradipta dan Supriyadi, 2015)  Selain CSR, faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak adalah profitabilitas.  Perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan  aktiva,  memerlukan profitabilitas sebagai gambaran  kinerja perusahaan. ROA yang positif diperlukan oleh perusahaan 



  4 untuk memberikan laba sebagai aktivitas operasi perusahaan. Semakin baik kinerja perusahaan ditunjukkan oleh tingginya nilai ROA yang dinyatakan dalam presentase dan laba bersih yang dihasilkan perusahaan ditunjukkan dengan tingginya profitabilitas perusahaan tersebut. Penelitian Kurnia dan Sari (2013) menyatakan bahwa ROA berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Tingginya profitabilitas perusahaan akan menjadikan perusahaan melakukan perencanaan pajak yang matang sehingga mendapatkan pajak yang optimal. Hal tersebut mengakibatkan penurunan untuk melakukan penghindaran pajak, artinya tingginya profitabilitas perusahaan akan menjadikan perusahaan melakukan perencanaan pajak yang matang, shingga mendapatkan pajak yang optimal. Hal tersebut mengakibatkan penurunan untuk melakukan penghindaran pajak.   Praktik  penghindaran  pajak  juga  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  hal  lainya,  seperti karakteristik keuangan dan  tata kelola perusahaan. Karaktersitik keuangan dapat dilihat melalui leverage. Rasio Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya komposisi utang suatu perusahaan (Riyanto, 2008). Secara logika, semakin tinggi nilai dari rasio leverage berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan, maka nilai cash effective tax rate (CETR) 



  5 perusahaan akan semakin rendah. Berdasarkan penelitian Kurniasih dan Ratnasari (2013), leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.   Good corporate governance (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Corporate governance berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Namun disisi lain salah satu dinamika Corporate Governance adalah perencanaan pajak. Beberapa tahun terakhir otoritas pajak berusaha memaksimalkan menegakan penghindaran pajak dan penggelapan pajak agar Wajib Pajak tidak ambigu oleh peraturan perpajakan yang ditetapkan (Prakosa, 2014).  Richardson, 
et al (2013), menyatakan  bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang lebih independen dapat mengurangi agresivitas pajak perusahaan. Hasil penelitian Maharani (2014), membuktikan bahwa Corporate Governance berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, semakin baik GCG, maka semakin rendah tindakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak juga berhubungan dengan ukuran perusahaan, dimana ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan, besar kecilnya usaha tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Penentuan skala besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total asset, rata-rata tingkat penjualan (Seftianne, 2011). Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks, jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk 



  6 melakukan tindakan  tax avoidance  dari setiap transaksi (Kurniasih dan Ratnasari, 2013). Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Pradipta dan Supriyadi (2015) yang meneliti pengaruh CSR, profitabilitas, leverage, corporate 

governance, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah : (1) penambahan variabel ukuran perusahaan  (Kurniasih dan Ratnasari, 2013).  Hal ini karena 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.  Selain itu perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan tax avoidance yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang ada di negara lain, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya. (2) Tahun pengamatan dalam penelitian ini adalah 2013-2015, sebab tahun terbaru lebih relevan untuk dilakukan penelitian.  Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul dari penelitian ini adalah “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAAN PAJAK DI INDONESIA (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur  yang Listed di BEI tahun 2013-2015). 



  7 1.2  Rumusan Masalah   Alasan diadakan penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana perusahaan melakukan upaya-upaya terkait penghindaran pajak untuk  meminimalkan pembayaran pajaknya dan memaksimalkanlaba perusahaan. Penghindaran  pajak merupakan  salah  satu  upaya meminimalisasi  beban  pajak  yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan  yang  berlaku. Meski  penghindaran  pajak  bersifat  legal,  dari  pihak pemerintah  tetap  tidak menginginkan  hal  tersebut.  Berdasarkan uraian diatas, maka diperoleh rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Apakah corporate social responsibility mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak ? 2. Apakah profitabilitas (ROA) mempunyai pengaruh negatif  terhadap penghindaran pajak ? 3. Apakah leverage mempunyai pengaruh positif  terhadap penghindaran pajak ? 4. Apakah dewan komisaris independen mempunyai pengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak ? 5. Apakah ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak ? 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diperoleh tujuan penelitian adalah untuk mengetahu dan menguji secara empiris : 1. Pengaruh negatif corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak 



  8 2. Pengaruh negatif  profitabilitas  (ROA) terhadap penghindaran pajak 3. Pengaruh positif  leverage  terhadap penghindaran pajak 4. Pengaruh negatif  dewan komisaris independen  terhadap penghindaran pajak  5. Pengaruh negatif ukuran perusahaan  terhadap penghindaran pajak 1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Manfaat Teoritis Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah memberikan sumbangan pikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi mengenai analisis pengaruh corporate social responsibility, profitabilitas, leverage, corporate 

governance dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Serta dapat digunakan sebagai dasar acuan perluasan penelitian yang berkaitan dengan penghindaran pajak pada penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. 1.4.2 Manfaat Praktis a. Bagi Perusahaan Manufaktur Penelitian ini diharapkan membantu untuk mengevaluasi kinerja manajemen keuangan, sehingga dapat memperbaiki penghindaran pajak  di masa yang akan datang. b. Bagi Regulator Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak regulator, khususnya kantor pajak untuk membuat regulasi yang lebih baik dna lebih teliti dalam memeriksa pajak perusahan agar penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat lebih optimal.  



  9 c.  Bagi Masyarakat/Calon Investor Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masayrakat atau investor untuk lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya di perusahaan agar tidak  terkena kemungkinan dampak dari tinfakan penghindaran pajak (tax 

avoidance) yang dilakukan perusahaan karena perusahaan yang agresif dalam tindakan pajaknya cenderung agresif dalam pelaporan keuangannya. 
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