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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pajak memiliki peran penting bagi sebuah negara, pajak berfungsi sebagai 

sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya serta digunakan 

untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pada bidang sosial maupun ekonomi 

(Andhari dan Sukartha, 2017). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

(Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang 

terutang oleh orang pribadi maupun badan, iuran tersebut digunakan untuk 

kebutuhan negara guna menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam bukunya 

Waluyo (2011) mengatakan bahwa salah satu cara untuk mewujudkan 

kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah menggali dari 

sumber dana pajak. Pemerintah terus berupaya dalam memperbaiki sistem 

perpajakannya menjadi lebih baik lagi supaya dapat meningkatkan penerimaan 

negara yang diperoleh dari pajak. 

Sebagai sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia, realisasi penerimaan 

pajak periode Januari – Desember tahun 2019 terkumpul sebesar Rp 1.332,06 

triliun dari target APBN 2019 yaitu sebesar Rp 1.577,56 triliun atau mencapai 

84,44 persen. Pencapaian ini memang lebih rendah dari pada pencapaian tahun 

2018 yang mencapai 92,23 persen, akan tetapi masih lebih baik daripada 
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pencapaian pada tahun 2015 dan 2016 yang masing-masing mencapai 81,96 dan 

81,61 persen dari target (Kemenkeu, 2020). Sebagai negara berkembang, 

Indonesia terus mengalami pertumbuhan ekonomi. Bertambahnya jumlah 

perusahaan dan berkembangnya berbagai sektor membuat target penerimaan 

perpajakan juga meningkat. Penerimaan pajak terus meningkat setiap tahunnya. 

Perkembangan bisnis pada saat ini memang sangat pesat, masing-masing 

perusahaan memiliki inovasi yang beragam dalam produknya agar dapat bersaing 

dengan perusahaan lainnya. Tujuan dari perusahaan yaitu mencari keuntungan 

setinggi-tingginya dan pengeluaran serendah mungkin. Salah satu pengeluaran 

yang paling dihindari oleh perusahaan yaitu pembayaran pajak. 

Menurut Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. 

Brock dalam buku Priantara (2012) pajak merupakan suatu pengalihan sumber 

dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun 

wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa 

mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat 

melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Tinggi rendahnya 

pembayaran pajak tergantung dari laba yang diperoleh perusahaan, semakin tinggi 

laba yang diperoleh maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar, 

sebaliknya apabila laba yang diperoleh perusahaan rendah maka pajak yang harus 

dibayarkan juga akan rendah. Menurut perusahaan pajak merupakan biaya yang 

dapat mengurangi laba perusahaan, salah satu cara untuk mengurang pajak 

perusahaan yaitu dengan melakukan tax avoidance. Tax avoidance atau 

penghindaran pajak diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk 
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meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan peluang kelemahan (loophole) 

ketentuan perpajakan suatu negara. Tidak sedikit ahli pajak yang menyatakan 

 bahwa skema ini legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan yang 

berlaku. Pada umumnya, tax avoidance menyangkut perbuatan yang masih dalam 

koridor hukum, namun bertentangan dengan maksud dari pembuat Undang-

Undang (Klikpajak, 2018). 

Dari sudut pandang hukum tax avoidance merupakan suatu tindakan yang 

legal, tax avoidance dapat dilakukan dengan cara mencari kelemahan yang 

terdapat dalam suatu undang-undang perpajakan yang berlaku. Tax avoidance di 

perusahaan dilakukan tanpa adanya kecurangan dan rekayasa yang bertentangan 

dengan peraturan undang-undang perpajakan, maka dari itu beberapa perusahaan 

melakukan penyusunan laporan keuangan dengan dua versi. Laporan keuangan 

pertama digunakan untuk kepentingan para pemegang saham terkait dengan 

perhitungan dividen, dan laporan keuangan yang kedua digunakan untuk 

perhitungan pajak. Pada dasarnya tax avoidance bukan merupakan pelanggaran 

hukum, karena wajib pajak dibebaskan untuk menghitung, membayar dan 

melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan (self-assessment), oleh 

karena itu penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib 

Pajak melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) yang dapat disampaikan 

secara online, langsung, maupun dikirim melalui kantor pos.  

Salah satu fenomena penghindaran pajak yang terjadi pada tahun 2016 

yaitu pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan yang terafiliasi 

dengan perusahaan di Singapura yaitu PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT. 
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RNI) diduga melakukan upaya penghindaran pajak. Sebagai badan usaha, PT. 

Rajawali Nusantara Indonesia (PT. RNI) telah terdaftar sebagai perseroan 

terbatas. Namun, dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan 

hidup dari utang afiliasinya. Artinya,  pemilik di Singapura memberikan pinjaman 

kepada PT. Rajawali Nusantara Indonesia yang berada di Indonesia. Jadi pemilik 

tidak menamankan modalnya tetapi seolah-olah menjadikannya sebagai hutang, 

sehingga pada saat hutang dan bunganya dibayarkan dianggap sebagai dividen 

oleh pemilik di Singapura karena modal tersebut termasuk sebagai hutang 

perusahaan. Dalam laporan keuangan PT. Rajawali Nusantara Indonesia 2014, 

mencatat utang sebesar Rp20,4 miliar. Sedangkan omzet perusahaan hanya Rp. 

2,178 miliar. Belum lagi ada saldo rugi pada laporan tahun yang sama sebesar Rp. 

26.12 milyar. Selain itu, PT. Rajawali Nusantara Indonesia memanfaatkan 

Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Perpajakan Penghasilan khusus UMKM, 

dengan tarif PPh final 1%. Selanjutnya ada dua pemegang saham PT. Rajawali 

Nusantara Indonesia yang berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT 

secara tepat sejak tahun 2007-2015. Serta dua pemegang saham yang merupakan 

orang Singapura juga tidak membayar pajak penghasilan ke Indonesia, padahal 

memiliki usaha di Indonesia (Suryowati, 2016). 

Pendekatan teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

keagenan (agency theory) merupakan teori yang menjelaskan hubungan kerja 

antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen. Teori ini juga 

dapat memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan terkait pembiayaan 

modal dalam perusahaan serta perusahaan dapat menunjukkan keberhasilannya 
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dalam menghasilkan laba yang diharapkan. Teori keagenan juga diharapkan dapat 

berfungsi sebagai alat untuk meyakinkan para investor. 

Teori Legitimasi merupakan teori yang menyatakan bahwa organisasi 

merupakan bagian dari masyarakat. Teori legitimasi akan lebih memperhatikan 

norma sosial kemasyarakatan karena perusahaan akan membutuhkan keyakinan 

masyarakat bahwa aktivitas dan kinerja yang dilakukan oleh perusahaan dapat 

diterima oleh masyarakat secara luas. Legitimasi dalam perusahaan dimata 

stakeholder dapat dilakukan dengan cara meningkatkan tanggung jawab sosial 

(social responsibility). Dengan adanya penerimaan dari masyarakat, diharapkan 

dapat meningkatkan nilai perusahaan serta dapat meningkatkan profit perusahaan 

pula. Apabila hal tersebut dapat terpenuhi, maka dapat membantu atau mendorong 

para investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi. 

Dalam melakukan penentuan tax avoidance dipengaruhi oleh banyak hal, 

salah satu utamanya berasal dari faktor keuangan karena pada dasarnya 

perhitungan pajak didasari oleh laba yang dihasilkan perusahaan. Sehingga faktor 

keuangan yang ingin saya gunakan dalam penelitian ini adalah leverage, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, capital intensity, pertumbuhan penjualan. Selain 

faktor keuangan, peneliti juga ingin menganalisis keterkaitan antara corporate 

social responsibility (CSR) terhadap tax avoidance, karena apabila suatu 

perusahaan memiliki social responsibility yang baik maka akan berbanding lurus 

dengan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban membayar perpajakannya.  

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan variabel tersebut. 
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Leverage dapat didefinisikan sebagai jumlah hutang yang dimilki 

perusahaan dan digunakan untuk membiayai atau membeli aset-aset perusahaan 

(Fakhruddin, 2008). Leverage merupakan penambahan jumlah hutang dan dapat 

mengakibatkan beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan bertambah. Beban 

bunga tersebut dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak, maka dari itu 

beban bunga tersebut dapat digunakan untuk memperkecil pajak perusahaan 

sehingga perusahaan mempunyai peluang dalam melakukan tax avoidance. 

Penelitian tentang hubungan antara leverage dengan tax avoidance sudah diteliti 

terlebih dahulu oleh beberapa peneliti dengan hasil yang berbeda-beda. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka dan Merkusiwati (2019) serta Oktamawati 

(2017) menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Sementara itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Arianandini dan Ramantha, 

(2018) serta Putri dan Putra, (2017) menyatakan bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap tax avoidance.  

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dari tingkat penjualan selama periode tertentu. Profitabilitas dapat 

menunjukkan adanya peningkatan atau penurunan laba. Laba mempunyai 

pengaruh yang sangat besar terhadap kewajiban perpajakan suatu perusahaan, 

karena semakin meningkatnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan maka 

semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar perusahaan sehingga perusahaan 

akan cenderung melakukan tax avoidance untuk dapat memperkecil pajak yang 

menjadi tanggungannya. Penelitian tentang hubungan antara profitabilitas dengan 

tax avoidance sudah diteliti terlebih dahulu oleh beberapa peneliti dengan hasil 
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yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh  Pitaloka dan Merkusiwati 

(2019) serta Sari dan Devi (2018) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh 

terhadap tax avoidance. Sementara itu, pada penelitian yang dilakukan 

Arianandini dan Ramantha (2018) serta Putri dan Putra (2017) menyatakan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.  

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana perusahaan dapat 

mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut 

berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, rata-rata tingkat 

penjualan, nilai pasar saham dan jumlah penjualan (Machfoedz (1994)) dalam 

(Edy & Herawaty, 2005). Ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 

kategori, yaitu large firm (perusahaan besar), medium firm (perusahaan 

menengah) dan small firm (perusahaan kecil). Semakin besar ukuran perusahaan 

maka akan semakin kompleks pula transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. 

Peluang ini dapat digunakan perusahan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada 

untuk melakukan tax avoidance. Penelitian tentang hubungan antara ukuran 

perusahaan dengan tax avoidance sudah diteliti terlebih dahulu oleh beberapa 

peneliti dengan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan 

Putra (2017) serta Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Sementara itu, pada penelitian 

yang dilakukan oleh Khairunisa et al., (2017) serta Faizah dan Adhivinna (2017) 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Capital intensity (intensitas modal) merupakan aktivitas investasi 

perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Rasio 
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intensitas modal ini dapat menunjukkan efisiensi dari penggunaan aktiva untuk 

menghasilkan penjualan Mustika (2017). Menurut Commanor dan Wilson (1967) 

dalam Nimatur (2015) capital intensity ratio merupakan salah satu informasi yang 

penting bagi investor karena secara tidak langsung dapat menunjukkan tingkat 

efisiensi penggunaan modal yang telah ditanamkan oleh para pemegang saham. 

Apabila semakin tinggi nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka akan 

berdampak pada biaya penyusutan yang akan menjadi beban bagi perusahaan. 

Perusahaan dapat menggunakan celah beban penyusutan ini untuk mengurangi 

laba perusahaan yang akan dijadikan dasar untuk perhitungan pajak. Hal ini yang 

dapat digunakan perusahan untuk memanfaatkan peluang yang ada untuk 

melakukan tax avoidance. Penelitian tentang hubungan antara capital intensity 

dengan tax avoidance sudah diteliti terlebih dahulu oleh beberapa peneliti dengan 

hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Sandra dan Anwar 

(2018) serta Dharma dan Noviari (2017) menyatakan bahwa capital intensity 

berpengaruh terhadap tax avoidance. Sementara itu, pada penelitian yang 

dilakukan oleh (Wiguna dan Jati (2017) serta (Muzakki dan Darsono (2015) 

menyatakan bahwa capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Pertumbuhan penjualan (sales growth) merupakan suatu indikator yang 

dapat menunjukkan perkembangan tingkat penjualan sebuah perusahaan dari 

tahun per tahun (Arasteh (2013) dalam (Nugraha dan Mulyani, 2019)). Apabila 

penjualan mengalami peningkatan akan menyebabkan keuntungan yang 

didapatkan perusahaan lebih tinggi, yang mana akan menyebabkan meningkatnya 

pembayaran pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Hal inilah yang akan 
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mengakibatkan perusahaan cenderung melakukan tax avoidance. Penelitian 

tentang hubungan antara pertumbuhan penjualan dengan tax avoidance sudah 

diteliti terlebih dahulu oleh beberapa peneliti dengan hasil yang berbeda-beda. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Mulyani (2019) serta Purwanti dan 

Sugiyarti (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh 

terhadap tax avoidance. Sementara itu, pada penelitian yang dilakukan oleh 

Permata et al., (2018) serta Oktamawati (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan 

penjualan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 

CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan suatu bentuk 

komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan 

ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat pada 

umumnya (Holme dan Watts, 2006 dalam Roman & Richardson, 2012). Apabila 

semakin tinggi tingkat tanggung jawab sosial perusahaan maka akan semakin 

rendah pula kegiatan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan. Namun hal 

ini akan menjadi dilema oleh suatu perusahaan, apabila perusahaan ingin 

melakukan kegiatan tax avoidance hal ini akan mempengaruhi dukungan kepada 

pemerintah dalam hal program sosial, maka perusahaan dapat dikategorikan 

sebagai perusahaan yang tidak dapat bertanggung jawab secara sosial. Penelitian 

yang dilakukan oleh Sari dan Adiwibowo (2017) serta Maraya dan Yendrawati 

(2016) menyatakan bahwa pengungkapan CSR (Corporate Social Responsibility) 

berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan 

Dharma dan Noviari (2017) serta Ningrum, Suprapti dan Anwar (2018) 
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menyatakan bahwa pengungkapan CSR (Corporate Social Responsibility) tidak 

berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Berdasarkan latar belakang di atas, fenomena yang telah terjadi, serta 

adanya beberapa riset gap oleh peneliti terdahulu, maka penelitian ini penting 

untuk dilakukan dengan judul “Pengaruh Faktor Keuangan Dan Corporate 

Social Responsibility (CSR) Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor 

Perdagangan, Jasa Dan Investasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2017-2019”. 

  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat 

dirumuskan pertanyaan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan 

sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia?  

2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada 

perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia? 

3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada 

perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia? 
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4. Apakah Capital Intensity berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada 

perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia? 

5. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Tax Avoidance 

pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia? 

6. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap Tax 

Avoidance pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah leverage berpengaruh terhadap tax avoidance 

pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia? 

2. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tax 

avoidance pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax 

avoidance pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
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4. Untuk mengetahui apakah capital intensity berpengaruh terhadap tax 

avoidance pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

5. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap 

tax avoidance pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

6. Untuk mengetahui apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh 

terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan 

investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Secara akademis, dapat menambah wawasan dan dapat digunakan 

sebagai bahan referensi bagi pihak yang membutuhkan. 

b. Secara teoritis, dapat digunakan untuk memeberikan gambaran 

mengenai pengunaan varibel dan teori tertentu dalam memprediksi 

kegiatan tax avoidance. 

c. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

informasi kepada pihak internal maupun eksternal mengenai 

kegiatan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Proposal 

Untuk memperoleh gambaran mengenai penelitian, maka gambaran 

sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini menjelaskan mengenai  latar belakang 

masalah yang menjadi dasar dalam penelitian ini, perumusan masalah 

terkait dengan pneleitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan membahas teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang berkaitan dengan 

penelitian ini, dan hipotesis penelitian 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas metode penelitian yang meliputi populasi, 

sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini akan membahas mengenai gambaran subyek penelitian, analisis 

deskriptif responden, analisis deskriptif variabel, dan analisis statistik 

beserta pembahasan pada masing-masing variabel. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini akan membahas terkait kesimpulan akhir, keterbatasan dalam 

penelitian, dan saran untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan 

penelitian selanjutnya. 

 


	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang Masalah
	1.2 Perumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Manfaat Penelitian
	1.5 Sistematika Penulisan Proposal


