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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pemungutan Pajak di Indonesia menggunakan setidaknya terdapat 3 (tiga) 

Metode yang berbeda yaitu, Self Assesment System, Official Assesment System, dan 

Witholding System. Metode pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia saat 

ini adalah metode Self Assesment System yang dimana semua kegiatan pelaporan 

perpajakan dilakukan oleh wajib pajak. Penerapan metode pemungutan pajak yang 

dipilih di suatu negara Menurut para ahli, adalah bentuk yang paling ideal yang 

akan digunakan sebagai moda pemungutan pajak perlu dipertimbangkan secara 

hukum agar tetap sejalan dengan dinamika di lapangan (Subiyakto, 2017). 

Merujuk pada data yang diperoleh dari website www.pajak.go.id Target 

Realisasi penerimaan pajak yang ditetapkan oleh Direktoral Jendal Pajak (DJP), 

mulai tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami penurunan, tetapi kontribusi 

terhadap pajak tetap meningkat walaupun sempat mengalami penurunan. Berikut 

tabel presentase realisasi peneriman pajak dari tahun 2015 sampai 2019.
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Tabel 1.1 

Presentase Penerimaan Pajak 

(dalam triliun rupiah) 

Sumber :www.pajak.go.id, diolah 

Tabel 1.1 menunjukkan capaian dari realisasi penerimaan pajak dari tahun 

2015 sampai tahun 2019. Dapat dilihat presentase penerimaan pajak sempat 

mengalami penurunan pada tahun 2016 sampai tahun 2017, kemudian pada tahun 

2017 sampai 2019 presentase penerimaan pajak kembali meningkat. Penerimaan 

pajak yang menurun dapat disebabkan oleh salah satunya, yaitu penghindaran pajak 

oleh Wajib Pajak (WP) (Putra & Jati, 2018). Menurut Fitriya (2020) 

Ketidakpatuhan wajib pajak menjadi faktor terjadinya penghindaran pajak. 

Faktor lain yang mempengaruhi realisasi penerimaan perpajakan yaitu 

perubahan sisem pemungutan pajak dari Official Assesment System menjadi Self 

Assessment System, dan ketetapan pajak yang tidak relevan, dikurangi atau 

dihilangkan. Peraturan Wajib Pajak Badan (WPB) sebagaimana tertera dalam UU 

Pasal 36 ayat 1 huruf b beberapa faktor inilah yang menyebabkan wajib pajak (WP) 

melakukan upaya penghindaran pajak untuk mempertahankan pendapatannya. 

 Penghindaran Pajak dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan 

kewajiban perpajakan dengan legal, sehingga perusahaan cenderung mengadopsi 

berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya (Wanudyaningrum, 2018). Oleh 

Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 

Target 1,508.0 1,555.9 1,666.4 1,903.0 2,165.1 

Realisasi 1,241.1 1,285.2 1,343.1 1,549.0 1,781.9 

Capaian 82.30% 82.60% 80.60% 81.40% 82.30% 
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sebab itu praktik mengenai Penghindaran Pajak adalah praktik yang unik sekaligus 

rumit karena di satu sisi penghindaran pajak merupakan hal yang legal, namun di 

sisi lain pemerintah tidak menginginkan wajib pajak melakukan penghindaran 

pajak (Saputra et al., 2020). 

 Contoh fenomena mengenai penghindaran pajak yang terjadi pada 

perusahaan di Indonesia. Salah satunya adalah kasus dari temuan Tax Justice 

Network tahun 2020. Hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa akibat 

penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar 4,86 

miliar dolar AS atau 68,7 triliun rupiah per tahun, Kerugian tersebut 95% dari hasil 

penghindaran pajak oleh korporasi di Indonesia, sedangkan sisanya 5% dari wajib 

pajak orang pribadi (WPOP). Tax Justice Network menjelaskan perusahaan 

multinasional mengalihkan labanya ke negara bebas pajak (tax heaven), sebaliknya 

wajib pajak orang pribadi (WPOP), mengalihkan asetnya di luar jangkauan hukum 

Indonesia (www.nasional.kontan.co.id). 

Contoh fenomena lainnya mengenai kasus penghindaran pajak di Indonesia 

yaitu, kasus yang menyangkut PT Indofood Tbk. Perusahaan tersebut terbukti telah 

melakukan penghindaran pajak dengan berupaya mengalihkan asetnya ke luar 

jangkauan hukum yang terjadi pada tahun 2013. PT Indofood Tbk melakukan 

ekspansi perusahaan dengan ikut mengalihkan aset perusahaan 

(www.gressnews.com).  

Kasus lain mengenai penghindaran pajak ialah PT RNI, perusahaan 

perseroan terbatas dengan permodalan yang bergantung dengan hutang afiliasi. 

Pemiliknya melakukan penanaman modal dengan hutang lantaran hutang dapat 
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mengurangi pajak. Laporan keuangan PT RNI tahun 2014 tercatat sebesar Rp 20,4 

miliar sedangkan omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar, terdapat kerugian di 

tahun yang sama sebesar Rp 26,12 miliar. Berdasarkan laporan keuangan tersebut 

terlihat bahwa perusahaan beruaha mengurangi laba dengan memperbesar pinjaman 

yang nantinya bunga pembayaran dapat mengurangi besaran pajak 

(www.ekonomi.kompas.com) 

Penelitian ini juga mengadopsi teori stakeholder. Robert (1992) menyatakan 

Teori ini menjelaskan bahwa kegiatan bisnis perusahaan tidak hanya untuk 

kepentingan pribadi, tetapi juga untuk stakeholder. Stakeholder merupakan pihak-

pihak yang memiliki kepentingan tertentu terhadap perusahaan. Kaitannya tentang 

dalam hal pajak, perusahaan harus berkontribusi untuk kepentingan negara. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yang 

diantaranya adalah, Profitabilitas, Leverage dan Size. Profitabilitas merupakan 

ukuran kinerja kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dalam 

periode tertentu (Putra & Jati, 2018).  Profitabilitas menunjukkan evaluasi 

keberhasilan sistem manajemen dalam tingkat efektivitas sistem yang digunakan 

oleh perusahaan. Menurut Lustina Rima Masrurroch, dkk (2021) Profitabilitas 

didefinisikan sebagai indikator yang mencerminkan status keuangan perusahaan. 

Semakin tinggi nilai Profitabilitas maka kinerja keuangan dalam suatu perusahaan 

semakin baik. Hasil penelitian  Nyoman Trismana Putra (2018) dan Suryani, S., & 

Mariani (2019) menyatakan bahwa Profitabilitas yang diukur dengan 

menggunakan Return On Assets berpengaruh pada penghindaran pajak. Hasil 

berbeda dengan penelitian Herkulanus & Made (2018) menyatakan bahwa 
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Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena profil data 

ROA perusahaan sampel tidak jauh berbeda satu sama lain. 

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi terjadinya Penghindaran Pajak 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Leverage. Leverage berarti 

menunjukkan proporsi penggunaan hutang untuk mendanai investasi perusahaan. 

Penggunaan Leverage berfungsi untuk dapat diketahui sejauh mana pinjaman 

perusahaan berpengaruh terhadap peningkatan suatu kinerja keuangan perusahaan 

(Pramiswari, 2019). Hasil penelitian Indirawati & Dwimulyani (2019) dan Suryani, 

S., & Mariani (2019) mengungkapkan bahwa Leverage berpengaruh signifikan 

terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan 

Penelitian Putu Winning Arianandini (2018) yang mengemukakan bahwa Leverage 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. 

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi terjadinya Penghindaran Pajak 

yang digunakan dalam penelitian ini sebagai variabel moderasi adalah Size. Size  

merupakan skala yang dapat membagi perusahaan menjadi perusahaan besar dan 

kecil berdasarkan beberapa metode (seperti total aset dan tingkat penjualan) (Putra 

& Jati, 2018). Semakin besar skala perusahaan, maka akan semakin memperkuat 

alasan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian Nyoman 

Trismana Putra (2018) dan Vandi & Herawaty (2020) menjelaskan bahwa Size atau 

Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh Profitabilitas pada penghindaran pajak, 

selanjutnya Penelitian Vandi & Herawaty (2020) dan Saputra et al. (2020) 

menjelaskan bahwa Size memoderasi pengaruh Leverage terhadap penghindaran 

pajak.  
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Hasil dari beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa hasilnya 

berbeda-beda dan praktik Penghindaran Pajak di Indonesia sulit ataupun bahkan 

tidak bisa dihindari, karena itu peneliti sangat tertarik untuk melakukan replikasi 

terhadap penelitian dengan topik Penghindaran Pajak terutama pada Perusahaan 

sektor makanan dan minuman di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Penelitian ini menggunakan variable keuangan yaitu Profitabilitas dan 

Leverage serta Size sebagai variabel pemoderasinya. Dengan demikian akan 

dilakukan Penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas dan Leverage 

Terhadap Penghindaran Pajak dengan Size Sebagai Variabel Moderasi” 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada peneilitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran 

Pajak? 

2. Apakah Leverage berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak? 

3. Apakah Size dapat memoderasi Profitabilitas dengan Penghindaran Pajak? 

4. Apakah Size dapat memoderasi Leverage dengan Penghindaran Pajak? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka, tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak 

2. Untuk mengetahui pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak  
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3. Untuk mengetahui apakah Size dapat memoderasi Profitabilitas dengan 

Penghindaran Pajak 

4. Untuk mengetahui apakah Size dapat memoderasi Leverage dengan 

Penghindaran Pajak 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teori penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu: 

Diharapkan penelititan ini dapat membuktikan teori-teori yang digunakan 

yaitu, teori stakeholder sebagai informasi mengenai Penghindaran Pajak, 

Profitabilitas, Leverage, dan Size serta mengetahui realisasi penerimaan 

pajak yang disebabkan karena metode Self Assesment Systems. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Regulator  

Memperketat pengawasan tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan di 

Indonesia untuk mengurangi dan meminimalisir kesempatan perusahaan 

melakukan upaya penghindaran pajak. 

b. Bagi Perusahaan 

Sebagai informasi mengenai keputusan perusahaan dalam upaya 

penghindaran pajak serta perusahaan diharapkan dapat meningkatkan 

kompetensi dalam menyajikan laporan keuangan supaya terhindar dari 

sanksi perpajakan.
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1.5. Sistematika Penulisan Proposal 

Sistematika penulisan proposal ini akan menjelaskan menganai tahapan 

penyusunan skripsi dengan bab-bab sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang, yang menyangkut 

fenomena yang menjadi alasan dilakukan penelitian, rumusan 

masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penyususan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan 

dan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, 

landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai tahapan sistematis meliputi rancangan 

penelitian, batasan penelitian, definisi operasional pengukur 

variabel, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data 

dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data. 

BAB IV :  GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran subyek penelitian 

dengan analisis data dan pembahasan mengenai analisis data yang 

dilakukan. 

BAB V : PENUTUP 
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Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil peneletian 

dan pembahasan beserta menguraikan keterbatasan yang ada pada 

penelitian ini dan juga saran peneliti untuk penelitian selanjutnya. 


