
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebuah negara pasti membutuhkan pembangunan secara berkelanjutan. 

Pembangunan infrastruktur, pendidikan, keterampilan, sangat dibutuhkan oleh 

sebuah negara, terlebih negara yang sedang berkembang. Pemerintah menyadari 

sebagai negara berkembang, Indonesia masih banyak membutuhkan 

pembangunan, apalagi dengan luas wilayah sekitar 1,9 km
2
 dan jumlah penduduk 

mencapai 250 juta jiwa tentu dana yang dibutuhkan untuk membiayai negeri ini 

begitu besar. Suandy (2011:2) menyebutkan “sumber-sumber penerimaan negara 

untuk membiayai pembangunan negeri ini berasal dari berbagai sektor, yaitu 

pajak, kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari badan 

usaha milik negara, dan sumber-sumber lain”.  

Pajak merupakan pendapatan utama negara. Pajak dihimpun dari 

masyarakat melalui pemerintah pusat maupun daerah, baik dari wajib pajak badan 

maupun orang pribadi. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

Dari pengertian tersebut dapat digarisbawahi bahwa pajak bersifat memaksa 

dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Kontraprestasi yang diberikan 

adalah berupa pelayanan publik dan pembangunan sarana dan prasarana umum, 

artinya bahwa wajib pajak maupun bukan wajib pajak akan sama-sama menikmati 

imbalan dari pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak. Hal ini sudah 

melekat dalam pikiran masyarakat sehingga pajak menjadi momok bagi sebagian 

orang dan selalu ada upaya dari masyarakat untuk menghindari pajak, bahkan 

menghindari diri menjadi wajib pajak. Hal ini tentu tidak sejalan dengan 
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kepentingan pemerintah yang menginginkan peningkatan penerimaan pajak dari 

tahun ke tahun. 

Pada tahun 2018, Kementerian menganggarkan 85% penerimaan pajak 

terhadap total pendapatan Negara, namun hanya 71,39% yang diterima dari total 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (www.kemenkeu.go.id). Target yang 

tidak terpenuhi ini berasal dari ketidakpatuhan terhadap pajak.  

Dari tahun 2010 hingga 2015 Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi 

yang menurun. Tahun 2016 hingga 2017 mengalami kenaikan namun tidak 

signifikan (Badan Pusat Statistik, 2017). Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia 

pada tahun 2017 adalah industri pengolahan sebesar 0,91%, sektor konstruksi 

0,67%, perdagangan 0,59%, dan pertanian 0,49% (www. kompas.com). Hal ini 

mengisyaratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi salah satunya oleh 

peran pengusaha dalam menjalankan perusahaan.  

Bagi masyarakat yang berorientasi laba, pajak merupakan beban yang 

mengurangi pendapatan. Sekalipun sebenarnya masyarakat mengetahui bahwa 

pajak digunakan untuk pembangunan negara dan meningkatkan perekonomian, 

namun perbedaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat ini 

menyebabkan masyarakat mencoba mencari strategi untuk meminimalkan pajak 

yang dibayarkan kepada negara. Strategi ini dinamakan tax planning.  

Pajak dapat direncanakan atau diatur sedemikian rupa agar wajib pajak 

dapat dihemat. Tax planning dapat dibagi menjadi tax evasion, tax shelter, tax 

avoidance, dan tax fraud. Di antara semua itu hanya tax avoidance (penghindaran 

pajak) yang dapat dikatakan legal atau tidak melanggar hukum. Namun batasan 

antara legal dan tidak legal ini tipis, karena penghindaran pajak merupakan upaya 

mengurangi biaya pajak dengan mencari celah dari ambiguitas ketentuan 

perpajakan yang menimbulkan multi-interpretasi (Mangoting, Sukoharsono, & 

Nurkholis, 2017). Sering dikatakan bahwa tindakan penghindaran pajak 

merupakan wilayah abu-abu dalam perpajakan karena terkadang sulit untuk 

dibedakan apakah menyalahi aturan atau tidak, sehingga seringkali dikategorikan 

menjadi unacceptable tax avoidance dan acceptable tax avoidance. Penggolongan 

unacceptable tax avoidance dan acceptable tax avoidance di berbagai negara 
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dapat berbeda-beda tergantung pada ketentuan perpajakan dan budaya 

masyarakatnya.  

Di Indonesia, aturan mengenai penghindaran pajak terus ditambahkan dan 

diperbarui. Pada tahun 2016 Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 yang dinilai akan cukup efektif 

dalam menekan penghindaran pajak. Bukan hanya itu, pada tahun 2017 Indonesia 

bergabung dengan Forum Global OECD (Organisation for Economic Co-

operation and Development) untuk berbagi informasi keuangan dengan 

masyarakat internasional sehingga praktik penghindaran pajak dapat diawasi 

karena penghindaran pajak bukan masalah sebuah negara saja, tapi juga saling 

berkaitan dengan negara lain. Informasi keuangan yang saling dibagikan ini 

sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk mengungkap 

modus-modus penghindaran pajak.  

Mangoting et al. (2017) mengemukakan bahwa tindakan penghindaran 

pajak ternyata bukan hanya karena faktor keterpaksaan saja, namun juga 

kesengajaan, ketidakrelaan, dan keagresifan. Kesengajaan yang dilakukan rupanya 

berhubungan dengan kinerja oknum petugas pajak yang suka mencari-cari 

kesalahan sehingga wajib pajak sengaja membuat kesalahan agar oknum petugas 

tersebut tidak mencari-cari kesalahan lagi. Keterpaksaan dimaknai sebagai 

penghindaran pajak yang dilakukan karena terdesak oleh keadaan ataupun meniru 

yang lain. Faktor ketidakrelaan seringkali disebabkan karena fenomena korupsi 

yang marak terjadi menimbulkan ketidakpercayaan padahal pembayaran pajak 

merupakan pengorbanan yang dilakukan wajib pajak sehingga seharusnya paling 

tidak wajib pajak mendapat kontraprestasi pelayanan publik yang lebih baik. 

Wajib pajak yang agresif menginginkan pembayaran pajak yang seminim 

mungkin dan tidak jarang melibatkan pihak yang paham perpajakan yaitu 

konsultan pajak. Konsultan pajak akan sebisa mungkin memuaskan keinginan 

klien. Kesimpulannya bahwa keempat hal tersebut tidak hanya melibatkan wajib 

pajak dan pemerintah saja, namun juga konsultan pajak dan oknum petugas pajak 

yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu pemerintah 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN ... SAPUTRI DESTI A. P



4 

 

 

 

juga terus memperbaiki peraturan dan kebijakan agar kualitas dan pelayanan 

publik memadai dan mencapai tujuan pemerintah.  

Dalam tiap periode sebuah entitas pasti akan menyajikan hasil dari 

pencatatan keuangannya yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil 

pengelolaan maupun strategi keuangan yang dilakukan suatu entitas akan 

berpengaruh pada keabsahan sebuah laporan keuangan yang akan memengaruhi 

pembuatan keputusan stakeholder. Bukan hanya itu laporan keuangan yang 

menyesatkan penggunanya akan berdampak buruk bagi entitas itu sendiri karena 

akan memengaruhi kebijakan top manajemen. Sebagai principal dan agent, 

manajemen dan pemegang saham memiliki perbedaan kepentingan yang membuat 

manajemen cenderung menampakkan laba yang tinggi pada laporan keuangan 

agar memperoleh kompensasi, sedangkan bagi pemilik, laba yang tinggi akan 

menyebabkan pembayaran pajak juga tinggi sehingga akan cenderung 

mengecilkan labanya.  

Dengan adanya penghindaran pajak, laporan keuangan yang disajikan 

menjadi bias dan tidak mencerminkan keadaan keuangan wajib pajak yang 

sebenarnya. Bagi sebuah perusahaan hal ini akan menyesatkan stakeholders dalam 

membuat keputusan terkait investasi, pembelian saham, pembayaran pajak, 

pembuatan kebijakan, maupun pandangan dalam menilai sebuah entitas. Tentu hal 

ini akan merugikan perusahaan jika laporan keuangan terlalu bias dan merugikan 

pemerintah karena tidak mencapai target pendapatan negara. Mustikasari (2007) 

berpendapat bahwa untuk mencapai target pajak, WP sendiri harus sadar dan 

patuh untuk memenuhi kewajiban wajib pajak sehingga perlu dikaji tentang 

faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. 

Banyak faktor yang menyebabkan wajib pajak melakukan penghindaran 

pajak, baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor internal yaitu keinginan 

wajib pajak untuk meningkatkan laba sehingga menarik perhatian investor, 

sedangkan faktor eksternal antara lain: fenomena korupsi, kesempatan atas 

kelemahan sistem perpajakan, dan kecurangan oknum petugas pajak (Mangoting 

et al., 2017). Berbagai faktor telah diuji dalam berbagai penelitian, seperti: rasio 

keuangan, karakteristik perusahaan, kesulitan keuangan, maupun Corporate 
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Social Responbility (CSR). Karakteristik perusahaan yang seringkali diuji antara 

lain ukuran perusahaan, umur perusahaan, komisaris independen, dan komite 

audit. Rasio keuangan yang sering dibahas dalam penelitian antara lain 

profitabilitas, leverage, return on assets (ROA), return on equity (ROE), dan lain-

lain. Oleh karena menunjukkan perbedaan hasil antara satu dengan yang lain, 

faktor-faktor tersebut menjadi faktor yang sering diuji oleh peneliti. Hal ini 

membuktikan bahwa penelitian mengenai faktor-faktor yang mampu 

memengaruhi penghindaran pajak masih perlu digali lagi agar terus berkembang, 

untuk memperkuat atau justru memberikan hasil penelitian yang berbeda. Dari 

berbagai faktor yang sering diuji tersebut, penelitian ini membahas ukuran 

perusahaan, financial distress, dan umur perusahaan agar penelitian yang sudah 

ada semakin berkembang. Berdasar uraian tersebut maka penelitian ini diberi 

judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, dan Umur Perusahaan 

terhadap Penghindaran Pajak”. 

1.2 Kesenjangan Penelitian 

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji ukuran perusahaan, 

financial distress, dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak. Masing-

masing penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda satu dengan yang lainnya 

karena berbagai faktor.  

Petugas pajak akan menganggap bahwa semakin besar perusahaan akan 

semakin berpotensi menyumbang pajak yang besar pula. Besar kecilnya 

perusahaan dapat dinilai melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar 

saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan (Dewinta & Setiawan, 

2016). Menurut Yogiyanto (2007:282) dalam Dewinta & Setiawan (2016), log 

total aset lebih stabil dibandingkan proksi yang lainnya dan berkesinambungan 

antar periode. Besarnya total aset mencerminkan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba yang besar pula. Pendapat ini dibuktikan oleh Dewinta & 

Setiawan (2016); dan Swingly & Sukartha (2015) dalam penelitiannya yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran 

pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Artinya bahwa perusahaan yang besar cenderung menghasilkan laba yang besar 
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sehingga meyebabkan beban pajak menjadi besar, sehingga manajemen berupaya 

meminimalkan beban pajak tersebut melalui penghindaran pajak. Namun 

penelitian Kurniasih & Sari (2013) dan Tristianto & Oktaviani (2016) menemukan 

bahwa ukuran perusahaan yang besar tidak memotivasi perusahaan untuk 

melakukan penghindaran pajak. Berbeda lagi dengan Cahyono Andini, & Raharjo 

(2016); Mahanani, Titisari, & Nurlaela (2017);  dan Suprapti (2017) yang 

menyatakan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan tidak memengaruhi suatu 

perusahaan melakukan penghindaran pajak. 

Selain ukuran perusahaan, umur perusahaan menjadi aspek yang bisa 

dipertimbangkan untuk melihat pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Hal ini 

disebabkan karena semakin lama berdiri sebuah perusahaan, akan semakin 

berpengalaman pula dalam menangani sistem pajak. Perusahaan akan semakin 

lihai dalam memanfaatkan celah-celah kelemahan ketentuan perpajakan seperti 

pada penelitian yang dilakukan oleh Dewinta & Setiawan (2016) dan Mahanani et 

al. (2017) yang mengungkapkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif 

terhadap penghindaran pajak. Umur perusahaan dapat dilihat dari berapa lama 

suatu perusahaan terdaftar dalam bursa efek. Terdaftarnya perusahaan dalam 

bursa efek dapat memengaruhi struktur modal dan kepemilikan, melipatgandakan 

kesempatan pertumbuhan, meningkatkan eksposur media, serta permintaan 

struktur kepemimpinan perusahaan yang berbeda (Loderer, Neusser, & Waelchli, 

2009). 

Semakin lama perusahaan berdiri akan memengaruhi kondisi keuangan. 

Kondisi keuangan yang buruk seperti ketidakmampuan membayar kewajiban dan 

arus kas yang tidak likuid akan mendorong manajemen untuk melakukan 

penghindaran pajak. Kondisi ini biasa disebut dengan financial distress (Almilia 

& Kristijadi, 2003). Lebih baik jika perusahaan mendeteksi kondisi ini secara dini 

agar terhindar dari kebangkrutan. Almilia & Kristijadi (2003) menggunakan 6 

(enam) rasio keuangan untuk memprediksi financial distress. Rasio keuangan 

tersebut antara lain: profit margin, likuiditas, efisiensi operasi, profitabilitas, 

financial leverage, posisi kas, dan pertumbuhan. Dari antara 6 (enam) rasio 
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tersebut yang paling signifikan untuk memprediksi financial distress ialah rasio 

profitabilitas, leverage, likuiditas, dan pertumbuhan.  

Kondisi keuangan yang tidak sehat dapat berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak seperti pada hasil penelitian Alifianti, Putri, & Chariri (2017) 

dan Riantami & Triyanto (2018). Namun penelitian lain yang dilakukan oleh 

Nugroho & Firmansyah (2017) menyatakan bahwa financial distress tidak 

berdampak pada agresivitas pajak.   

Untuk menghadapi situasi krisis, perusahaan cenderung melakukan strategi 

untuk mempertahankan perusahaan, salah satunya dengan penghindaran pajak. 

Seperti pada penelitian Maulana, Marwa, & Wahyudi (2018) yang menyatakan 

bahwa adanya hubungan positif antara financial distress dan penghindaran pajak. 

Richardson, Lanis, & Taylor (2015) meneliti bagaimana kaitan antara financial 

distress dan agresivitas pajak selama krisis keuangan global yang terjadi pada 

tahun 2008. Hubungan yang positif di antara keduanya memperkuat pernyataan 

bahwa kesulitan keuangan yang dialami perusahaan semakin memotivasi 

manajemen untuk melakukan penghindaran pajak sebagai upaya untuk 

meminimalkan menghemat kas yang dimiliki. 

Hasil penelitian yang berbeda-beda memunculkan ide baru untuk merangkai 

ukuran perusahaan, financial distress, dan umur perusahaan atas pengaruhnya 

terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini akan menggunakan sektor manufaktur 

yang terdaftar di BEI sebagai objek penelitian karena sektor manufaktur 

merupakan penyumbang pajak terbesar, yaitu sebesar 31,8% pada tahun 2017 

(kemenperin.go.id). Selain itu perusahaan manufaktur melakukan aktivitas usaha 

secara menyeluruh mulai dari pembelian bahan baku lalu dibuat menjadi barang 

jadi sampai dijual ke masyarakat sehingga setiap aspek usahanya pun pasti 

melibatkan perpajakan (Dewinta & Setiawan, 2016). Penelitian ini merupakan 

pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan perubahan tahun, variabel, dan 

pengukuran yang digunakan.  
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1.3 Tujuan 

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris tentang faktor-

faktor penyebab dilakukannya penghindaran pajak, apakah dari ukuran 

perusahaan, financial distress atau justru umur perusahaan. Dengan demikian, 

hasil riset ini akan memberi gambaran mengenai variabel-variabel keuangan 

manakah yang berpengaruh besar terhadap penghindaran pajak. 

 

1.4 Ringkasan Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan jenis 

data sekunder. Data yang diobservasi ada 190 laporan keuangan yang diambil dari 

38 perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangannya secara 

berturut-turut selama 2013-2017. Teknik analisis yang digunakan adalah statistik 

deskriptif, evaluasi outer model, evaluasi inner model, dan uji hipotesis. Data 

diolah menggunakan Partial Least Square (PLS).  

 

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian 

Laporan keuangan berguna untuk memprediksi kemungkinan distress suatu 

perusahaan. Semakin lama umur perusahaan maka semakin mungkin perusahaan 

melakukan penghindaran pajak. Seiring berjalannya waktu, perusahaan 

berkembang menjadi besar sehingga memiliki kecenderungan untuk melakukan 

penghindaran pajak. Ukuran perusahaan, financial distress, dan umur perusahaan 

dapat menjadi alasan bagi perusahaan untuk menggunakan strategi penghindaran 

pajak guna menghemat pengeluarannya. Banyak faktor selain ketiga variabel 

tersebut yang menjadi alasan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran 

pajak. Namun ketiga variabel tersebut menunjukkan sebuah eksistensi perusahaan, 

bahwa dengan umur yang terus berjalan, perusahaan terus berkembang melalui 

ekspansi, peningkatan teknologi, pengembangan inovasi, dan sebagainya. Akan 

tetapi, perkembangan perusahaan tak lepas dari pasang surutnya bisnis, yang 

kadang ada di puncak, atau malah mengalami distress. Oleh karena itu perusahaan 

terus berupaya untuk mempertahankan eksistensinya, salah satu caranya dengan 

penghindaran pajak yang menghemat pengeluaran dengan mencari celah dari 
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aturan-aturan perpajakan yang ada. Dengan begitu terjadi hubungan mutualisme 

antara manajemen dan prinsipal. Manajemen dapat memperoleh bonus melalui 

laba yang dihasilkan sedangkan prinsipal tidak perlu mengeluarkan biaya yang 

lebih besar untuk pajak, sehingga laba dapat dikelola untuk hal lain. 

 

1.6 Sistematika 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab utama, yaitu: 

Bab 1: Pendahuluan  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi 

target pajak yang disebabkan kesadaran wajib pajak dan faktor-faktor penyebab 

lainnya, seperti ukuran perusahaan, financial distress, dan umur perusahaan. Dari 

berbagai penelitian sebelumnya terbentuk perbedaan hasil yang menghasilkan 

sebuah ide untuk mengembangkan penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk 

memberi kontribusi pada praktisi dan akademisi.  

Bab 2: Tinjauan Pustaka 

Ukuran perusahaan merupakan besarnya nilai aset perusahaan, financial distress 

merupakan kesulitan keuangan, sedangkan umur perusahaan merupakan lamanya 

suatu perusahaan terdaftar di BEI. Penghindaran pajak memiliki merupakan upaya 

untuk mengecilkan pembayaran pajak dengan menggunakan celah kelemahan 

aturan perpajakan. penelitian ini menggunakan teori agensi dan teori akuntansi 

positif. Teori tersebut bersama-sama dengan penelitian terdahulu membentuk 

hipotesis-hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya. 

Bab 3: Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan data 

sekunder berupa laporan keuangan yang diambil dari web BEI. Data dipilih 

menggunakan metode purposive sampling. Metode yang digunakan adalah PLS 

karena penelitian ini memiliki variabel laten. Variabel bebas yang digunakan 

adalah ukuran perusahaan, financial distress, dan umur perusahaan, sedangkan 

variabel terikatnya adalah penghindaran pajak. Selaku variabel laten, financial 

distress memiliki tujuh indikator pembentuknya. 

Bab 4: Hasil dan Pembahasan 
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Rangkaian analisis yang dilakukan yaitu analisis deskriptif, analisis kelayakan, 

dan pembuktian hipotesis. Hasil pengukuran menyatakan bahwa dari 7 indikator, 

terdapat 4 indikator yang memenuhi sebagai indikator pembentuk financial 

distress. Dari hasil analisis dan penghitungan, hipotesis yang dibuat terbukti. 

Bab 5: Simpulan dan Saran 

Simpulan dari penelitian ini adalah ukuran perusahaan, financial distress, dan 

umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini 

didasari oleh teori dan penelitian sebelumnya menjadi referensi yang menguatkan 

hipotesis yang dibuat sehingga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi 

maupun praktisi dalam membuat keputusan.  
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