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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendapatan negara kita Indonesia sebagian besar masih didominasi dari 

pendapatan pajak, tidak dapat dipungkiri bahwa APBN sangat bergantung pada 

pendapatan pajak. Pajak memiliki kontribusi yang besar bagi negara kita, tanpa 

adanya pajak kegiatan negara kita yang bersumber dari APBN tidak akan berjalan 

dengan lancar. Saat ini pemerintah sedang aktif melakukan sosialisasi pajak demi 

mencapai pendapatan negara dari sektor pajak sebesar-besarnya salah satunya 

dengan melakukan sensus pajak.  

Bertentangan dengan pemerintah yang menginginkan pendapatan pajak 

yang besar, para wajib pajak dalam hal ini wajib pajak pribadi dan wajib pajak 

badan menginginkan beban pajak yang ringan, terutama wajib pajak badan yang 

sebagian besar selalu menginkan pembayaran pajak yang minimal dengan 

perolehan laba yang maksimal. Banyak cara mereka upayakan demi mencapai 

tujuan untuk memperkecil pajak yang harus dibayar, baik dengan cara legal 

maupun ilegal. Mereka yang melakukan penghindaran pajak secara ilegal 

diantaranya bisa dengan menggunakan laporan keuangan ganda, yang satu untuk 

keperluan perusahaan dan yang satu dibuat laporan keuangan fiktif untuk 

kepentingan perpajakan. Apabila kejadian seperti ini tercium oleh para fiskus 

maka tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan yang berujung 
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ke pengenaan sanksi, berupa sanksi administrasi, sanksi denda, bahkan sanksi 

pidana perpajakan. 

Akhir-akhir ini marak kita jumpai di berbagai media kasus-kasus pidana 

perpajakan yang melibatkan para pengusaha-pengusaha besar di negara kita 

beserta para pegawai pajak yang terlibat di dalamnya, sungguh sangat ironi 

menyaksikan aparatur pemerintah yang membantu para pengusaha untuk ikut 

berbuat curang secara ilegal meringankan beban pajak mereka dengan merugikan 

negara milyaran bahkan hingga triliyunan rupiah. Padahal sebenarnya masih 

banyak cara legal yang dapat membantu mereka yang hendak meminimalkan 

beban pajaknya, cara ini yang kita kenal manajemen pajak.  

Tujuan dari manajemen pajak yaitu perencanaan pajak (tax planning),  

pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation),  

pengendalian pajak (tax control). Suandy (2003) menyatakan minimalisasi beban 

pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari yang masih berada dalam 

bingkai peraturan perpajakan sampai dengan melanggar peraturan perpajakan. 

Upaya meminimalisasi pajak secara eufimisme sering disebut sebagai 

Perencanaan Pajak.  

Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan 

transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada pada jumlah yang minimal tetapi 

masih dalam bingkai peraturan pepajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat 

berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara 
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lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber 

daya.  

Seperti dikutip oleh Harnato (2013), mendefinisikan tujuan perencanaan 

pajak bagi manajemen umumnya bukan intuisi belaka. Perencanaan pajak 

didasarkan pada berbagai konsep dan mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan 

perencanaan pajak berbeda dengan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan 

kepada  pihak ekstern dalam sejumlah hal yang signifikan. Akuntansi perpajakan 

bertujuan meminimalisasi laba (sebelum pajak) baik dalam tahun berjalan maupun 

tahun-tahun berikutnya.  

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan pajak, peneliti 

akan membahas faktor-faktor tersebut antara lain; tingkat hutang perusahaan, 

profitabilitas, intensitas kepemilikan persediaan, intensitas kepemilikan aset tetap 

perusahaan, fasilitas perpajakan, biaya penelitian dan pengembangan, serta biaya 

profesional. Dikarenakan biaya-biaya tersebut yang sering kita jumpai pada 

transaksi-transaksi dalam kegiatan ekonomi di perusahaan. 

Hutang akan menimbulkan biaya bunga, dimana hutang dan biaya bunga 

memiliki hubungan positif. Semakin besar hutang maka semakin besar pula biaya 

bunga yang ditimbulkan, begitu juga sebaliknya semakin kecil hutang maka biaya 

bunga yang ditimbulkan juga semakin kecil. Biaya bunga ini dapat menjadi 

pengurang dalam menghitung pajak karena dapat dikurangkan dari penghasilan. 

Dengan  adanya  bunga hutang perusahaan akan lebih memilih menggunakan 

hutang dalam pembiayaan. Yang mana  Modigliani dan Miller (MM) dalam 
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Brigham dan Houston (1999), berpendapat bahwa hutang bermanfaat karena 

bunga dapat dikurangkan dalam menghitung pajak, tetapi hutang juga 

menimbulkan biaya yang berhubungan dengan kebangkrutan yang aktual dan 

potensial. Dengan demikian, semakin besar penggunaan hutang akan semakin 

besar beban bunga, maka perlindungan pajak yang diperoleh perusahaan akan 

semakin besar pula. 

Profitabilitas merupakan ukuran dalam presentase yang digunakan untuk 

menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba. Perusahaan yang 

memiliki profitabilitas tinggi akan dikenakan pajak yang tinggi. Semakin besar 

laba yang diperoleh perusahaan akan menyebabkan semakin besar pajak yang 

harus dibayar oleh perusahaan. (Noor et al., 2010) dalam penelitiannya 

mengungkapkan bahwa perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan 

pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah dikarenakan 

perusahaan ini berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan 

pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan 

lebih rendah dari yang seharusnya.    

Intensitas persediaan menggambarkan bagaimana perusahaan 

menginvestasikan kekayaannya pada pesediaan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Derashid dan Zhang  (2003),  Richardson  dan  Lanis  (2007),  Noor  et  al.  

(2010),  Chiou  et  al. (2012)  menemukan  bahwa  intensitas  persediaan  

berakibat  pada  bertambahnya pajak  yang  akan  dibayarkan  oleh  perusahaan.  

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI.... EVISTA INDRA DIVA



 

 

 

 

5 

Bertambahnya  jumlah  pajak  yang dibayar oleh perusahaan dikarenakan tidak 

adanya faktor pengurang pajak dalam kepemilikan  persediaan.   

Intensitas  kepemilikan  aset  tetap  dapat  mempengaruhi  beban  pajak 

perusahaan karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap. Beban 

depresiasi  yang  timbul  atas  kepemilikan  aset  tetap  akan  bertindak sebagai 

pengurang pada penghasilan bruto. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan 

jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Penelitan sebelumnya yang 

dilakukan oleh Darmadi (2013) menemukan hubungan yang positif antara 

kepemilikan aset tetap dengan manajemen pajak perusahaan. 

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 

81 Tahun 2007 pasal 2 menjelaskan, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan 

berupa pengurangan tarif sebesar 5% dari tarif pajak yang seahrusnya. Deangan 

adanya fasilitas ini maka akan terdapat perbedaan dalam pajak yang akan dibayar 

oleh masing-masing perusahaan. Oleh karena itu dilakukan penelitian lebih lanjut 

unuk mengetahui pengaruh pemberian fasilitas perpajakan terhadap perencanaan 

pajak perusahaan. 

Biaya penelitian dan pengembangan suatu perusahaan yang dilakukan di 

Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru 

bagi pengembangan perusahaan menurut  Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 

dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Dengan kata lain bisa mengurangi 

laba perusahaan sehingga memperkecil kemungkinan jumlah pajak yang akan 
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dibayar. Perlu dilakukan penelitian untuk membuktikan hubungan antara biaya 

penelitian dan pengembangan dengan perencanaan pajak perusahaan. 

Sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, terdapat biaya-

biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Salah satu 

biaya yang boleh dikurangkan yaitu biaya profesional. Hubungannya dengan 

jumlah tenaga profesional perusahaan yaitu semakin banyak jumlah tenaga 

profesional yang dimiliki perusahaan maka semakin banyak biaya profesional 

yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dengan demikian laba perusahaan 

akan semakin rendah dan menimbulkan beban pajak perusahaan yang rendah. 

Begitu sebaliknya, oleh karena itu peneliti ingin lebih mengkaji hubungan ini 

lebih lanjut. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Darmadi dan Zulaikha (2013)  

peneliti akan menambah jumlah sampel dan variabel yang akan diteliti, dan dari 

uraian di atas maka penelitian ini memilih judul “Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Perencanaan Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif 

(Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2012-2013)”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  
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1. Apakah tingkat hutang perusahaan berpengaruh terhadap perencanaan 

pajak perusahaan? 

2. Apakah tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap 

perencanaan pajak perusahaan? 

3. Apakah intensitas kepemilikan persediaan perusahaan berpengaruh 

terhadap perencanaan pajak perusahaan? 

4. Apakah intensitas aset tetap perusahaan berpengaruh terhadap 

perencanaan pajak perusahaan? 

5. Apakah fasilitas perpajakan perusahaan berpengaruh terhadap 

perencanaan pajak perusahaan? 

6. Apakah biaya penelitian dan pengembangan perusahaan berpengaruh 

terhadap perencanaan pajak perusahaan? 

7. Apakah biaya profesional perusahaan berpengaruh terhadap 

perencanaan pajak perusahaan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis adanya pengaruh dari tingkat hutang perusahaan 

terhadap perencanaan pajak perusahaan. 

2. Untuk menganalisis adanya pengaruh dari tingkat profitabilitas 

perusahaan terhadap perencanaan pajak perusahaan. 
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3. Untuk menganalisis adanya pengaruh dari intensitas kepemilikan 

persediaan perusahaan terhadap perencanaan pajak perusahaan. 

4. Untuk menganalisis adanya pengaruh dari intensitas aset tetap  

perusahaan terhadap perencanaan pajak perusahaan. 

5. Untuk menganalisis adanya pengaruh dari fasilitas perpajakan 

perusahaan terhadap perencanaan pajak perusahaan. 

6. Untuk menganalisis adanya pengaruh dari biaya penelitian dan 

pengembangan perusahaan terhadap perencanaan pajak perusahaan. 

7. Untuk menganalisis adanya pengaruh dari biaya profesional 

perusahaan terhadap perencanaan pajak perusahaan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan, untuk memperbaiki manajemen pajak sehingga 

tujuan dari perencanaan pajak dapat tercapai. 

2. Untuk  penelitian  selanjutnya,  dapat  menjadi literatur  dan  dapat  

membantu  bagi  penelitian  yang  berhubungan dengan faktor yang 

mempengaruhi efektifitas perencanaan pajak. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Bab 1 : Pendahuluan 
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 Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang penulisan skripsi, 

rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab 2 : Landasan Teori 

 Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kaijian pustaka, teori-teori, dan 

definisi-definisi yang digunakan sebagai dasar untuk membahas 

permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya teori tentang perencanaan 

pajak, definisi biaya profesional, hutang, profitabilitas, aset tetap, 

persediaan, dan koneksi politik perusahaan, serta mengenai tarif pajak 

efektif yang akan digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini.  

Bab 3 : Metode Penelitian 

 Bab 3 berisi penjelasan mengenai pendekatan penelitian kuantitatif, 

identifikasi variabel dependen dan independen, definisi operasional 

variabel dependen dan independen, jenis dan sumber data, pengumpulan 

data, dan teknis analisis data menggunakan analisis regresi linear 

berganda. Data penelitian ini diperoleh dari website resmi Bursa Efek 

Indonesia, serta melalui studi kepustakaan dan literatur yang terkait 

dengan perencanaan pajak.  

Bab 4 : Hasil dan Pembahasan 

 Di dalam bab 4 akan diuraikan mengenai hasil pengujian model yang 

digunakan dalam penelitian, proses penganalisisan data, dan pembuktian 

hipotesis yang telah dibuat pada bab sebelumnya. Uji hipotesis 

menggunakan uji model (uji F), uji koefisien determinasi, dan uji T.  
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Bab 5 : Kesimpulan 

 Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat tiga hipotesis yang ditolak 

dan empat lainnya diterima. Serta memuat saran yang diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, seperti saran 

untuk mengganti indikator dan variabel. 
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