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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia, 

sehingga tidak mengherankan ketika pemerintah kemudian membuat aturan yang 

diharapkan mampu menambah penerimaan pajak negara sebagai upaya bangsa 

kita untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada bantuan luar. Pemungutan 

pajak yang dilakukan oleh pemerintah seringkali tidak mendapat sambutan baik 

dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin, 

berbanding terbalik dengan pemerintah yang menginginkan pajak setinggi 

mungkin untuk membiayai pembangunan di Indonesia. (Setiawan, 2017). 

Pemerintah Indonesia sendiri dari tahun ke tahun semakin gencar 

melakukan optimalisasi pajak. Menurut (Waluyo, 2011) salah satu cara untuk 

mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah 

dengan menggali sumber dana dari pajak. Pemerintah terus berusaha memperbaiki 

sistem perpajakan menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan penerimaan 

negara dari pajak. Pemerintah juga berusaha meningkatkan tax ratio secara 

bertahap untuk mengoptimalkan pemasukan dari pajak. Usaha peningkatan tax 

ratio ini dilakukan secara bertahap dan hati-hati dengan memperhatikan keadaan 

ekonomi Negara Indonesia dan juga ekonomi dunia. 

 Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan 

menempati persentase tertinggi dalam APBN apabila dibandingkan dengan 

penerimaan lainnya.  
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Berdasarkan data APBN yang dipublikasikan oleh Kementrian Keuangan 

Republik Indonesia, besarnya target dan realisasi penerimaan pajak pada periode 

2014-2018, disajikan dalam tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi dari Penerimaan Pajak Periode 2014-2018  

(dalam Triliun Rupiah) 

Tahun Target Penerimaan 
Realisasi 

Penerimaan 

Presentase 

Penerimaan 

2014 1.246,1 1.143,3 91,7% 

2015 1.489,3 1.235,8 83% 

2016 1.355,2 1.283,6 81,6% 

2017 1.283,5 1.151 89,6% 

2018 1.424 1.351,5 92,2% 

Sumber :Kementrian Keuangan Republik Indonesia 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa realisasi penerimaan negara 

yang bersumber dari pajak di Indonesia belum mencapai target yang telah 

ditetapkan dan mengalami fluktuasi. Persentase realisasi penerimaan pajak dari 

periode 2014-2016 terus mengalami penurunan. Pada periode 2016-2018 

mengalami peningkatan.  

Mardiasmo (2016:10) mengungkapkan bahwa hambatan-hambatan yang 

dihadapi oleh Ditjen pajak dalam melakukan pemungutan pajak disebabkan 

karena adanya perlawanan dari Wajib pajak, perlawanan tersebut dibedakan 

menjadi dua meliputi perlawanan pasif dilakukan karena masyarakat enggan 

untuk membayar pajak, yang diakibatkan oleh perkembangan intelektual dan 

moral, sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat, tidak dilaksanakannya 

sistem kontrol dengan baik. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan tindakan 

yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang bertujuan untuk menghindari pajak 

meliputi tax avoidance merupakan usaha untuk mengurunkan beban pajak dengan 

tidak melanggar undang-undang. 

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak 

bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang 

dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan 
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perusahaan. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pajak bagi perusahaan 

selaku wajib pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perusahaan 

berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak 

berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Perbedaan kepentingan 

inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah 

pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Adapun usaha pengurangan 

pembayaran pajak secara legal sering disebut dengan penghindaran pajak (Tax 

Avoidance). 

Tax Avoidance dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam 

peraturan perpajakan sehingga tidak melanggar hukum yang berlaku dan bisa 

membuat isu tersebut menjadi isu diskusi hingga saat ini menjadikan berlarut-larut 

tanpa ada titik temu. Meminimalisir praktik penghindaran pajak di Undang-

Undang perpajakan sudah dikenal peraturan specific anti avoidance rule dalam 

Pasal 18 Undang-undang Pajak Penghasilan, tetapi seiring semakin kompleksnya 

skema penghindaran pajak yang digunakan tidak mungkin dapat mencakup 

seluruh jenis transaksi penghindaran pajak  (Permata, Nurlaela, & W, 2018). 

Banyak perusahaan lebih mementingkan untuk memaksimalkan laba 

sebesar-besarnya, sehingga banyak perusahaan yang menerapkan efisiensi ketat 

terhadap biaya pajak (Utami, 2013). Namun sayangnya tindakan ini biasanya 

tidak disertai dengan pertimbangan kemungkinan bahwa biaya pajak tersebut akan 

ditagihkan melalui pemeriksaan pajak. Tindakan agresif  pajak juga dapat memicu 

sanksi atau finalti dari pejabat pajak dan juga dapat berakibat terjadinya 

penurunan harga saham perusahaan. Penurunan harga saham tersebut dapat terjadi 

disebabkan karena adanya pemegang saham lain yang menyadari bahwa tindakan 

agresif pajak yang dilakukan oleh menejer, bertujuan untuk ekstraksi sewa (Desai 

dan Dharmapala, 2006). Hal ini semakin meningkatkan risiko bagi perusahaan 

yang tentunya akan berpengaruh pada kelancaran bisnisnya.  
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Indonesia pun tidak luput dari adanya praktik penghindaran pajak. Pada 

tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang 

ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 

tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005 dalam Prakosa, 

2014).Berdasarkan data pajak yang di sampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 

2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, 

perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun 

berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur 

dan pengolahan bahan baku (DJP, 2013 dalam Prakosa, 2014). 

Fenomena penghindaran pajak terjadi pada PT Bentoel Internasional 

Investama,  Lembaga Tax Justice Network pada Rabu (8/5) melaporkan bahwa 

perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan 

penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. 

Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US$ 14 juta per tahun. 

Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya 

keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-

perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Kedua, melalui pembayaran kembali ke 

Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. 

Pertama , pinjaman intra perusahaan. Bentoel banyak mengambil pinjaman 

antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans 

Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan 

peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari 

penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Rothmans Far East BV juga 

memberikan pembiayaan kepada beberapa anak perusahaan BAT dan terlibat 

dalam pemasaran rokok di Jepang dan Korea. Diketahui, Rothman Far East BV 

bukan murni perusahaan di atas kertas, jumlah karyawannya terbilang kecil yakni 

tiga orang di luar Negara Belanda dan beberapa pekerjaan lainnya dilakukan oleh 

staf perusahaan BAT lainnya. Fasilitas pinjaman yang diberikan adalah sebesar 

Rp 5,3 triliun atau setara US$ 434 juta pada Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun atau 

setara US$ 549 juta pada 2015. 
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Rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang 

dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu 

Pathway 4 (jersey) Limited yang berpusat di Inggris. Pinjaman dari Pathway 4 ke 

Belanda diberikan dalam mata uang rupiah yang menjelaskan bahwa uang itu 

untuk dipinjamkan ke Bentoel. Bentoel harus membayar total bunga pinjaman 

sebesar Rp 2,25 triliun setara US$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari 

penghasilan kena pajak di Indonesia. Secara rinci pembayaran bunga utang pada 

tahun 2013 sebesar US$ 6,3 juta, tahun 2014 sebesar US$ 43 juta, tahun 2015 dan 

2016 masing-masing sebesar US$ 68,8 juta dan US$ 45,8 juta. Hal ini diakui 

perusahaan melalui laporan tahunan 2016 dengan mengatakan kerugian bersih 

meningkat 27,3%. Hal ini menyebabkan perusahaan kehilangan dana operasional 

karena untuk membayar beban bunga utang. 

BAT melakukan pinjaman yang berasal dari Pathway 4 melalui 

perusahaan di Belanda terutama untuk menghindari potongan pajak untuk 

pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan 

pajak tersebut sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka 

pajaknya menjadi 0%. Sedangkan pinjaman asli tidak langsung dari perusahaan 

Pathway 4 karena Indonesia dan Inggris tidak memiliki perjanjian serupa. 

Indonesia-Inggris memiliki perjanjian dengan penetapan tarif pajak atas bunga 

sebesar 10%. Dari strategi tersebut maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi 

negara sebesar US$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US$ 164 juta Indonesia 

harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US$ 33 juta atau US$ 11 juta per 

tahun. Meskipun pada akhirnya Indonesia-Belanda merevisi perjanjian mereka 

dengan memperbolehkan Indonesia mengenakan pajak sebesar 5%. Namun aturan 

tersebut baru berlaku pada Oktober 2017 yang berarti Bentoel telah selesai 

melakukan transaksi pembayaran bunga utang. 

Kedua,  Pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan 

layanan. Bentoel melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos dan biaya IT 

dengan total US$ 19,7 juta per tahun. Biaya tersebut digunakan untuk membayar 

royalti ke BAT Holdings Ltd untuk penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike 
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sebesar US$ 10,1 juta, membayar ongkos teknis dan konsultasi kepada BAT 

Investment Ltd sebesar US$ 5,3 juta, dan membayar biaya IT British American 

Shared Services (GSD) limited sebesar US$ 4,3 juta. "Dalam beberapa tahun 

terakhir, secara signifikan memperburuk kerugian Bentoel di Indonesia. Biaya 

gabungan dari pembayaran ini setara dengan 80% dari kerugian perusahaan 

sebelum pajak pada tahun 2016," tulis laporan tersebut. Dengan demikian pajak 

perusahaan rata-rata atas pembayaran setiap tahun dengan suku bunga 25% 

sebesar US$ 2,5 juta untuk royalti, US$ 1,3 juta untuk ongkos, dan US$ 1,1 juta 

untuk biaya IT. 

Dengan adanya perjanjian Indonesia-Inggris maka potongan pajak untuk 

royalti atas merk dagang sebesar 15% dari US$ 10,1 juta atau sebesar US$ 1,5 

juta. Sedangkan biaya layanan teknis tidak dikenakan pemotongan. Biaya IT tidak 

disebutkan dalam perjanjian, namun karena mirip dengan royalti, laporan tersebut 

mengasumsikan potongan pajak biaya IT sebesar US$ 0,7 juta. Sehingga 

pendapatan yang hilang dari Indonesia mencapai US$ 2,7 juta per tahun karena 

pembayaran royalti, ongkos dan biaya IT BAT kepada perusahaan-perusahaannya 

di Inggris. Adapun dengan rincian pajak royalti sebesar US$ 1 juta per tahun, 

pajak perusahaan US$ 1,3 juta per tahun dan pajak biaya IT sebesar US$ 0,4 juta 

per tahun.  

(https://nasional.kontan.co.id/) 

Berdasarkan fenomena diatas dapat dijelaskan bahwa PT Bentoel 

Investama melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan modal yang 

diperoleh dari pinjaman atau hutang dengan demikian perusahaan yang 

melakukan pembiayaan dengan utang, maka akan adanya biaya bunga yang harus 

dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga biaya bunga yang 

ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh 

berkurangnya beban pajak. 

Perlawanan terhadap pajak salah satunya dilakukan dengan cara 

penghindaran pajak (Tax Avoidance) dimana perusahaan berusaha mengurangi 
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beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan Undang-

Undang perpajakan yang berlaku. Persoalan tax avoidance merupakan persoalan 

yang rumit dan unik karena di satu sisi tax avoidance tidak melanggar hukum 

(legal), tapi di sisi yang lain tax avoidance tidak diinginkan oleh pemerintah  

(Permata, Nurlaela, & W, 2018). Hal tersebut merupakan alasan penulis tertarik 

untuk meneliti tentang penghindaraan pajak (tax avoidance). 

Tax avoidance dapat diukur dengan effective tax rate (ETR).  (Karayan & 

Swenson, 2007) menjelaskan bahwa salah satu cara untuk mengukur seberapa 

baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif 

efektifnya. Tarif pajak efektif adalah perbandingan antara beban pajak dengan 

laba komersil sebelum pajak  (Dharma & Ardhiana, 2016). 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam 

melakukan kewajiban perpajakannya antara lain, profitabilitas dan leverage. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, 

Pengukuran profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya dengan 

menggunakan Return On Asset (ROA). Return On Asset (ROA) merupakan 

indikator yang mencerminkan peforma keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai 

ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan 

dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin 

besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh laba 

yang besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun semakin besar 

sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan perusahaan 

akan melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) untuk meminimalisir 

pembayaran pajak yang harus ditanggung. Selain itu, dalam penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Kurniasih dengan hasil bahwa ROA berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance  (Kurniasih, Tommy, & Sari, 2013). 

Leverage juga merupakan faktor yang mempengaruhi tax avoidance. 

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana 

perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila 

perusahaan  memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki 

utang yang tinggi pula. Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan 
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penghindaran pajak. Debt to Total Asset Ratio (DAR) merupakan salah satu rasio 

yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan dimana rasio ini 

digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aset perusahaan dibiayai 

dengan total utang. DAR digunakan karena dapat mengukur seberapa besar 

jumlah aset perusahaan dibiayai dengan total utang. Penelitian terkait dengan 

leverage menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak 

memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang 

yang banyak, perusahaan untuk melakukan tax avoidance akan cenderung lebih 

kecil  (Noor, 2010).  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh  (Olva, 2016) yaitu penelitian sebelumnya dilakukan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian ini 

dilakukan di perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Variabel yang diteliti penulis sebelumnya yaitu profitabilitas dan 

ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan penghindaran pajak sebagai 

variabel dependen, pada penelitian ini ukuran perusahaan diganti menjadi satu 

variabel independen yaitu Leverage, alasan menggunakan variabel tersebut adalah 

Leverage menghasilkan biaya bunga yang berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak (tax avoidance).   

Alasan penulis memilih menggunakan perusahaan industri barang 

konsumsi yaitu, karena perusahaan industri barang konsumsi dari tahun ke tahun, 

mengalami perkembangan yang baik. Banyaknya produsen barang konsumsi 

mancanegara yang berminat menanam modalnya di tanah air. Hal ini salah satu 

bukti pesatnya perkembangan dunia industri barang konsumsi nusantara adalah 

semakin pesatnya laju perekonomian dan meningkatnya permintaan konsumen 

terhadap berbagai produk. 

Berdasarkan uraian kasus dan latar belakang diatas, maka penulis tertarik 

untuk meneliti lebih lanjut, dengan judul penelitian “Pengaruh Profitabilitas 

dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan 

sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2014-2018)”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian kasus diatas, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Adanya Tax Avoidance (penghindaran pajak) secara legal maupun ilegal 

yang dilakukan perusahaan sektor industry barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. 

2. British American Tobacco melalui PT Bentoel Internasional Investama 

telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia dengan 

tujuan untuk melakukan penghindaran pajak melalui dua cara. Pertama, 

melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Kedua, 

melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan 

layanan IT. 

3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang kemungkinan mempengaruhi 

penghindaraan pajak, seperti profitabilitas dan leverage.  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan maka penelitian ini dibatasi, yaitu: 

1. Untuk membahas pengaruh pengungkapan Profitabilitas terhadap 

penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018. 

2. Untuk membahas pengaruh pengungkapan Leverage terhadap 

penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018. 

3. Untuk membahas pengaruh pengungkapan Profitabilitas dan Leverage 

terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-

2018. 
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1.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian kasus di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2018. 

2. Apakah Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2018. 

3. Apakah Profitabilitas dan Leverage berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. 

 

 

 

 

 

 


