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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Kasus Panama Papers yang mencuat di tahun 2016, memberikan 

pengetahuan bahwa praktik penghindaran pajak (tax avoidance) telah lama 

dilakukan oleh para wajib pajak di Indonesia. Banyak pejabat publik, politisi, 

maupun pesohor yang menyembunyikan kekayaannya dengan mendirikan 

perusahaan cangkang (shell company), yang merupakan perusahaan fiktif di negara 

negara surga pajak (tax havens countries). Tidak ada larangan untuk mendirikan 

perusahaan di luar  negeri, termasuk di negara negara surga pajak, karena pendirian 

offshore company merupakan bagian dari pengelolaan keuangan pribadi. Hal ini 

menjadi masalah ketika negara asal wajib pajak tersebut kehilangan salah satu 

sumber pendapatan negara dari sektor pajak.  

Pajak yang harus dibayarkan perusahaan-perusahaan bisnis terhadap 

pemerintah berasal dari laba yang diperoleh perusahaan itu sendiri. Pihak 

manajemen dan pemilik perusahaan akan menghadapi suatu dilema karena 

bagaimanapun juga, pajak yang harus dibayarkan tersebut akan mengurangi laba 

bersih perusahaan (Muzzaki, 2015). Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha 

meminimalkan pajak yang harus dibayar, salah satunya dengan melakukan skema 

penghindaran pajak (tax avoidance).  
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Tax avoidance merupakan penghindaran pajak secara legal, dengan 

mematuhi peraturan yang ada. Praktik penghindaran pajak ini akan memanfaatkan 

kelemahan hukum (loophole) atau celah dalam peraturan perundang-undangan 

sehingga tidak melanggar hukum perpajakan. Penghindaran pajak ini akan 

melibatkan akuntansi perpajakan yang kreatif atau biasa disebut manajemen laba 

(Maharani, 2015). Tax avoidance merupakan bagian dari tax planning, dimana tax 

planning merupakan aktivitas pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan 

perpajakan untuk kemudian diseleksi tindakan penghematan pajak mana yang akan 

dilakukan. Sehingga, kesimpulannya adalah tax avoidance merupakan salah satu 

strategi dalam tax planning (Andhiyani, 2016).  

Menghindari pajak apabila dilihat dari segi legalitas, merupakan aktivitas 

yang aman dilakukan karena kelemahan hukum dan peraturan perpajakan di suatu 

negara. Namun bila dilihat dari sisi moralitas, penghindaran pajak akan merugikan 

suatu negara dari sektor penerimaan, karena pajak yang harus dibayarkan tidak 

dalam jumlah yang semestinya. Jadi, meskipun tax avoidance merupakan aktivitas 

legal, tax avoidance ini akan merugikan negara.   

Terdapat beberapa contoh penghindaran pajak yang legal secara peraturan 

namun tidak etis atau tidak bermoral. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan 

meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (tax planning). Cara yang dipakai 

adalah dengan memaksimalkan penghasilan yang tidak dikenai pajak dan 

meningkatkan beban yang dapat dikurangkan atau mengalihkan beban-beban yang 

tidak dapat dikurangkan ke beban yang dapat dikurangkan yang disebut dengan 

permainan taxable dan deductible (Mangoting, 1999). Salah satu contoh perusahaan 



3 
 

 
 

yang memanfaatkan permainan taxable dan deductible adalah PT Rajawali 

Nusantara Indonesia, perusahaan kesehatan asal Singapura yang memiliki aktivitas 

usaha di Jakarta, Semarang, Surabaya dan Solo. PT RNI terdaftar sebagai perseroan 

terbatas, namun memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak 

Penghasilan khusus UMKM dengan tarif PPh final 1 persen, karena omzet 

perusahaan di bawah Rp 4.8 miliar. Meskipun terdaftar sebagai perseroan terbatas, 

namun dari segi permodalan PT RNI mengandalkan utang afiliasi yang dapat 

mengurangi pajak. Sehingga praktis perusahaan terhindar dari kewajiban 

membayar pajak 

(https://ekonomi.kompas.com/read/2016/04/06/203829826/Terkuak.Modus.Pengh

indaran.Pajak.Perusahaan.Jasa.Kesehatan.Asal.Singapura). 

Contoh strategi tax planning adalah tentang natura. Di Indonesia, tunjangan 

dalam bentuk beras yang diberikan kepada pegawai sering dijumpai (in natura). 

Namun berdasarkan pajak, tunjangan beras ini tidak boleh diakui sebagai biaya 

yang dapat mengurangi pajak. Perusahaan pun mengalihkan tunjangan ini dengan 

cara bekerjasama dengan suatu yayasan. Skemanya adalah perusahaan memberikan 

nominal tertentu kepada yayasan, dan yayasan menyalurkan kepada pegawai dalam 

bentuk beras. Hal inilah yang diakui sebagai biaya oleh perusahaan.  

Skema penghindaran pajak lainnya yang sering dijumpai adalah transfer 

pricing. Transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan 

harga transfer atas suatu transaksi yang dilakukan perusahaan (Kemenkeu, 2014). 

Transaksi yang dimaksud dapat berupa barang, jasa dan transaksi finansial lainnya. 

Terdapat dua bentuk transfer pricing, yaitu transfer pricing antar divisi dalam satu 
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perusahaan (intra-company transfer pricing) dan transfer pricing antara dua 

perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (inter-company tranfer pricing). 

Transaksi inter-company ini bisa dilakukan dalam satu negara yang sama, maupun 

negara yang berbeda. Adapun manipulasi harga yang dapat dilakukan dengan 

skema transfer pricing ini yaitu: 

1. Harga penjualan 

2. Harga pembelian 

3. Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham 

4. Pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa 

manajemen dan jasa lainnya 

5. Pembelian harta perusahaan oleh pemilik saham atau pihak yang memiliki 

hubungan istimewa 

6. Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang tidak 

memiliki substansi usaha 

Perusahaan yang memanfaatkan skema transfer pricing ini adalah PT 

Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Pada pemeriksaan SPT Toyota 2005, 

ditemukan kejanggalan pada laba bruto Toyota yang turun secara signifikan 

menjadi Rp 950 miliar (2004) dari sebelumnya Rp 1.5 miliar (2003). Selain itu rasio 

gross margin menyusut menjadi 6,58% dari 14,59%. Penurunan laba ini diduga 

karena terjadinya restrukturisasi perusahaan. Meskipun laba perusahaan anjlok, 

namun omzet produksi dan penjualan mereka naik 40%. Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) pun menduga adanya indikasi transfer pricing dengan skema permainan 
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harga transaksi dengan pihak terafiliasi serta penambahan beban biaya lewat 

pembayaran royalti secara tidak wajar ((https://investigasi.tempo.co/toyota/).  

Selain itu, mekanisme penghindaran pajak lainnya adalah dengan 

mendirikan shell company atau perusahaan cangkang di negara bebas pajak (tax 

havens country). Perusahaan cangkang merupakan perusahaan fiktif yang sengaja 

didirikan untuk menyimpan kekayaan seseorang atau suatu perusahaan. Pendirian 

shell company ini merupakan penghindaran pajak yang populer, karena perusahaan 

yang didirikan itu tidak dikenai pajak atau dikenai pajak yang nilainya lebih rendah 

dibandingkan negara asal. Contoh perusahaan yang memakai skema ini untuk 

menghindari pajak adalah Google, IKEA, Starbucks, Mirosoft, dan Apple. Google 

menghindari pajak dengan memindahkan sekitar 10,7 miliar euro ke sebuah 

perusahaan afiliasi (perusahaan fiktif) yang bermarkas di Irlandia, karena tarif pajak 

di Irlandia yang relatif rendah. Apple pun menghindari pajak dengan memindahkan 

keuntungan perusahaan di Jersey, di mana Jersey memberlakukan tarif pajak nol 

persen untuk perusahaan asing. Microsoft dan IKEA juga dilaporkan telah 

memindahkan kekayaannya dari negara asal mereka ke negara bebas pajak, yaitu 

Lichtenstein dan Luksemburg (https://kumparan.com/@kumparanbisnis/sebelum-

gucci-5-perusahaan-ini-pernah-ketahuan-menghindari-pajak). 

Dari berbagai skema penghindaran pajak yang sudah disebutkan, dapat 

disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan grey area, yang masih belum 

jelas dan masih diperdebatkan apakah boleh dilakukan atau tidak. Ketidakjelasan 

ini disebabkan oleh peraturan perundangan-undangan yang tidak jelas, sehingga 

dapat menimbulkan perbedaan penafsiran antara wajib pajak dengan aparat pajak. 
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Berbeda halnya dengan Amerika Serikat yang memiliki Spesific Anti Avoidance 

Rule (SAAR) dan General Anti Avoidance Rule, yang berfungsi untuk memberikan 

kepastian hukum tentang tax avoidance bagi wajib pajak dan pemerintah. 

Pemerintah Indonesia perlu mereformasi peraturan perpajakan untuk mendapatkan 

peraturan yang jelas tentang tax avoidance, agar tidak terjadi lagi perbedaan 

penafsiran yang dapat merugikan negara (Syanthi et al, 2012).  

Banyak faktor yang mempengaruhi penerapan penghindaran pajak ini. 

Salah satunya adalah faktor corporate governance atau mekanisme tata kelola 

perusahaan. Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang 

menjelaskan hubungan antara partisipan dalam perusahaan untuk menentukan arah 

kinerja perusahaan. Corporate governance berperan sebagai suatu sistem yang 

mendorong pihak manajemen perusahaan untuk patuh dalam pembayaran pajak 

penghasilan, namun, perencanaan pembayaran pajak juga tergantung pada prinsip 

tata kelola perusahaan (Winata, 2014). Ketika perusahaan sudah tidak memegang 

prinsip tata kelola perusahaan, maka pihak manajemen dapat melakukan segala cara 

untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan 

hukum. Banyak unsur-unsur di dalam mekanisme corporate governance yang dapat 

mempengaruhi praktik tax avoidance. Beberapa di antaranya yaitu kualitas audit 

dan kepemilikan institusional.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi tax avoidance yang terkandung dalam 

corporate governance adalah kualitas audit. Kualitas audit yang dihasilkan oleh 

KAP (Kantor Akuntan Publik) berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

perusahaan. KAP merupakan auditor eksternal yang berperan sebagai pihak 
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verifikator dan bertugas memberikan opini audit atas kredibilitas laporan keuangan 

perusahaan. Laporan keuangan merupakan suatu output dari pihak manajemen yang 

rentan dimanipulasi angka-angkanya dalam rangka manajemen pajak oleh 

perusahaan. Penghindaran pajak tentu dapat diminimalisir dengan keberadaan 

auditor eksternal, yaitu KAP yang ditunjuk oleh perusahaan untuk mengaudit 

laporan keuangan. KAP juga berhadapan dengan risiko litigasi yang 

mempertaruhkan reputasi atau nama baik mereka, sehingga pihak KAP akan 

berusaha memberikan opini audit yang tepat sesuai kondisi perusahaan (Maharani, 

2015). KAP dengan ukuran yang besar (The Big 4) mengindikasikan adanya SDM 

(Sumber Daya Manusia) atau auditor dengan keahlian dan kompetensi yang baik 

dalam mengaudit laporan keuangan, serta memiliki reputasi yang baik di mata 

masyarakat, sehingga memiliki kualitas audit yang baik. Semakin baik kualitas 

audit, maka perusahaan akan terhindar dari penghindaran pajak. Dapat disimpulkan 

bahwa kualitas audit yang diproksikan dengan ukuran KAP berpengaruh negatif 

terhadap tax avoidance.  

Kepemilikan institusional merupakan salah satu unsur corporate 

governance yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. 

Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham oleh institusi 

(Ngadiman dan Christiany, 2014). Lewat kepemilikan saham di suatu perusahaan, 

institusi dapat memonitor dan mengawasi kinerja manajemen.  Institusi dapat 

berupa yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, 

perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya (Feranika, 2017). 

Semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh institusi, maka semakin besar atau 
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semakin kuat pengawasan yang dilakukan pihak eksternal perusahaan untuk 

mengendalikan perusahaan, sehingga pihak manajemen akan lebih taat dalam 

membayar pajak serta menghindari praktik penghindaran pajak yang dapat 

merugikan investor. Dengan kata lain, kepemilikan institusional berpengaruh 

negatif terhadap tax avoidance.  

Tidak hanya tata kelola perusahaan yang mempengaruhi aktivitas 

penghindaran pajak saja. Untuk dapat mencermati apakah suatu perusahaan 

memiliki indikasi penghindaran pajak, dibutuhkan analisis terhadap laporan 

keuangan perusahaan sehingga para stakeholder dapat mengetahui kondisi 

keuangan perusahaan sebenarnya. Analisis rasio keuangan adalah salah satu cara 

yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan dan kinerja perusahaan, 

dan sebagai cara untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki indikasi 

penghindaran pajak atau patuh terhadap kewajiban bayar pajak. Dalam penelitian 

ini, rasio keuangan yang dipakai adalah rasio intensitas modal dan rasio likuiditas.  

Salah satu rasio keuangan yang erat kaitannya dengan tingkat efektif pajak 

adalah rasio intensitas modal (capital intensity). Intensitas modal menggambarkan 

investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap. Biaya depresiasi yang muncul dari 

kepemilikan aset tetap perusahaan dapat mempengaruhi laba rugi di dalam laporan 

keuangan. Biaya depresiasi dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan, dan akan 

mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Rahmawati, 2017). 

Dapat disimpulkan bahwa semakin besar biaya depresiasi aset tetap, maka tingkat 

pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin kecil.  Perusahaan dengan rasio 

intensitas modal yang besar, menunjukkan tingkat pembayaran pajak yang rendah. 
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Hal ini tentu saja dapat dimanfaatkan pihak manajemen perusahaan untuk 

menghindari pembayaran pajak yang semestinya. Dengan kata lain, intensitas 

modal akan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.  

Rasio keuangan lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio 

likuiditas. Likuiditas suatu perusahaan juga ternyata memiliki pengaruh terhadap 

pajak yang harus dibayarkan. Rasio likuiditas menunjukkan seberapa mampu 

perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Sementara pajak 

merupakan bagian dari kewajiban jangka pendek. Likuiditas perusahaan yang 

tinggi menunjukkan bahwa aktiva lancar yang dimiliki perusahaan jauh lebih besar 

dibandingkan dengan hutang lancar yang dimiliki. Dapat diartikan pula bahwa jika 

likuiditas perusahaan tinggi, maka perusahaan mampu untuk membayar pajak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh lancarnya arus kas 

perusahaan.  Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat likuiditas yang rendah 

cenderung akan menghindari pajak, karena perusahaan akan lebih mempertahankan 

arus kas perusahaan dibandingkan memenuhi kewajiban bayar pajak (Anita, 2015).  

Penelitian ini menguji kembali beberapa penelitian sebelumnya yang 

meneliti faktor-faktor penyebab penghindaran pajak. Adapun penelitian 

sebelumnya yang sudah ada di Unika Soegijapranata adalah dari Sari (2017) yang 

meneliti pengaruh karakteristik eksekutif, corporate governance, leverage, ukuran 

perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Kemudian, 

penelitian dari Oktamawati (2016) yang meneliti pengaruh karakter eksekutif, 

komite audit, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan dan 

profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Dan terakhir penelitian dari Wati (2017) 
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yang meneliti pengaruh corporate governance, karakteristik perusahaan dan 

manajemen laba terhadap penghindaran pajak.  

 Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian 

Oktamawati (2016), Wati (2017) dan Sari (2017), adalah adanya kebaruan variabel 

independen. Penulis menambahkan variabel independen likuiditas, sebagai variabel 

kebaruan dalam penelitian ini. Dengan adanya variabel independen baru ini, 

diharapkan variabel yang akan diuji terhadap penghindaran pajak akan lebih 

bervariasi. Maka berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

mengajukan penelitian dengan judul “PENGARUH KUALITAS AUDIT, 

KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, CAPITAL INTENSITY DAN 

LIKUIDITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE”.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah:  

1. Apakah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran 

pajak? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak? 

3. Apakah intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran 

pajak? 

4. Apakah likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?  
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris bahwa kualitas audit 

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.  

2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 

3. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris bahwa intensitas modal 

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 

4. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris bahwa likuiditas 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:  

1. Bagi Akademisi dan Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bukti empiris, 

dapat mendukung penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

penghindaran pajak, serta dapat memberikan informasi dan saran untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya.  

2. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar 

dapat membenahi peraturan perundanng-undangan yang berlaku 
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sehingga tidak ada lagi celah bagi perusahaan untuk melakukan 

penghindaran pajak.  

3. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para investor 

untuk pengambilan keputusan investasi.  

4. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan 

dalam membuat laporan keuangan perusahaan seefektif mungkin dan 

sesuai dengan ketentuan pajak, karena berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan investasi.  

 

1.4. Kerangka Pikir 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat kerangka pikir yang 

menggambarkan hubungan atau pengaruh dari variabel independen dalam 

penelitian ini terhadap penghindaran pajak. Kerangka pikir dijelaskan dalam 

gambar berikut:  
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Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

Variabel Independen        Variabel Dependen 

  

  

 

 

 

Variabel Kontrol 

 

 

  

 Berdasarkan kerangka pikir di atas, variabel independen kualitas audit dan 

kepemilikan institusional yang terkandung dalam corporate governance 

berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Semakin besar ukuran KAP (The Big 

4), maka semakin tinggi kualitas audit sehingga KAP tersebut dapat mencegah 

kecurangan perpajakan. Hal ini terjadi karena KAP dengan ukuran yang lebih besar 

(The Big 4) memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan ahli serta memiliki 

teknologi yang lebih memadai dibandingkan KAP lainnya yang tidak termasuk 

dalam The Big 4. Dengan kapabilitas tersebut, KAP dengan ukuran lebih besar 

mampu mendeteksi kemungkinan kecurangan perpajakan. KAP juga bertarung 

H3= Capital Intensity (+) 

H4= Likuiditas (-) 

H1= Kualitas Audit (-) 

H2= Kepemilikan Institusional (-) 

Tax Avoidance 

Independensi Dewan Komisaris 

Ukuran Perusahaan 
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dengan risiko litigasi atau nama baik KAP, sehingga perusahaan yang diaudit oleh 

KAP The Big 4 akan cenderung bebas dari skandal penghindaran pajak. Variabel 

kepemilikan institusional juga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, 

karena dengan semakin tingginya kepemilikan institusional, pihak eksternal akan 

memiliki banyak porsi untuk memonitor kinerja manajemen, termasuk memonitor 

ketaatan perusahaan dalam membayar pajak, sehingga pihak manajemen akan 

cenderung taat pajak.  

 Variabel independen intensitas modal dan likuiditas yang termasuk dalam 

rasio keuangan, juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Intensitas modal 

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Rasio intensitas modal yang 

besar akan menyebabkan tarif pajak yang harus dibayarkan rendah. Hal ini 

disebabkan oleh besarnya aset tetap yang dimiliki perusahaan, sehingga berdampak 

pada biaya depresiasi yang semakin besar. Biaya depresiasi yang makin besar akan 

menyebabkan laba kena pajak menjadi rendah dan berdampak pada rendahnya 

tingkat pajak yang harus dibayarkan.  

 Sedangkan likuiditas akan berpengaruh negatif terhadap penghindaran 

pajak, karena semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan, perusahaan dianggap 

dapat memenuhi kewajiban pajak karena memiliki arus kas yang lancer dan kondisi 

keuangan yang sehat.  

 Variabel kontrol yang dipakai dalam penelitian ini adalah variabel 

independensi dewan komisaris dan ukuran perusahaan.  
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1.5. Sistematika Penulisan 

 BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan serta manfaat penelitian, kerangka pikir serta sistematika 

penulisan.  

 BAB II  LANDASAN TEORI 

 Bab ini menguraikan teori-teori, konsep dan penelitian sebelumnya 

yang relevan, serta hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang jenis dan sumber data yang digunakan, 

gambaran umum obyek penelitian, metode pengumpulan data, serta 

alat analisis yang digunakan oleh penulis.  

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang hasil analisis penulis yang ditulis secara 

mendalam sesuai dengan permasalahan yang penulis temukan, 

sehingga penulis dapat menjawab seluruh permasalahan yang 

diangkat sebagai penelitian.  

BAB V   PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian, keterbatasan dan 

implikasi dari analisis yang dilakukan, disertai dengan saran. 

 

 

 


