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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara berkembang di dunia yang memiliki jumlah  

penduduk yang cukup besar. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat 

banyak dan Indonesia memiliki kondisi geografis yang strategis, hal tersebut dapat 

mengabkibatkan banyak perusahaan berada di Indonesia. Kondisi seperti itu 

menguntungkan bagi pemerintah dalam penerimaan Negara dari sektor pajak 

(Ardyansah & Zulaikha, 2014). Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak 

penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Perusahaan ketika menerima ataupun 

memperoleh penghasilan akan merubah status perpajakannya menjadi wajib pajak dan 

akan dikenakan pajak penghasilan (Darmadi & Zulaikha, 2013). Wajib pajak yang 

melaporkan SPT di tahun 2018 hanya 71 persen atau 12,55 juta, hal ini menjelaskan 

bahwa tahun 2018 pelaporan SPT mengalami penurunan 0,73 juta dari tahun 2017 yang 

mencapai 73 persen (www.inews.id). 

 Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa 

imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum (Suandy, 2014). Pelaksanaan pemungutan pajak yang 

dilakukan oleh pemerintah tidak selalu mendapat sambutan yang positif dari 

perusahaan. Perusahaan akan mengupayakan seminimal mungkin dalam pembayaran 
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pajak, hal tersebut dikarenakan pembayaran pajak yang tinggi akan mengurangi 

pendapatan atau laba bersih perusahaan, sedangkan bagi pemerintah menginginkan 

pajak setinggi mungkin yang digunakan untuk membiayai semua keperluan negara. 

Perbedaan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah 

pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal (Darmawan & Sukartha, 2014). 

Pajak merupakan beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan sehingga dapat 

mengurangi laba bersih perusahaan, hampir seluruh perusahaan perusahaan tidak ada 

yang sukarela untuk membayar pajak, pembayaran pajak bersifat memaksa, apabila 

perusahaan tidak membayar maka akan terkena sanksi yang dapat merugikan 

perusahaan (Ardyansah & Zulaikha, 2014). Pajak adalah sumber pendapatan negara 

yang terbesar yaitu 67,74 % dari seluruh pendapatan negara. Perkembangan 

pendapatan Negara dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami kenaikan dan juga 

mengalami penurunan. Pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.146,9 T, tahun 2015 sebesar Rp. 

1.240,4 T, tahun 2016 sebesar Rp. 1.285,0 T, tahun 2017 sebesar Rp. 1.125,1 T, tahun 

2018 sebesar Rp. 1.315,91 T (www.kemenkeu.go.id) 

 Perusahaan yang telah berjalan akan menajalankan manajemen pajak agar 

pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan akan efisien. Salah satunya 

adalah melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah suatu usaha 

pemotongan  yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan memanfaatkan celah-celah 

perpajakan atau hal-hal yang belum diatur dalam pertauran pajak yang berlaku 

(Suandy, 2014). 
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 Kasus penghindaran pajak terjadi di Negara-negara berkembang, salah satunya 

terjadi di Indonesia, yaitu PT.RNI. Perusahaan ini telah terdaftar sebagai Perseroan 

terbatas, namun dalam segi permodalan masih menggantungkan hidup dari hutang 

afiliasi. Artinya, pemiliki perusahaan yang berada di Singapura memberikan pinjaman 

kepada RNI di Indonesia sehingga modal yang dimasukan sebagai hutang makan akan 

mengurangi pajak perusahaan yang akan mengakibatkan perusahaan bisa terhindar dari 

kewajiban pajak. Dalam laporan keuangan PT.RNI 2014 tercatat bahwa hutang 

perusahaan sebesar Rp. 20,4 miliar, sementara omzet perusahaan hanya Rp. 2,178 

miliar dan kerugian ditahan pada tahun yang sama senilai Rp. 12 miliar, sehingga 

menurut Kanwil DJP dari segi laporan keuangan sudah tigak logis. Modus lain yang 

dilakukan adalah memanfaatkan celah pada Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 

Tentang Pajak Penghasilan Khusus UMKM, dengan tarif PPH final yang digunakan 

adalah 1 persen. PT.RNI yang termasuk dalam Perusahaan Modal Asing (PMA) ini 

justru meminta menggunakan pajak UKM. Selain itu dua pemegang saham PT.RNI 

yang memiliki kewarganegaraan Negara Indonesia tidak dapat melaporkan SPT pajak 

secara tepat dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2015. Dua pemegang saham warga 

Negara Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilan secara benar, padahal 

memiliki usaha di Indonesia (www. money.kompas.com).  

Penghindaran pajak dalam sebuah perusahaan memang masih sering terjadi dan 

dapat merugikan pendapatan Negara dalam sektor pajak. Ada beberapa hal yang diduga 

mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu proporsi komisaris 

independen, ukuran perusahaan, umur perusahaan, capital intensity.  
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Komisaris Independen berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap 

jalannya perusahaan, mendukung pengelolaan perusahaan yang baik, dan membuat 

laporan keuangan perusahaan lebih objektif (Kurniasih & Sari, 2013). Dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris 

Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa perusahaan yang sahamnya 

terdaftar di BEI harus memiliki sekurang-kurangnya 30% Dewan Komisaris 

Independen dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Penelitian yang dilakukan oleh 

Sandy & Lukviarman (2008) menjelaskan bahwa komisaris independen dapat 

melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada direksi sehingga penghindaran pajak 

dapat dikurangi. Penelitian yang dilakukan oleh Sandy & Lukviarman (2008) juga 

menghasilkan bahwa proporsi komisaris independen memiliki pengaruh yang negatif 

terhadap penghindaran pajak. 

 Menurut Machfoeds (1994), Ukuran Perusahaan adalah kategori besar kecilnya 

perusahaan yang diukur dengan berbagai cara seperti total aktiva dan log size. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sukartha & Swingly (2015), Silvia (2017), 

Ngadiman & Puspitasari (2014) menunjukan bahwa ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut mengasumsikan bahwa 

ukuran perusahaan yang semakin besar akan memiliki transaksi yang lebih banyak 

antar perusahaan sehingga transaksi tersebut dimanfaatkan untuk melakukan 

penghindaran pajak. 

 Umur Perusahaan adalah alat ukur untuk menentukan seberapa lama 

perusahaan eksis dan bersaing dalam dunia bisnis (Mahanani et al., 2017). Perusahaan 
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yang memiliki umur yang lebih lama akan membuat perusahaan lebih pintar dan ahli 

untuk mengatur pengelolaan menggunakan pengalaman yang didapat pada tahun dan 

sumber daya menusia dalam perusahaan diperlukan untuk meminimalkan beban pajak 

perusahaan sehingga pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan 

maksimal (Dewinta & Setiawan, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta & 

Setiawan (2016), Mahanani et al. (2017) menunjukan bahwa umur perusahaan 

memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 

 Capital intensity adalah seberapa besar perusahaan dalam menginvestasikan 

asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan (Muzakki & Darsono, 2015). Menurut 

Rodríguez & Arias (2012) menyebutkan bahwa aset tetap yang dimiliki oleh 

perusahaan dapat memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat dari 

depresiasi dari aset tetap setiap tahunnya. Salah satu caranya adalah dengan 

memperpendek umur ekonomis aset tetap dan juga pemilihan metode penyusutan yang 

paling efektif sehingga dapat meningkatkan tingkat penghindaran pajak. Penelitian 

Anindyaka et al. (2018), Sandra & Anwar (2018) menunjukan bahwa capital intensity 

memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 

Penelitian ini akan menguji kembali variabel-variabel yang sudah ada 

sebelumnya yang diduga sebagai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dimana pada penelitian ini 

menambahkan variabel independen baru yaitu Adopsi IFRS. Adopsi IFRS adalah 

proses penyempitan perbedaan antara IFRS dan standar-standar akuntansi dari Negara-

negara yang mempertahankan standar mereka sendiri (Wahidah & Ayem, 2018). 
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Pengadopsian IFRS ini akan membuat semua Negara memiliki standar yang sama 

karena semakin kencangnya arus globalisasi yang terjadi di dunia bisnis secara tidak 

langsung berdampak pada standar yang berlaku. Braga (2017) menjelaskan bahwa 

IFRS adalah sebuah standar akuntansi yang hanya berbasis prinsip, sehingga 

manajemen dapat menggunakan kebijakannya untuk mengefektifkan pembayaran 

pajak perusahaan dan perusahaan pasti menginginkan membayar pajak yang lebih 

rendah sehingga tingkat penghindaran pajak akan semakin tinggi. Hal tersebut sesuai 

dengan penelitian Wahidah & Ayem (2018), Lestari (2015), Braga (2017) menyatakan 

bahwa setelah pengadopsian IFRS meningkatkan tindakan penghindaran pajak di 

perusahaan. Di sisi lain, Amidu et al. (2016) menjelaskan bahwa adopsi IFRS akan 

menurunkan tingkat penghindaran pajak di perusahaan karena manajer tidak 

mempunyai ruang yang cukup untuk memanipulasi laporan dan juga pada saat 

mengadopsi IFRS kualitas laporan keuangan juga akan semakin baik, hal tersebut akan 

membuat manajer tidak memiliki motivasi untuk dapat melakukan penghindaran pajak. 

Salah satu contohnya adalah perhitungan persediaan. Pada saat sebelum pengadopsian 

IFRS, perusahaan dapat menghitung persediaan menggunakan metode FIFO, LIFO, 

dan rata-rata tertimbang, namun setelah adopsi IFRS perusahaan hanya diperkenankan 

menggunakan metode FIFO dan rata-rata tertimbang. Metode LIFO dilarang karena 

adanya perbedaan laba yang dihasilkan dibandingkan dengan metode FIFO dan rata-

rata tertimbang sehingga pembayaran pajak akan semakin kecil, hal tersebut dapat 

dimanfaatkan perusahan untuk dapat melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal 

tersebut sesuai dengan penelitian oleh Amidu et al. (2016) yang mendapatkan hasil 
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bahwa setelah perusahaan mengadopsi IFRS maka tingkat penghindaran pajak di 

perusahaan akan semakin menurun. Dari penjelasan diatas adopsi IFRS belum jelas 

menaikkan tingkat penghindaran pajak atau menurunkan tingkat penghindaran pajak 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul 

“PENGARUH ADOPSI IFRS, PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, 

UKURAN PERUSAHAAN, UMUR PERUSAHAAN, CAPITAL INTENSITY 

TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diurai, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1.2.1. Apakah adopsi IFRS berpengaruh terhadap Penghindaran pajak? 

1.2.2. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh secara negatif terhadap 

Penghindaran pajak? 

1.2.3. Apakah umur perusahaan berpengaruh secara positif terhadap Penghindaran 

pajak? 

1.2.4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap Penghindaran 

pajak? 

1.2.5. Apakah capital intensity berpengaruh secara positif terhadap Penghindaran 

pajak? 

 

 



 

8 
 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diurai, maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

1.3.1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh adopsi IFRS terhadap 

penghindaran pajak 

1.3.2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen 

terhadap penghindaran pajak 

1.3.3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

penghindaran pajak 

1.3.4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap 

penghindaran pajak 

1.3.5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh capital intensity terhadap 

penghindaran pajak 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberi tambahan informasi mengenai pengaruh 

adopsi IFRS, proporsi komisaris independen, umur perusahaan, ukuran 

perusahaan, dan capital intensity sebagai variabel untuk penelitian selanjutnya. 
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1.4.2. Manfaat Praktik 

Peneliti diharapkan mampu untuk membantu perusahaan dalam 

memperhatikan keefektifan laporan keuangan perusahaan, didalam laporan 

keuangan sering terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, 

kecurangan yangbiasanya terjadi adalah melakukan penghindaran pajak yang 

dapat diukur dengan penurunan nilai cash effective tax rate (CETR) secara 

signifikan.  
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1.5. Kerangka Pikir 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

 

Penghindaran pajak adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang 

ditjukan untuk meminimalkan jumlah biaya pajak yang ditanggung oleh perusahaan. 

Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adopsi IFRS, 

proporsi komisaris independen, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan capital 

intensity. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini dibagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang gambaran yang menyuluruh mengenai topik 

penelitian, isi penelitian dan gambaran masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini. Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab ini berisikan tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini dan 

pengembangan hipotesis penelitian. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang populasi dan sampel penelitian, variabel 

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan dan analisis 

data serta definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisikan deksripsi objek penelitian, analisis data, dan 

intepretasi hasil penelitian 
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BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisikan kesimpulan atas hasil dan pembahasan analisis data 

penelitian serta saran yang dapat bermanfaat bagi topik yang terkait 

dengan penghindaran pajak 

  


