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ABSTRAK 

 

Sektor pajak adalah salah satu pendapatan dan penerimaan negara yang memberikan

kontribusi cukup besar pada bidang pajak. Perbedaan keduanya terletak pada 

legalitas, dalam hal ini penghindaran pajak biasanya dianggap sebagai pekerjaan 

administrasi perpajakan yang legal karena lebih memanfaatkan celah dalam 

peraturan perpajakan yang berlaku, dan penggelapan pajak seringkali mengarah 

pada perpajakan ilegal, hal ini diluar legalitas.Tujuan penelitian ini adalah 

untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan 

kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama periode 2015-2019. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari situs 

Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda

untuk menguji pengaruh masing-masing variabel terhadap penghindaran pajak. Bukti

empiris menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap

penghindaran pajak, leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak,

kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, ukuran

perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

 

 

Kata Kunci: Tax Avoidance, Profitabilitas, Leverage, Manufaktur
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ABSTRACT 
 

One of the state revenue which contributes to national development and financing is

the tax sector. The difference between the two lies in legality, in this case tax 

avoidance is usually considered a legal tax administration job because it takes 

more advantage of loopholes in applicable tax regulations, and tax evasion often 

leads to illegal taxation, this is outside of legality. The purpose of this study is to ex-

amine the effect of firm size, profitability, leverage, and institutional ownership of 

tax avoidance. The population in this study were all manufacturing companies 

listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2015-2019 period. Sources of 

data in this study were obtained from the Indonesia Stock Exchange website. This 

study uses multiple regression models to examine the effect of each variable on tax 

avoidance. Empirical evidence shows that profitability has a negative effect on 

tax avoidance, leverage has a positive effect on tax avoidance, institutional own-

ership has a negative effect on tax avoidance, firm size has a positive effect on tax 

avoidance.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Penerimaan negara yang memberikan kontribusi besar dalam pembangunan 

dan pembiayaan nasional salah satunya ialah pada sektor pajak. Pajak merupakan 

kontribusi wajib yang bersifat memaksa orang pribadi atau badan kepada negara. Hal 

ini berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara khususnya bagi kemakmuran rakyat. Disisi 

lain, jika bagi negara pajak merupakan suatu pendapata, lain halnya bagi sebuah 

perusahaan. Bagi perusahaan, perpajakan dapat menekan biaya keuntungan 

perusahaan. Terdapat perbedaan kepentingan antara negara yang menginginkan tarif 

pajak yang besar dan kepentingan perusahaan yang meminimalkan pembayaran pajak 

(Setia, 2015). Hal ini menyebabkan upaya untuk mengurangi pajak. 

Perusahaan dapat mengurangi pajak (tabungan) dengan berbagai cara yaitu 

penghindaran pajak dan pajak penyelundupan (tax evasion) (Suandy, 2017). 

Perbedaan keduanya terletak pada legalitas, dalam hal ini penghindaran pajak 

biasanya dianggap sebagai pekerjaan administrasi perpajakan yang legal karena lebih 

memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku, dan penggelapan 

pajak seringkali mengarah pada perpajakan ilegal, hal ini diluar legalitas. Kerangka 

peraturan perpajakan. 

Penghindaran pajak (tax avoidance) menurut Pohan  (2013) adalah strategi 

dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak 

1 
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karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang 

digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (grey area) yang terdapat dalam 

undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. Sedangkan Tarmudji dan 

Suryani ( 2012 ) menyatakan bahwa salah satu upaya efisiensi beban pajak yakni 

melalui tax avoidance dimana perusahaan dapat melakukan penghematan hingga 5% 

dengan cara melalui transaksi pada bukan objek pajak.  

Perusahaan melakukan tindakan tax avoidance dengan tujuan utama 

mengoptimalkan laba yang didapatkan guna meningkatkan persaingan antar 

perushaan serta agar dapat terpenuhinya  kewajiban suatu perusahaan (waijb pajak 

badan) kepada pemerintah yang merupakan salah satu pemimpin kekuasaan  

(stakeholder). Tax avoidance banyak dilakukan oleh perusahaan  dengan 

memanfaatkan perbedaan standar atau aturan untuk menghitung laba baik itu menurut  

aturan komersial dan aturan perpajakan. Pengakuan beban dan laba yang diterima 

berbeda inilah menjadi celah bagi perusahaan untuk mengatur nominal pajak yang 

akan dibayarkan diminimalisir sedemikian rupa.  

Masyarakat luas memandang tindakan tax avoidance yang perusahaan 

lakukan memberikan kerugian yang sangat besar. Sejatinya perusahan berpatisipasi 

dalam kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui pembayaran pajak. Namun 

yang terjadi dilapangan kenyataannya perusahan memandang jikalau perilaku 

penghindaran pajak hanyalah menguntungkan pribadi atau golongan tertentu semata 

dalam perusahaan (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Tentunya tindakan tax avoidance 

yang perusahaan lakukan  memberi stigma negatif, sehingga perusahaan akan sulut 
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mendapatkan legitimasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain. Kondisi 

ini berbanding terbalik dengan adanya teori legitimasi yang mana tiap-tiap 

perusahaan mencita-citakan kemajuan jangka panjang maka harus mendapat 

legitimasi atau pengakuan postif dari masyarakat dan pemangku kepentingan 

(stakeholder) perusahaan.  

Upaya optimalisasi pada sektor pajak yang terhambat juga disebabkan oleh 

pandangan yang berbeda dari setiap wajib pajak. Adanya anggapan bahwa pajak akan 

mengurangi penghasilan meraka, maka tak sedikit wajib pajak yang menginginkan 

pembayaran pajak seminimal mungkin. Adanya kepentingan yang bertolak belakang 

antara pemerintah dan wajib pajak ini sesuai dengan teori agensi yang menajdi 

pemicu perilaku penghindaran pajak (tax avoidance) marak terjadi.  

Pemerintah telah menentukan pendapatan yang dikenai beban pajak bagi tiap-

tiap wajib pajak berbentuk badan/instansi yang berada di dalam negeri serta termasuk 

alamkategori usaha tetap akan diberi beban pajak senilai 25%, ketentuan ini sudah 

berlaku sejak Januari 2010 yang mana terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yang 

mencapai 28% bagi tiap-tiap wajib pajak badan.  Adanya penurunan Beban pajak ini 

diharapkan agar para wajib pajak patuh dalam membayar pajak.  

Sektor Manufaktur adalah sektor penyumbang terbesar pajak dan cukai. 

Namun beberapa tahun yang lalu, Direktorat Jendral Pajak mengalami penurunan 

realisasi penerimaan pajak pada sektor manufaktur. Perusahaan yang merupakan 

bagian dari wajib pajak badan usaha sejatinya menyerahkan pemberian tersbesar 
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dalam penerimaan pajak, tetapi kenyataannya pihak perusahaanlah yang 

mengganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih mereka.  

Hingga saat ini ironisnya kasus tindakan tax avoidance  marak dilakukan di 

Indonesia. Perilaku ini berimbas pada penurunan penerimaan negara dari sektor pajak 

sehingga mengakibatkan pembangunan nasional tidak maksimal, kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat tidak merata.   

Berdasarkan paparan diatas dan adanya hasil observasi serta riset sebelumnya, 

akan peneliti tertarik untuk meneliti: “Faktor -Faktor yang Berpengaruh terhadap 

Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang tesebut, penulis mengidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan menghindari tingginya beban pajak dengan pengalokasian dana 

pada aktiva tetap. 

2. Perusahaan sering memanfaatkan perbedaan pengakuan beban dan pendapatan  

yang berpengaruh pada besar kecilnya beban pajak yang dibayarkan.  

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada faktor-faktor profitability, laverage, kepemilikian 

institusional serta ukuran perusahaan. Kemudian obek pada penelitian ini berfokus 

pada perusahaan manufaktor yang terdaftar di BEI pada peruiode  2015-2019.  
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance ? 

2. Apakah leverage berpengaruh secara positif terhadap tax avoidance ? 

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax 

avoidance? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance 

2. Mengetahui leverage yang berpengaruh positif terhadap  tax avoidance ? 

3. Mengetahui kepemilikan institusionla yang bepengaruh negatif terhadap  tax 

avoidance 

4. Mengetahui ukuran perusahaan yang berpengaruh positif terhadap tax 

avoidance. 

1.6 Manfaat Penenlitian 

Adapun faedah penelitian yang akan didapatkan dari penelitian ini sebagai 

berikut : 
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1.6.1   Manfaat Secara  Teori 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memverifiaksi teori yang 

telah digunakan dan memberikan bukti pengaruh profitabilitas, leverage, kepemilikan 

institusional dan ukuran perusahaan terhadap  tax avoidance.  

1.6.2    Manfaat Secara Praktis 

1. Bagi Akademisi  

Bagi para akademisi diharapkan penelitian ini memberikan tambahan ilmu 

pengetahuan tentang penyebb apa saja yang menjadi bahan kajian bagi para 

peneliti kedepannya. dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

faktor-faktor yang berpengaruh pada tax avoidance, serta menajdi bahan 

kajian untuk penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan diharapkan penelitian ini menjadi pertimbangan dan 

memberikan kesadaran bagi perusahaan yang melakukan tinakan tax 

avoidance, agar dapat mengambil keputusan secarabijak dalam kaitannya 

penghindaran pajak agar tidak merugikan negara.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tax Avoidance 

Tax avoidance menurut Hanlon & Heitzman (2010) diartikan sebagai 

pengurangan pajak eksplisit. Setidaknya terdapat bagian yang seharusnya jadi 

perhatian lebih bagi para atasan dalam menentukan tax planning patuh pada aturan 

perpajakan, bisnis yang relistis, adanya kesesuaian bukti yang memadai selama tax 

planning berlangsung(Suandy, 2017). 

Annisa & Kurniasih  (2012) mengartikan bahwa penghindaran pajak adalah 

salah satu langkah agresif yang perusahaan lakukan untuk meminimalisir adanya 

pembayaran pajak sehingga berakibat pada munculnya beberapa resiko pada pihak 

perusahaan itu sendiri. Kemudian Pohan (2013) mengatakan bahwa tax avoidance 

merupakah usaha perusahaan yang dilakukan secara sah dan aman selaku wajib pajak 

badan , hal ini dikarenakan tidak melanggar ketentuan pajak. Namun langkah ini 

cenderung dimanfaatkan pada area lemah yang ada dalam undang-undang perpajakan 

itu sendiri guna meminimalisir jumlah pajak yang masih terhutang. Selanjutnya 

Suandy (2017 ) mengatakan bahwa penghinadran pajak termasuk rekayasa 

pembayaran beban pajak yang tetap berada dalam lingkup aturan pajak yang berlaku. 

2.2 Fakor-faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance 

 Peneliti-peneliti sebelumnya telah banyak melakukan penelitian mengenai 

penghindaran pajak beseerta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu 

7 
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diantaranya adalah Waluyo (2015) yang menunjukkan fakta empirik jika variabel 

Return Of Asset, Size (ukuran perusahaan) dan leverage memberikan pengaruh 

secara signifikan pada tax voidance (penghindaran pajak), namun lainnya halnya 

dengan variabel kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal yang tidak 

memberi pengaruh secara signifikan pada tax avoidance (penghindaran pajak). Disisi 

lain dalam penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014 ) 

ditemukan bahwa size dan leverage memberi pengaruh secara negatif pada tax 

avoidance, tetapi variable kepemilikan institusional malah sebaliknya yakni 

berpengaruh secara positif pada tax avoidance (penghindaran pajak).  

Fakta lain yang ditunjukkan pada hasil penelitian Prakosa (2014) bahwa ada 3 

(tiga) hal yang memberi pengaruh pada tax avoidance yakni profitabilitas, 

kepemilkan keluarga serta komisaris independen. Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya didapati bahwa terdapat beberapa hal yang memberi pengauhi 

pada return of asset,ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, adanya saham 

keluarga, komisaris internal leverage, capital intensity, serta CSR.  

Dari faktor-faktor yang ada, pada penelitian ini hanya akanmeneliti pada 

faktor profitabilitas, leverage, kepemilikan instituional serta besarnya suatu 

perusahaan, dengan tujuan akhir untuk pengujian ulang variabel yang tersebut pada 

objek dan periode yang berbeda, serta rentang waktu yang berbeda pula.    

2.2.1 Profitability 

Menurut Sartono(2012) kehandalan suatu perusahaan dalam mendapatkan 

keuntungan yang berhubungan langsung dengan penjualan hasil produksinya, 
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modal pribadi dan keseluruhan aktiva, serta mampu menarik investor jangka 

panjang adalah pengertian dari profitabilitas itu sendiri.    

Kemudian, pengertian profitability yang disampaikan oleh Kasmir ( 2014) 

yaitu perusahaan yang diberikan penilaian atas kemampuannya mendapatkan 

keuntungan serta memberi takaran keefektivitasan dari manajemen yang dilakukan 

oleh perusahaan. Ini dapat dinilai dari surplus perusahaan hasil pemasaran beserta 

penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan. Yang mana, rasio ini bertujuan 

untuk melihat efisiensi setiap perusahaan, dengan begitu profitabilitas digunakan 

untuk menakar seberapa besar kehandalan perseroan dalam menciptakan surplus hasil 

produksi didalam suatu periode berlangsung yang menggunakan semua sumber daya 

yang dimilikinya.  

Sebagian besar perusahaan dapat menghasilkan keuntungan tinggi, 

menunjukkan kinerja terbaik dari perusahaan yang akan menarik perhatian 

investor dan akan mendapatkan kepercayaan kreditor, serta juga akan 

mempengaruhi jumlah pajak yang wajib diserahkan pada penguasa negeri 

(pemerintah). Indeks profitabilitas pun mempunyai target dan faedah untuk tata 

laksana administrasi yang berhubungan langsung dengan perusahaan.  

Adapun keuntungan yang akan didapatkan secara administratif internal 

maupun pihak luar industri yaitu (2014:198) :  

1. Mengenali nominal keuntungan bersih setelah dipotong pajak dari modal yang 

dikeluarkan 
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2. Mengenali penempatankeuntungan industri pada tahun tadinya dengan tahun 

saat ini 

3. Mengenali kapasitas produksi dari semua biaya dimiliki perusahaan baik itu 

berupa dana modal maupun dana pinjaman.  

4. Mengenali jumalah tingkatan keuntungan yang akandidapatkan oleh industri 

dalam jangka waktu tertentu  

5. Mengenali pertumbuhan keuntungan tiap periode 

Kasmir (2014 : 197) juga menyampaikan maksud dari pemanfaatan tolak 

ukur profitability yakni :  

1. Guna  menakar keuntungan yang perusahaan dapatkan dalam suatu periode 

2. Guna memperhitungkan kondisi keuntungan perusahaan dari periode 

sebelumnya hingga saat ini.  

3. Guna memperhitungkan kemajuan keuntungan tiap periode 

4. Guna menghitung keuntungan bersih setelah dikurangi beban oajak dari 

modal pribadi.  

5. Guna menghitung kapasitas produksi keseluruhan biaya yang dimiliki 

perusahaan 

Sehabis dijabarkan sebagian kelebihan serta kekurangan pemakaian 

pendekatan return on asset( ROA) ketika menilai standar profitability  suatu 

industri hingga ROA dalam pemakaian keseluruhan modal secara merata, hal ini 

dianggap sensitif karna menyangkut profil keuangan suatu perusahaan. 
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2.2.2 Leverage  

Leverage adalah tolak ukur yang bisa dipakai ketika menilai jumlah 

hutang dalam suatu perusahaan (Darmadi & Zulaikha, 2013).  Kasmir (2014:153) 

mengungkapkan bahwa Leverage adalah rasio solvabilitas atau leverage ratio 

merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur sejauh mana aktifitas 

perusahaan dibiayai dengan utang. Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh 

Kasmir. Pengertian leverage ini ditegaskan kembali oleh Fahmi (2015:106) yang 

menyatakan leverage adalah:  

“Rasio leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai 

dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan 

perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme 

leverage (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang 

yang tinggi dan sulit Guna melepaskan beban utang tersebut”. 

 

Terdapat 3(tiga) perihal yang perlu diperhatikan tentang utang (Brigham 

& Houston, 2010) , yakni:  

1. Perseroan (perusahaan) dengan pembayaran beban pajak yang rendah memiliki 

kesempatan yang kecil untuk menggunakan hutang dibandingkan perusahaan 

yang membayar pajak lebih besar. 

2. yang membayar pajak tinggi dapat menggunakan lebih banyak hutang dari 

pada perusahaan yang membayar pajak rendah. 

3. Perseroan dengan resiko komersial tinggi harus mengurangi penggunaan utang, 

sebab ketidakmampuan finansial lebih cenderung meningkatkan beban 

moneter. 
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4. Perseroan dengan  aset nyata (aset berbentuk) mampu memakai lebih banyak 

utang dibandingkan dengan perusahaan dengan aset tidak berwujud  

Leverage (Kurniasih & Sari :2013) adalah ukuran untuk menilai daya utang dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang yang digunakan untuk membayar aktiva 

perusahaan.  Kemudian disampaikan juga oleh Ardyansah dan Zulaikha ( 2014 ) 

bahwa leverage adalah banyaklah total hutang yang perusahaan miliki untuk 

melakukan pembiayaan serta dapat mengukur aktiva yang dibayar melalui hutang. 

Dengan demikian leverage adalah kemampuan suatu perusahaan untuk membayar 

keseluruhan hutang jangka panjang dan jangka pendek  

Leverage menjelaskan konstruksi modal atau bagan dari pembiayaan 

yang perusahaan miliki. Berikut faedah menggunakan tolak ukur leverage(Kasmir, 

2014) :  

1. Mengkaji kompetensi yang perusahaan miliki dalam memenuhi kewajibannya 

pada pihak luar perusahaan 

2.  Mengkaji kesanggupan perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya dalam 

membayar cicilan pinjaman modal beserta bunganya. 

3. Mengkaji keselarasan antar nilai aktiva dengan modal awal yang dimiliki 

4. Mengakaji nominal modal yang dibayar melalui hutang 

5. Mengkaji tingkat hutang yang dimiliki perusahaan dalam mengelola aktiva.  

Kenyataannya, ketika perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi 

maka kemungkinan resiko yang didapatkan juga lebih besar, akan tetapi juga 

muncul kemungkinan adanya keuntungan yang besar pula. Begitu sebaliknya, jika 
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perusahan dengan tingkat leverage yang kecil maka efek kerugian yang muncul 

juga lebih kecil namun kemungkinal mendapatkan keuntungan yang lebih besar 

sangatlah kecil (Kasmir :2014).  

Harapannya, perusahaan mampu menjalankan standar leverage dengan 

sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Hal ini dikarenakan leverage mampu 

meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan serta mampu menaikkan 

nilai jual perusahaan itu sendiri. Terdapat 4 (empat) rasio Leverage menuru 

Kasmir (2014) yaitu : 

(1) Rasio pendapatan bunga waktu (TIER)adalah ukuran yang digunakan untuk 

mengevaluasi harga bunga, biaya pajak, dan laba sebelum biaya bunga. 

(2) Debt-to-Equity Ratio (DER) yakni  ukuran guna  menilai komparasi antar 

jumlah hutang dengan ekuitas;  

(3) Debt-to-asset ratio (DAR) adalah ukuran untuk mengevaluasi rasio antar 

jumlah utang dan jumlah aset; 

(4) Long Term Debt-to- Equity-Ratio (LTDtER) adalah tolak ukur guna menilai 

rasio hutang jangka panjang terhadap total ekuitas;  

Pada penelitiaan peneliti  untuk menghitung Leverage menggunakan tolak 

ukur Debt to Assets Ratio (DAR). Peneliti menggunakan tolak ukur yang sama 

digunakan pada Penelitia Waluto (2015 ).  

2.2.3 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan saham atau lebih dikenal dengan kepemilikan institusional 

oleh berbagai pihak dalam bentuk institusi. Ngadiman dan Puspitasari (2014) 
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mengatakan bahwa intitusi tersebut dapat berbentuk  apa saja, baik itu 

bdanpemerintah, badan keuangan , badan hokum badan dari luar negeri hingga 

dana perwakilan institusi lainnya. Institusi atau badan ini dapat memiliki saha 

terbanyak (mayoritas) dikarenakan institusi memilik sumber daya yang lebih 

mumpuni dika dibandingkan dengan pemilik saham lainnya. Kepemilikan 

institusional adalah bagan terstruktur yang masuk pada sistem  pengelolaan yang 

tertata serta baik sudah menjadi ciri khas yang dapat mereduksi konflik. 

Menurut Faisal (Ngadiman & Puspitasari:2014) mengatakan bahwa 

kepemilikan institusional berguna sebagai pihak myang melakukanpengawasan  

terhadap perusahaan  yang memiliki kepemilikan institusional lebih dari 5%.  Oleh 

karena itu, semakin kuat kepemilikan institusional akan makin meningkat pula 

keinginan dan perlakuan guna memaksimalkan taksiran perusahaan, karena 

beberapa penanam saham  juga turut serta pada pemungutan ketetapan internal 

perseroan. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa 

kepemilikan institusional dan kepemilikan saham adalah kondisi para investor 

berupa institusi atau badan dan lembaga lainnya yang ikut ambil peran di dalam 

perusahaan berupa saham. Adanya saham mayoritas oleh pihak diluar perusahaan 

memberi harapan terlaksananya pengawasan dalam pengoperasionalan perusahaan 

dari segi manajemen serta dapat menjauhi konflik yang mampu menimbulkan 

kerugian bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam usaha 
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meningkatkan perilaku penghindaran pajak (tax avoidance) yang membuat 

kerugian pada seluruh masyarakat.  

2.2.4 Ukuran Perusahaan. 

Size (Ukuran Perusahaan) merupakan representasi dari besar atau 

kecilnmya perusahaan tersebut (Brigham & Houston: 2010). Kemudian Sari 

(2014) menyampaikan bahwa ukuran perusahan yaitu perspektif yang 

mengidentifikasikan perusahan kedalam perusahaan besar atau perusahaan kecil 

berdasarkan jumlah aktiva, aset yang dimiliki perusahaan, nilai pasar saham, 

tingkat penjualan serta total penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini 

juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Hartono. Ukuran perusahaan 

menurut Hartono(2013) yakni skala yang dapat dibagi menjadi perusahaan besar 

atau kecil melalui total aset, ukuran log, nilai pasar saham, dll.  

Berikut kriteria klasifikasi perusahaan berdasarkan barometer, yang dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Table 2.1 Standar Barometer Perusahaan 

Klasifikasi Ukuran 

Perusahaan 

Kriteria 

Aset (aset termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha) 
Penjualan Tahunan 

Mikro Maks. 50 Jutaa Maks. 300 Jutaa 

Kecil >50 juta – 500 juta >300 juta – 2,5 M 

Menengah >500 juta – 10 M >2,5 M – 50 M 

Besar > 10 M > 50 M 

Sumber:  UU No.20 Tahun 2008 

Besarnya ukuran perusahaan memperlihatkan adanya aktivitas produksi 

dan operasional yang terjadi didalmnya akan semakin besar  pula serta pendapatan 
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dan laba yang didapatkan akan semakin besar juga. Dengan demikian perusahan 

akan semakin berusaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan agar 

tidak mengurasi jumlah laba yang merka dapatkan. Hal ini sejalan dengan Danis 

dan Zulaika  (2014) mengatakan bahwa perusahan dengan ukuran besar memiliki 

administrasi serta kemampuan yang mumpuni , dengan begitu perseroan besar 

akan mampu menekan pembayaran pajak yang dibayarkan.   

Didalam undang- undang Perpajakan No.35 Tahun 2008 diterangkan 

bahwa beban pajak wajib pajak berbentuk instansi(badan/lembaga) adalah 25%. 

namun ada beberapa peraturan yang mengatur tentang pengurangan biaya. Pasal 

31E Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 mengatur beban pajak dalam negeri yang 

total omzet atau penjualannya tidak melebihi Rp50.000.000.000, - dimungkinkan 

untuk mengurangi biaya hingga 50% dari beban pokok penghasilan kena pajak 

wajib pajak badan. bentuk-total pendapatan atau penjualan tidak melebihi 

Rp4.800.000.000,-. Berikut tabel beban pajak penghasilan bagi wajib pajak 

berbentuk institusi/badan 

Table 2.2 Beban Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan 

No Peredaran Bruto atau Penjualan Beban Pajak 

1 Penjualan s/d Rp4,800,000,000,-. Laba kena pajak 12,5% mendapat fasilitas 

pengurangan Beban sebesar 50%. 

2 Penjualan diatas Rp4,800,000,000,- 

s/d Rp50,000,000,000,- 

a.  Penjualan yang s/d Rp 4,800,000,000,- 

labanya kena pajak 12,5%.  

b. b. Penjualan selebihnya diatas Rp 

4,800,000,000,- s/d Rp 50,000,000,000,- 

labanya kena pajak 25%. 

3 Penjualan diatas Rp50,000,000,000,- Labanya kena pajak 25% atau tidak mendapat 

fasilitas pengurangan pajak. 

Sumber : UU No. 36 Tahun 2008 
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Dengan langkah pengurangan pajak ini, perusahaan tentunya ingin 

memanfaatkan kemudahan ini, sehingga perusahaan membayar pajak yang 

semakin sedikit. Dalam penelitian pihak peneliti menggunakan variabel yang sama 

dipakai oleh Noor(2010) adapun penelitiannya dengan judul “Perencanaan Pajak 

dan Tarif Pajak Efektif Perusahaan”. Rumusnya adalah sebagai berikut 

                                   

Alasan penggunaan metrik ini adalah karena terdapat Pasal 31E Peraturan 

Nomor 36 Tahun 2008 , adapun penulis berharap dapat memahami suatu perseroan 

mampu menghindari pajak dengan menggunakan insentif pajak dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan berdasarkan volume penjualan perusahaan. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Hasil dari para peneliti sebelumnya dapat dipakai menjadi acuan terkait riset 

guna menyokong  alasan penelitian yang diajukan dalam riset teoritis atau 

memperkuat landasan teori. Berikut adalah uraian dari beberapa studi penghindaran 

pajak yang digunakan oleh peneliti. 

Gusnita dan Purba (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini 

menggunakan teknik sampel bertarget untuk melakukan pengambilan sampel di 

Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013 hingga 2017. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa return on equity yang signifikan berdampak pada nilai buku. Lalu ada rasio 
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hutang terhadap ekuitas Ln. Pengembalian aset dan aset bersih tidak berpengaruh 

pada nilai buku. 

Putri dan Lawita (2019) melakukan penelitian dengan judul “Dampak 

Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajer terhadap Penghindaran 

Pajak(tax avoidance)”. Data yang digunakan adalah data sekunder deret waktu Bursa 

Efek Indonesia dari tahun 2013 hingga 2017. Metode yang digunakan adalah metode 

kuantitatif dengan menggunakan alat analisis regresi data panel, dan metode model 

efek tetap dan model efek acak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan 

institusional dan kepemilikan manajer berpengaruh positif terhadap penghindaran 

pajak. 

Viola Syukrina E Janrosl (2018) melakukan penelitian yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Ukuran Bank, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Tax 

Avoidance Penghindaran Pajak di Riau Kepri Tbk”. Penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling (data diperoleh dari www.idx.co.id) untuk mensurvei 

populasi Bank Riau Kepri dari tahun 2015 sampai 2017. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan CETR berpengaruh 

signifikan terhadap penghindaran pajak, leverage yang diukur dengan DER 

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Kushariadi dan Putra (2018) melakukan penelitian dengan judul “Good 

Corporate Governance, Leverage, Company Size and Tax Avoidance”. Penelitian ini 

menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling 
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untuk mensurvei perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) dari tahun 2012 hingga 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah leverage dan ukuran perusahaan, 

namun tidak untuk komisaris independen dan kualitas audit.   

Kurniasih dan Sari (2013) melakukan penelitian dengan judul “Dampak, 

Kompensasi Kerugian Pajak, Ukuran Perusahaan, Rasio Leverage, Tata Kelola 

Perusahaan, serta Pengembalian Aset terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)”. 

Dengan jumlah sampel 72 perseroan (perusahaan) manufaktur terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2007-2010.  

Noor (2010) melakukan penelitian tentang "Perencanaan Pajak Perusahaan: 

Penelitian Tarif Pajak Efektif Perusahaan Tercatat di Malaysia". Selama periode SAS, 

sektor produk industri, perdagangan dan jasa, sektor konsumen, perkebunan, 

teknologi dan real estate melaporkan tarif pajak yang jauh lebih rendah berdasarkan 

ETR (perencanaan pajak yang lebih agresif). Selain itu, dari sisi sistem perpajakan, 

dibandingkan dengan periode sistem OAS, perusahaan harus lebih aktif melakukan 

perencanaan perpajakan selama sistem SAS karena ETR lebih rendah selama sistem 

SAS. 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2.1 Kerangka Fikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis ini merupakan jawaban sementara atas rumusan pertanyaan penelitian yang 

dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Untuk saat ini, sebab jawaban berdasarkan 

kajian yang sesuai dari fakta yang nyata dari pengumpulan data dilapangan. Berikut 

hipotsis yang peneliti ajukan: 

H1 : Profitabilitas memiliki pengaruh negatif pada penghindaran pajak (tax 

avoidance)   

Profitability ( X1 ) 

Leverage ( X2 ) 

Kepemilikan 

Institusional ( X3 ) 

Ukuran Perusahaan 

( X4 ) 

Tax Avoidance 

(Penghindaran 

Pajak)(Y) 

H1 

H2 

H3 

H4 
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H2 : Leverage berpengaruh positif pada penghindaran pajak (tax avoidance)   

H3 :. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada penghindaran pajak (tax 

avoidance)   

H4:. Ukuran perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak (tax 

avoidance)   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dimana 

data yang dikumpulkan berupa angka-angka kemudian dideskripsikan 

menjadi suatu tatanan kalimat yang sepadan. Kemudian data dianalisis 

menggunakan statistik untuk menguji hipotesis yang telah peneliti tetapkan 

sebelumnya. (Sugiyono:2017) Penelitian verifikasi adalah metode yang sudah 

terbukti. Guna menggunakan penghitungan statistik untuk menguji hipotesis 

hasil penelitian deskriptif, untuk mendapatkan bukti hipotesa sebelumnya. 

b. Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2017:80) mendefinisikan populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti Guna dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dari penelitian ini adalah Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan 

Manufaktur dipilih karena memiliki kontribusi yang relatif tinggi terhadap 

perekonomian di Indonesia. Periode pengamatan ini dilakukan pada tahun 

2015-2019.  

22 
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Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik non-probabilitas metode

purposive sampling adapun pertimbangannya sebagai berikut :

1. Perseroan Manufaktur yang menerbitkan dan menujukkan catatan finansial

dengan lengkap pada tahun 2015-2019.

2. Perseroan Manufaktur yang mencantumkan secara lengkap data mengenai

semua Variable leverage, kepemilikan institusional, komite audit, sales

growth, Profitabilitas, Ukuran Perseroanselama tahun penelitian.

3. Perseroan Manufaktur yang memiliki nilai laba positif.

4. Perseroan Manufaktur yang memakai mata uang rupiah dalam catatan

finansialnya.

5. Perseroan Manufaktur yang mengalami kenaikan penjualan setiap tahunnya

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah profitabilitas,

leverage, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional.

3.2 Definisi Operasional

1. Variable Terikat ( Dependen Variable)

Variable ini dipengaruhi oleh adanya variabel bebas biasa disebut dengan

variable terikat. Dalam riset ini yang menjadi variable terikat yakni tax

avoidance (penghindaran pajak) dengan simbol (Y). Dihitung dengan

rumus :
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Adapun variable yang digunakan dalam penelitian ini dihitung dengan  

rumus CETR. Hal ini diperlukan guna meminimalisir pajak yang akan 

dibayarkan demi memperoleh keuntungan pribadi tanpa melanggar 

kentuan perundang-undangan yang berlaku.  

2. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Selanjutnya variabel bebas yakni variabel yang mempengaruhi variabel 

terikat . Adapun yang menjadi variabel bebas pada penelitianini adalah 

profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan,dankepemilikan institusional. 

Variabel Bebas Diberi Lambang (X) 

Profitablity (Profitabilitas) 

Adsalah kemapuan perusahaan menggunakan aktiva untuk memproleh 

keuntungan dengan rumus :  

ROA =  
           

          
 x 100% 

Leverage  

Yakni jika semakin besar rasio leverage ini makan tidak memberi 

keuntungan sebab adanya resiko besar yang perusahaan tanggung atas 

kegagalan yang kemungkinan terjadi. Berikuit rumusnya 

                     
           

                   
 

Kepemilikan Institusional  

Adalah kepemilikan saham oleh badan lainnya diluar perusahan itu 

sendiri.  Pengukura kepemilikan instiyusional(saham) dilihat dari saham 
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yang dipunyai oleh badan lain dalam perusahan tersebut seperti badan 

investasi, badan keuangan, hingga badan asuransi.   

     
                          

                         
        

Ukuran Perusahaan 

Ukuran Perusahaan (Size) ditunjukkan melalui log total aktiva, karena 

dinilai bahwa ukruan ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dari 

proksi-proksi lainnya dan cenderung berkesinambungan antar periode 

(Kurniasih dan Sari, 2013). 

                     

3. Operasional Variabel 

Table 3.1 Operasional Variable Independent (X ) 

No Variable Definisi Indikator Skala 

1 Profitabilit

y (X1) 

Profitabilitas perusahaan 

dalam kaitannya dengan 

rasio penjualan, total aset 

dan ekuitas (Sartono, 

2012: 122) 

    
            

            
      

 

 

Sartono (2012:113) 

Rasio 

2 Leverage 

 (X2) 

“Tolak ukur yang 

digunakan untuk menilai 

sejauh mana set 

                    

 
           

                   
 

Kasmir (2014:151) 

Rasio 
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perusahaan dibayar oleh 

utang. 

Kasmir (2014: 151) 

3 Kepemilik

an 

Institusion

al (X3) 

kepemilikan saham 

perseroan yang dimiliki 

oleh institusi atau lembaga 

seperti perseroan asuransi, 

bank,dan lainnya (Tarjo: 

2008) 

    

 
                          

                         
        

Rasio 

4 Ukuran 

Perseroan 

(X4) 

Ukuran Perseroan (Size) 

ditunjukkan melalui log 

total aktiva, karena dinilai 

bahwa ukruan ini 

memiliki tingkat 

kestabilan yang lebih dari 

proksi-proksi lainnya dan 

cenderung 

berkesinambungan antar 

periode (Kurniasih dan 

Sari, 2013). 

 

                     

 

Rasio 
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Table 3. 2  Operasional Variable Dependent ( Y ) 

No Variable Konsep Variabl Indikator Skala 

1 Tax 

Avoidance 

(Y) 

Menurut Pohan (2016:23) 

Tax Avoidance adalah 

tolak ukur untuk 

menhindari yang masih 

dalam lingkup aturan 

perundang-undangan.  

        

 
                

                  
 

 

Rasio 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Seluruh data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu 

www.idx.co.id . peneliti mengunduh secara langsung laporan keuangan 

perusahaan manufaktur pada periode 2015-2019. Seluruh data dikelompokkan 

sesuai variabel yang dibutuhkan dengan menggunakan statistik. 

3.4 Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas berguna ntuk menguji kenormalan suatu penyebaran data. 

Suatu data dapat dikatakan distribusiny normal jika sebagai berikut : 

a. Angka signifikan (SIG) > 0,05 maka data berkontribusi normal  

b. Angka signifikan (SIG) < 0,05 maka data tidak berkontribusi normal. 
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2. Uji Multikolinieritas 

Uji ini dipakai untuk melihat apakah ada korelasi antar vaariabel 

penelitian independent. Santoso (2012: 234) berpendapat bahwa model 

regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel 

independen. Jika multikolinearitas terbukti, yang terbaik adalah 

menghapus salah satu variabel independen yang ada dari model dan 

mengulangi model regresi. 

3. Uji Parsial (Uji t) 

Uji statistik t disebut juga uji signifikansi individu. Pengujian tersebut 

menunjukkan tingkat pengaruh variabel independen terhadap beberapa 

variabel dependen. Kriteria menerima atau menolak hipotesis nol (Ho) 

dengan asumsi palsu 0,05 atau 5% adalah sebagai berikut: 

- H0 diterima apabila : sig > 0,05  

- H0 ditolak apabila : sig < 0,05 

Jika Ho diterima, artinya bagian pengaruh variabel independen tidak 

akan berpengaruh terhadap variabel dependen yang dievaluasi. 

Penolakan Ho menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh 

secara parsial terhadap variabel dependen. 

4. Uji Simultan (Uji f) 

Uji F (uji simultan) digunakan untuk mengetahui apakah variabel-

variabel independen secara bersama-sama (sekaligus) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan uji 
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statistik yang digunakan dalam pengujian tersebut adalah uji f, yang 

biasa disebut dengan analysis of variance (ANOVA). Kriteria tingkat 

signifikansi 0,05 atau 5% adalah sebagai berikut: 

- H0 diterima apabila : sig > 0,05  

- H0 ditolak apabila : sig < 0,05 

Artinya jika H0 diterima maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen dapat diabaikan, begitu pula 

sebaliknya jika H0 ditolak artinya pengaruh variabel independen 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

variabel tak bebas.  

3.5 Jadwal Penelitian 

Penelitian skripsi ini dilaksanakan mulai dari bulan September 2020 hingga 

Januari 2021. Berikut Table jadwal kegiatan penelitian 

No Aktivitas Waktu Penelitian 

Sept Okt Nov Des Jan 

1 Pengajuan Judul      

2 Pencarian Jurnal      

3 Pendahuluan      

4 Tinjauan Pustaka      

5 Pengumpulan Data      

6 Pengolahan Data      

7 Analisis dan Pembahasan      

8 Simpulan dan Saran      

 


