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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah  

Sebagaimana diketahui bersama bahwa denyut nadi pembangunan di 

Indonesia bersumber dari APBN yang sebagian besar (sekitar 76%) ditopang 

dari penerimaan perpajakan. Namun, berdasarkan data: 

1. Selama tujuh tahun terakhir (2009-2015), penerimaan pajak belum pernah 

mencapai 100% dari target yang ditetapkan; 

2. Tingkat kepatuhan perpajakan (formal dan material) masih rendah;  

3. Masih banyaknya potensi ekonomi nasional yang belum tergali 

Fakta-fakta di atas menunjukkan masih rendahnya kesadaran pajak di 

kalangan wajib pajak dan masyarakat Indonesia. Sementara itu, bonus 

demografi Indonesia 2010- 2045 harus dapat dimanfaatkan untuk 

mempersiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Untuk membang un 

masa depan perpajakan Indonesia, maka perlu dipersiapkan generasi bangsa 

yang memiliki kesadaran pajak yang lebih baik. Budaya sadar pajak harus 

ditanamkan sejak dini melalui pendidikan agar kesadaran pajak menjadi salah 

satu karakter generasi bangsa yang cinta tanah air dan bela negara melalui 

kesadaran melaksanakan hak dan kewajiban. 

Pemungutan pajak bukan merupakan hal yang mudah untuk diterapkan. 

Bagi negara, pajak merupakan sumber pendapatan. Namun hal tersebut 

berbeda dengan perusahaan. Bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan 

mengurangi laba bersih. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan 
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kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Perusahaan berusaha 

untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak 

berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan (Suandy, 2008). 

Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara 

untuk meminimalkan beban pajak. Meminimalkan beban pajak dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai 

peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan 

(Sari, 2014). Meminimalkan kewajiban pajak yang tidak melanggar Undang-

undang biasa disebut tax avoidance.  

Tax avoidance adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara 

legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak 

terutangnya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya 

mencari kelemahan peraturan (Hutagaol, 2007). Menurut Lim (2011) 

mendefinisikan tax avoidance sebagai penghematan pajak yang timbul dengan 

memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan legal untuk 

meminimalkan kewajiban pajak. Tindakan penghindaran pajak akan 

mengurangi kas negara atau memengaruhi penerimaan negara dalam Anggaran 

Pendapatan Negara (APBN). 

Masalah akuntabilitas dan pertanggungjawaban merupakan fokus utama 

dari tata kelola perusahaan, hal ini termasuk juga pada keputusan pemilihan 

metode akuntansi di bidang perpajakan  yang dapat mempengaruhi adanya 

keputusan untuk melakukan tax avoidance di perusahaan. Dengan adanya tata 
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kelola perusahaan yang baik ini diduga bahwa kecenderungan perusahaan 

untuk melakukan tax avoidance akan semakin rendah. 

Prudence dianggap sebagai pembatasan prinsip konservatisme akuntansi 

pada batasan yang wajar Wang (2009) dalam Ardina (2012). Prudencel ebih 

berfokus pada kehati-hatian dalam melakukan penilaian pada keadaan yang 

tidak pasti pada suatu perusahaan, sehingga penilaian perusahaan terhadap 

aset, utang dan lainnya memang mencerminkan kondisi perusahaan yang 

sebenarnya tanpa rekayasa. Akuntansi konservatif memberikan dampak 

berupa penurunan nilai laba/keuntungan perusahaan yang dijadikan dasar 

untuk menghitung kewajiban perpajakan perusahaan tersebut. Dengan 

semakin minimnya laba maka kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan 

juga lebih rendah. Perusahaan akan cenderung berusaha menurunkan nilai kini 

pajak penghasilananya untuk menaikan nilai perusahaaan (Watts, 2003 dalam 

Susi, 2010). 

Faktor lain yang berhubungan dengan penghindaran pajak adalah 

intensitas aset tetap dan kompensasi rugi fiskal. Intensitas aset tetap 

merupakan rasio yang menandakan intensitas kepemilikan aset tetap suatu 

perusahaan dibandingkan dengan total aset. Intensitas aset tetap terkait 

penghindaran pajak adalah dalam hal depresiasi (Dharma dan Agus, 2015). 

Kepemilikan aset tetap yang tinggi menghasilkan beban depresiasi atas aset 

tetap yang besar pula. Beban depresiasi yang bersifat deductible expense akan 

menambah total beban yang kemudian mengurangi laba bruto perusahaan 

sehingga laba kena pajak akan lebih kecil dengan adanya beban depresiasi 
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yang melekat pada aset tetap tersebut dan menyebabkan pajak terutang akan 

lebih sedikit (Mulyani, 2014). 

Banyak perusahaan lebih mementingkan untuk memaksimalkan laba 

sebesar- besarnya sehingga perusahaan menerapkan efisiensi beban pajak di 

suatu perusahaan dan seberapa mampu suatu perusahaan melaba lebih tinggi. 

Profitabilitas juga merupakan faktor dari tax avoidence yang dimana 

Profitabilitas adalah suatu ukuran dalam menilai kinerja suatu perusahaan. 

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan 

asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan dari pengelolaan 

aktiva yang dikenal dengan Return On Asset (ROA). ROA yang positif 

menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi 

perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam 

prosentase, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik kinerja 

perusahaan tersebut. Laba merupakan dasar dari pengenaan pajak. Semakin 

tinggi laba suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan juga semakin 

tinggi maka dari situlah profitabilias juga merupakan salah satu faktor dari tax 

avoidance karna berhubungan dengan seberapa kemampuan perusahaan 

melaba. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2017-2019. Alasan pemilihan 

perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa hal, 

diantaranya: (1) perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor yang 

berkontribusi besar pada penerimaan pajak negara selain sektor pertambangan, 
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keuangan, dan perkebunan, serta (2) perusahaan manufaktur sebagai suatu 

perusahaan yang telah menjadi wajib pajak yang difokuskan dalam daftar 

pemerikasaan Direktorat Jendral Pajak (Mulyani, 2014).  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada 

variabel. Penelitian ini dengan penelitian tersebut sama-sama menggunakan 

variabel konservatisme akuntansi, Intensitas aset tetap, dan profitabilitas. 

Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan penambahan variabel baru yang 

belum digunakan dari penelitian sebelumnya yaitu  Winner dan Debt to equity 

ratio. Penelitian ini lebih dikembangkan lagi dengan menambahkan dua 

variabel baru yaitu Winner dan Debt To Equity. Alasan peneliti menggunakan 

variabel Winner dan Debt To Equity karena adanya penelitian lain yang 

menguji variabel tersebut yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sri Supriastuti 

dan Asri Warnanti (2015), penelitian Ruslina Risda dan Riski Apriliani (2017) 

dan Rismaeka Purnamasari Latjuba dan Rowland Bismark Fernando Pasaribu  

(2013). Penelitian-penelitian tersebut menarik karena variabel Winner dan 

Debt To Quality Rasio memiliki keterkaitan dengan masalah tax avoidance 

terhadap penghindaran pajak dapat terjadi dengan memanfaatkan beban 

depresiasi dari aset tetap yang akan mengurangi penghasilan kena pajak 

perusahaan, sedangkan kompensasi rugi fiskal terkait penghindaran pajak 

karena kerugian perusahaan dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan 

kena pajak diperiode berikutnya. Berikut Perusahaan manufaktur didasarkan 

pada beberapa hal, diantaranya: (1) perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

bursa efek indonesia pada periode 2017-2019 (2) dengan tex ratio yang kecil 
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di indonesia dapat diduga bahwa perusahaan- perusahaan yang ada di 

indonesia melakukan tindakan penghindaran pajak. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk 

meneliti dan menemukan bukti-bukti empiris mengenai tax avoidance dengan 

Judul: PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI, INTENSITAS 

ASET TETAP, PROFITABILITAS, WINNER, DAN DEBT TO EQUITY 

RATIO TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

peneliti berusaha menguji: 

1. Apakah Konservatisme Akuntansi dapat mempengaruhi tax avoidance?  

2. Apakah Intensitas Aset Tetap dapat mempengaruhi tax avoidance? 

3. Apakah Profitabilitas dapat mempengaruhi tax avoidance? 

4. Apakah Winner dapat mempengaruhi tax avoidance? 

5. Apakah Debt to Equity Rasio dapat mempengaruhi tax avoidance? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini 

bertujuan untuk:  

1. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris pengaruh konservatisme 

akuntansi terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di bursa efek indonesia. 
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2. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris pengaruh Intensitas Aset 

Tetap terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di bursa efek indonesia 

3. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris pengaruh Profitabilitas 

terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

bursa efek indonesia 

4. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris pengaruh Winner 

terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

bursa efek indonesia 

5. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris pengaruh Debt To 

Equity terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di bursa efek indonesia 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, manfaat yang 

dapat diambil dengan penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan atau wawasan Khususnya 

dibidang Akuntansi dan Perpajakan yang telah bersangkutan di dalamnya. 

2. Bagi Perusahaan  

Hasil dari penelitian ini bisa digunakan perusahaan sebagai informasi 

kepada perusahaan tentang Akuntansi Perpajakan. 
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3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini bisa digunakan sebagai salah satu referensi bagi kepentingan 

keilmuan dalam mengatasi masalah Akuntansi Perpajakan  

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang 

tertera pada Laporan Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab 

dengan sistematika penyampaian sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan dan   manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi 

yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan 

laporan skripsi serta beberapa literature review yang berhubungan 

dengan penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Pada bab ini membahas mengenai dasar dilakukannya penelitian, 

berisi subjek yang digunakan dalam penelitian dan jumlah subjek 

yang akan diteliti, gambaran mengenai tahap persiapan dan 

pelaksanaan yang dilakukan dalam penelitian, gambaran mengenai 

teknik dan alat ukur yang digunakan dalam pengumpulan data, alat 
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bantu yang digunakan dalam penelitian, dan gambaran mengenai 

konsep keabsahan. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan gambaran umum mengenai Akuntansi 

Perpajakan. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Serta hasil 

penelitian. Menganalisis bagaimana penilaian, penyajian serta 

pengungkapan Perusahaan manufaktur yang ada di BEI dalam Tax 

Avoidance.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa 

dan optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-

bab sebelumnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 


