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ABSTRACT

THE EFFECT OF COMPANY CHARACTERISTICS AND FAMILY
OWNERSHIP ON CORPORATE TAX AVOIDANCE (EMPIRICAL

STUDY OF THE LISTED MANUFACTURING COMPANIES IN
INDONESIA STOCK EXCHANGE YEAR 2011-2015)

BY
M GADRO ARFAN

This study aims to analyze the effect of company characteristics and family
ownership on corporate tax avoidance. Variables in this study consists of
profitabilty, leverage,sales growth and independent variables in this study is
family ownership and the dependent variables is tax avoidance measured by
CETR.

The sampling technique was done by purposive sampling.the number of sample
that used after reduction of some criteria was 25 companies.the analytical method
used was linear regresssion method with SPSS 22 software aplication.

The test results of this study indicated that profitabilty, leverage and sales growth
has significant effect to tax avoidance but family ownership didn’t have
significant effect on tax avoidance.

Keywords : Tax Avoindance, CETR, Profitability, Leverage, Sales Growth,
Family Ownership.



ABSTRAK

PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN
KELUARGA TERHADAP PENGINDARAN PAJAK ( STUDI EMPIRIS

PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR GO PUBLIC YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

PERIODE 2011-2015)

OLEH
M GADRO ARFAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan dan
kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Variabel yang
diuji dalam penelitian ini terdiri dari profitabilitas, leverage, sales growth
(Pertumbuhan Penjualan) dan Kepemilikan keluarga sebagai variabel independen
dan tax avoidance yang diukur dengan CETR sebagai variabel dependen.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan
metode purposive sampling, setelah pengurangan beberapa kriteria , ditetapkan
sebanyak 25 perusahaan sebagai sampel. Teknik analisis pada penelitian ini
menggunakan analisis regresi linear dengan bantuan program bernama SPSS versi
22.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa profitabilitas,leverage dan sales growth
berpengaruh terhadap penghindaran pajak akan tetapi kepemilikan keluarga tidak
memiliki pengaruh.

Kata kunci: Tax Avoidance, CETR, Profitabilitas, Leverage, Sales growth,
Kepemilikan Keluarga.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara yang memungut pajak, dimana setiap wajib 

pajak menyetorkan pajaknya ke kas negara. Pajak merupakan pungutan 

negara terhadap orang pribadi maupun badan yang sifatnya wajib, tidak 

mendapat timbal balik secara langsung dan dipergunakan oleh negara untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sangat penting bagi pemerintah 

karena memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan negara. Dari 

sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang 

mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak 

perusahaan berusaha melakukan manajemen pajak agar pajak yang 

dibayarkan lebih sedikit.  

 

Perencanaan pajak yang masih dalam koridor Undang-Undang disebut 

penghindaran pajak (tax avoidance). Penghindaran pajak merupakan usaha 

untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini 

memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi 

perusahaan dimata publik. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau 

melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat 

tergolong ke dalam penggelapan pajak (tax evasion). Penggelapan pajak 

adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat ilegal. Oleh 

karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan 
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unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain 

penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman & Setiyono, (2012)). 

 

Menurut Chen et al.(2010) dalam Prakosa, (2014) perbandingan tingkat 

kecenderungan menghindari pajak antara perusahaan keluarga dengan 

perusahaan non-keluarga tergantung dari besarnya efek manfaat atau biaya 

yang timbul dari tindakan penghindaran pajak tersebut. Perusahaan keluarga 

lebih rela membayar pajak lebih tinggi (tidak melakukan penghindaran pajak), 

daripada harus bayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya 

reputasi keluarga akibat pemeriksaan pajak dari fiskus. Hasil penelitian Chen 

et al. (2010) yang mengindikasikan bahwa perusahaan non-keluarga memiliki 

tingkat kecenderungan menghindari bayar pajak yang lebih tinggi daripada 

perusahaan keluarga. Hal ini terjadi, diduga karena masalah keagenan lebih 

besar terjadi pada perusahaan non-keluarga.  

 

Pengukuran penghindaran pajak sulit dilakukan, hal ini disebabkan data 

pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT-PPh) sulit 

diperoleh di lapangan karena bersifat rahasia. Untuk mengukur penghindaran 

pajak, maka dilakukan pendekatan tidak langsung, yaitu menghitung kas yang 

dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Dyreng et 

al 2010). Selain faktor-faktor tersebut, pertumbuhan penjualan (sales growth) 

juga dapat mempengaruhi aktivitas tax avoidance. Hal ini dibuktikan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono, (2012) yang 

menjelaskan bahwa pertumbuhan perjualan (sales growth) berpengaruh 

signifikan pada CETR yang merupakan indikator dari adanya aktivitas tax 

avoidance.  
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Penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi dasar peneliti untuk 

melakukan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Prakosa, 

(2014) menyatakan bahwa profitabilitas dan kepemilikan keluarga secara 

signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun leverage dan 

kompensasi kerugian pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penghindaran pajak. ` 

 

Swingly dan Sukartha, (2015) menyatakan bahwa variabel leverage 

berpengaruh pada tax avoidance dan sales growth tidak berpengaruh pada 

tax avoidance. Namun hasil penelitian tersebut bertentangan dengan 

penelitian Budiman dan Setiyono (2012) yang menyatakan bahwa leverage 

dan sales growth berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.  

Penelitian ini mengintegrasikan beberapa penelitian sebelumnya serta 

menganalisis kembali pengaruh profitabilitas, leverage, pertumbuhan 

penjualan, dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis memilih judul “Pengaruh 

Karakteristik Perusahaan dan Kepemilikan Keluarga Terhadap 

Penghindaran Pajak” 

  

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bermaksud 

menguji pengaruh karakteristik perusahaan dan kepemilikan keluarga terhadap 

Penghindaran Pajak. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak?  

2. Bagaimana pengaruh leverage terhadap Penghindaran Pajak?  

3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap Penghindaran Pajak?  

4. Bagaimana pengaruh kepemilikan keluarga terhadap Penghindaran Pajak?  



4 
 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1   Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah:  

a. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak 

yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek 

Indonesia.  

b. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak yang 

dilakukan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek 

Indonesia. 

c. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap 

penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur yang 

terdapat di Bursa Efek Indonesia. 

d. Untuk menguji pengaruh kepemilikan keluarga terhadap 

penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur yang 

terdapat di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.3.2   Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi:  

1. Mahasiswa Jurusan Akuntansi  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana bagi segenap 

civitas ekonomi, khususnya jurusan akuntansi agar memiliki 

pemahaman tentang profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan 

dan kepemilikan keluarga dan hubungannya dengan penghindaran 

pajak.  
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2. Ilmu Akuntansi Perpajakan  

Penelitian ini diharapakan menambah literatur pembendaharaan ilmu 

pengetahuan dan acuan penelitian pada bidang studi perpajakan 

terutama untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran 

pajak.  

3. Peneliti  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti dapat menerapkan 

teori dan memperoleh pemahaman mengenai profitabilitas, leverage, 

pertumbuhan penjualan dan kepemilikan keluarga serta pengaruhnya 

terhadap penghindaran pajak 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

2.1 Landasan teori 

2.1.1 Teori Agensi 

Pada umumnya terdapat pemisahan antara pemilik perusahaan dengan 

manajemen yang akan mempengaruhi pertumbuhan dari bisnis suatu 

perusahaan. Agar bisnis berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka para 

pemilik perusahaan atau pemegang saham akan mempekerjakan manajer 

yang menjadi bagian dari suatu manajemen untuk menjalankan bisnis 

tersebut. Adanya pemisahan kepemilikan antara pemilik perusahaan dengan 

manajemen yang menjalankan perusahaan ternyata menimbulkan konflik di 

dalam perusahaan. Konflik ini biasanya muncul karena kedua pihak akan 

berpikir untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Pemegang  saham  

akan  fokus  pada  peningkatan  nilai  sahamnya  sedangkan manajer fokus 

pada pemenuhan kepentingan pribadi. 

 

Menurut Wolk, Dodd dan Tearney, (2004), menyatakan bahwa manajemen 

bertindak untuk meningkatkan kesejahteraannya, dengan cara meminimalkan 

biaya biaya dari pengawasan sehingga akan mendapat kompensasi. Adanya 

pihak manajemen yang dapat melakukan kecurangan untuk mendapatkan 

keuntungan yang lebih tinggi membuat para pemilik perusahaan atau 

pemegang saham menjadi tidak percaya dengan setiap tindakan yang 
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dilakukan oleh pihak manajemen. Dengan timbulnya berbagai masalah maka 

akan menambah konflik antara pemegang saham dengan tim manajemen yang 

membawa dampak buruk terhadap perusahaan. Konflik ini dikenal    dengan 

nama agency problem. 

 

Lebih lanjut (Anthony dan Govindarajan (2009)) mengatakan bahwa, teori 

agensi mengasumsikan bahwa semua individu akan bertindak untuk 

kepentingan mereka sendiri.Seperti sifat dasar manusia yang selalu 

mementingkan diri sendiri dari pada orang lain, sehingga dapat mendorong 

untuk berperilaku dan bertidak untuk kepentingan sendiri. Masalah agensi 

tidak hanya terjadi antara prinsipal dan manajemen, tetapi juga dapat                   

terjadi antara pemegang saham besar (mayoritas) dan pemegang saham 

minoritas. Jika ada kepemilikan saham minoritas dalam perusahaan, maka 

akan timbul masalah agensi baru, yaitu adanya konflik antara pemilik saham 

mayoritas dengan pemilik saham minoritas (Arifin (2003) dalam Hidayanti 

(2013)). 

 

Masalah agensi juga menyangkut hubungan kontraktual antara anggota- 

anggota   diperusahaan. (Jensen dan Meckling (1976) dalam Hidayanti 

(2013))  menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau 

lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu 

jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. 

Principal merupakan pemegang saham atau investor, sedangkan agent 

merupakan manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari hubungan 

keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di investor 
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dan pengendalian di pihak manajemen.  Menurut  (Gitman  (2007)  dalam 

Hidayanti (2013)) agency  problem adalah  masalah Yang timbul akibat 

tindakan manajer yang lebih mengutamakan pemenuhan tujuan pribadinya 

bila dibandingkan dengan tujuan perusahaan. 

 

Untuk mengatasi atau meminimalisir masalah agensi tersebut maka dapat 

dilakukan dengan dua cara, sebagai berikut: 

1. Market Forces 

Market forces merupakan pemegang saham yang memiliki saham 

mayoritas, seperti investor institusional yang biasanya berupa perusahaan 

asuransi jiwa, mutual fund, perusahaan dana pensiun. Melalui hak suara 

mayoritas maka diyakini akan dapat mengatasi masalah agensi. Hal 

tersebut dilakukan dengan cara memberi tekanan kepada manajer untuk 

bekerja dengan lebih baik ataupun mengganti  manajemen yang dianggap 

tidak dapat memenuhi kesejahteraan pemegang saham atau pemilik 

perusahaan. Hal lain yang dapat dilakukan adalah mengancam dengan 

mengatakan perusahaan lain akan melakukan takeover yang dapat 

merestrukturisasi manajemen. Tujuan dari hal tersebut adalah 

menimbulkan motivasi bagi manajemen agar bertindak sesuai dengan 

kepentingan pemilik perusahaan. 

 

2. Agency Cost 

Agency cost merupakan biaya yang akan dikeluarkan untuk mengurangi 

agency problem sekaligus untuk pemenuhan kesejahteraan para pemegang 

saham. Biaya yang dikeluarkan antara lain, berasal dari biaya insentif yang 
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akan diberikan kepada manajer untuk memaksimalkan harga saham. 

Selain itu, biaya keagenan juga timbul karena adanya pengawasan 

terhadap setiap tindakan manajer, dimana sistem pengawasan tersebut 

dikenal dengan corporate governance. 

 

Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat mempengaruhi 

berbaga hal yang menyangkut kinerja perusahaan, salah satunya adalah 

kebijakan perusahaan mengenai pajak. 

 

Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan self assessment system 

yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan 

melaporkan pajak sendiri. Penggunaaan self assessment system dapat 

memberikan kesempatan pihak agen untuk menghitung penghasilan kena 

pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung 

perusahaan menjadi turun. Hal ini dilakukan pihak agen karena adanya 

asimetris informasi terhadap pihak prinsipal, dengan melakukan 

manajemen pajak maka pihak agen akan memperoleh keuntungan 

tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan pihak 

prinsipal. 

 

2.2 Pengertian Pajak 

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar Negara yang digunakan dalam 

APBN. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang 

perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun  1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi : 
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Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang  oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak 

mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”  

 

Beberapa definisi tentang pajak yang dikemukakan para ahli di bidang  

perpajakan untuk menjadi bahan perbandingan antara lain:  

Menurut (Adriani yang dikutip oleh Ilyas (2007)):  

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang 

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan, dengan tidak 

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunannya 

adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubungan 

dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. 

 

Menurut (Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Ilyas (2007)) Pajak adalah 

iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat 

ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.  

 

Definisi pajak menurut UU No.28 tahun 2007 tentang KUP adalah sebagai 

berikut:  

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan dari pengertian pajak 

diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban bagi masyarakat 
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untuk membayarkan kas kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan 

undang-undang tanpa mendapat timbal balik secara langsung. 

 

2.3 Karakteristik Perusahaan  

(Lang dan Lundolm (1993) dalam Hardiningsih (2008)) menggolongkan 

karakteristik perusahaan dalam 3 pendekatan. Karakteristik perusahaan 

tersebut berkaitan dengan struktur, kinerja, dan pasar. Struktur perusahaan 

meliputi ukuran (size) perusahaan, kemampuan perusahaan untuk melunasi 

kewajiban (leverage) dan korelasi antara pengembalian tahunan dan 

pendapatan. Kinerja (performance) perusahaan meliputi likuiditas perusahaan 

dan laba (profitabilitas dan penjualan). Sedangkan dari pendekatan pasar 

meliputi faktor-faktor kualitatif seperti tipe industri, tipe auditor dan status  

perusahaan. Namun, dalam penelitian ini tidak semuanya akan diungkap, 

hanya beberapa variabel saja yang menjadi sorotan antara lain profitabilitas, 

leverage perusahaan dan pertumbuhan penjualan. 

 

2.3.1 Profitabilitas  

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009), indikator kinerja  

perusahaan terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan 

potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa 

depan. Prospek yang bagus akan menarik minat investor untuk 

berinvestasi dalam suatu perusahaan sehingga diperlukan 

pengungkapan yang lebih luas pada laporan tahunan perusahaan. 

Rasio profitabilitas menjadi bentuk penilaian terhadap kinerja 

manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan 
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oleh laba yang dihasilkan. Hal ini berarti bahwa rasio profitabilitas 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

dengan menggunakan asset maupun modal perusahaan (Sjahrial dan 

Purba (2011)).  

 

Secara garis besar, laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari 

penjualan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin 

tinggi rasio profitabilitas, berarti semakin tinggi kemampuan 

perusahaan memperoleh laba. Ada beberapa metode yang dapat 

digunakan dalam mengukur profitabilitas, antara lain:  

1) Net Profit Margin (NPM)  

Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio antara laa bersih 

setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio NPM mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dalam 

tingkat penjualan. Semakin tinggi NPM menunjukkan bahwa 

perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi pula pada 

tingkat penjualan tertentu. 

2) Return On Assets (ROA)  

Return On Assets (ROA) merupakan asset yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba terhadap total asset 

setelah dikurangi beban bunga dan pajak. ROA mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa lalu. 

Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan akan 

semakin baik karena tingkat pengembalian investasi (return) yang 

semakin besar. 



13 
 

3) Return On Equity (ROE)  

Return On Equity adalah rasio yang menunjukkan ukuran 

profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. ROE 

merupakan rasio laba bersih setelah pajak terhadap modal sendiri 

yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan laba yang 

tersedia bagi pemegang saham.  

4) Gross Profit Margin  

Gross profit margin merupakan rasio profitabilitas yang mengukur 

laba kotor yang dihasilkan dari setiap penjualan  

5) Operating Ratio  

Operating ratio merupakan rasio yang mengukur biaya operasi 

dari setiap penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. 

 

2.3.2 Leverage 

Leverage merupakan kemampuan perusahan dalam memenuhi 

pembayaran semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek 

maupun kewajiban jangka panjang. Tingkat pengelolaan kewajiban 

(leverage) berkaitan dengan bagaimana perusahaan didanai, apakah 

perusahaan didanai lebih banyak menggunakan kewajiban atau modal 

yang berasal dari pemegang saham. Semakin tinggi tingkat leverage 

suatu perusahaan maka akan semakin besar pula agency cost. Dalam 

hal ini perusahaan akan cenderung mengungkapkan mengapa kondisi 

kewajiban mereka berada pada angka tersebut kepada publik sehingga 

diharapkan investor cukup jelas mengetahui kondisi kewajiban 

perusahaan.  
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Tingkat rasio leverage yang besar menimbulkan keraguan akan 

kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan 

usahanya di masa depan. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana 

yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk membiayai utang 

sehingga dana untuk beroperasi akan semakin berkurang. Kreditor 

pada umumnya lebih menyukai debt ratio yang rendah angka rasionya 

karena jika terjadi likuidasi, kerugian yang dialami kreditor dapat 

diminimalisir Widyantari 2011)  

 

Menurut (Syamsudin (2001) dalam Hardiningsih (2008)) leverage 

dapat dihitung melalui 3 pendekatan yaitu:  

1) Debt Ratio (rasio utang) 

Utang mencakup kewajiban / utang lancar (jangka pendek) 

maupun jangka panjang. Kreditor pada umumnya menyukai rasio 

kewajiban yang rendah karena dalam keadaan demikian berarti 

tersedia dana penyangga yang besar bagi kreditor apabila terjadi 

likuidasi pada suatu perusahaan. Bagi pemilik (insider) rasio 

kewajiban yang tinggi dapat melipatgandakan laba atau mungkin 

dapat juga mengurangi kendali atas perusahaan karena adanya 

penjualan saham ke pasar modal.  

 

Rasio ini mengukur berapa besar asset perusahaan yang dibiayai 

oleh kreditor yang diperoleh dengan membandingkan total 

kewajiban (total liabilities) dengan total aset. Rasio ini merupakan 

rasio yang paling menyeluruh karena memasukkan proporsi 
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kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang 

terhadap asset. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar 

perusahaan tersebut didanai oleh kreditor.  

 

2) Debt to Equity Ratio 

Rasio ini menunjukkan suatu upaya untuk memperlihatkan 

proporsi relatif dari klaim pemberi pinjaman terhadap hak-hak 

kepemilikan dan digunakan sebagai ukuran peranan kewajiban 

(utang). Versi ini menganalisis proporsi kewajiban yang 

melibatkan rasio total kewajiban, biasanya kewajiban lancar dan 

semua jenis kewajiban jangka panjang terhadap total ekuitas 

pemilik. Rasio ini juga menunjukkan hubungan antara pinjaman 

jangka panjang yang diberikan oleh kreditor dengan jumlah modal 

sendiri yang berasal dari pemegang saham. Rasio ini diperoleh 

dari perbandingan rasio total liabilities terhadap stockholders 

equity.  

 

3) Debt to Total Capitalization Ratio 

Rasio ini merupakan versi analisis proporsi kewajiban yang lebih 

endalam yang melibatkan rasio kewajiban jangka panjang terhadap 

kapitalisasi. Kapitalisasi didefinisikan sebagai jumlah klaim jangka 

panjang terhadap perusahaan baik kewajiban maupun ekuitas 

pemilik yang tidak termasuk didalamnya kewajiban jangka pendek 

(kewajiban lancar). Rasio ini mengukur berapa besar modal jangka 

panjang perusahaan (total capitalization) yang dibiayai oleh 
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kreditor. Rasio ini diperoleh dari perbandingan long term debt 

dengan total capitalization. 

 

2.3.3 Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth)  

Swastha dan Handoko, (2001), “Pertumbuhan atas penjualan 

merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk 

dan/atau jasa perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang dihasilkan 

dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

pertumbuhan penjualan”. Pertumbuhan penjualan mencerminkan 

manifestasi keberhasilan investasi masa lalu dan dapat dijadikan 

sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Pertumbuhan 

penjualan juga merupakan indikator permintaan dan daya saing 

perusahaan dalam suatu industri. Laju pertumbuhan suatu perusahaan 

akan mempengaruhi kemampuan mempertahankan keuntungan dalam 

kesempatan-kesempatan pada masa yang akan datang (Barton et al. 

(1989) dalam Deitiana (2011)). 

 

Pertumbuhan penjualan adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun 

ke tahun atau waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan tinggi, maka 

akan mencerminkan pendapatan meningkat. Perusahaan yang 

penjualannya tumbuh secara cepat akan perlu untuk menambah aktiva 

tetapnya, sehingga pertumbuhan perusahaan yang tinggi akan 

menyebabkan perusahaan mencari dana yang lebih besar (Pandey 

(2001) dalam (Supriyanto dan Falikhatun, (2008)).  
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Menurut (Devie (2003) dalam Deitiana (2011)) definisi pertumbuhan 

perusahaan dalam manajemen keuangan diukur berdasarkan 

perubahan penjualan, bahkan secara keuangan dapat dihitung berapa 

pertumbuhan yang seharusnya (sustainable growth rate) dengan 

melihat keselarasan keputusan investasi dan pembiayaan. 

Pertumbuhan perusahaan akan menimbulkan konsekuensi pada 

peningkatan investasi atas aktiva perusahaan dan akhirnya 

membutuhkan penyediaan dana untuk membeli aktiva. Dengan kata 

lain, pertumbuhan perusahaan menimbulkan konsekuensi pada 

keputusan investasi dan keputusan pembiayaan. Untuk meningkatkan 

angka pertumbuhan dilakukan penetapan akan angka jumlah produk 

atau jasa yang dijual kepada pelanggan.  

 

Secara keuangan tingkat pertumbuhan dapat ditentukan dengan 

mendasarkan pada kemampuan keuangan perusahaan. Tingkat 

pertumbuhan yang ditentukan dengan hanya melihat kemampuan 

keuangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tingkat pertumbuhan 

atas kekuatan sendiri (internal growth rate) dan tingkat pertumbuhan  

berkesinambungan (sustainable growth rate). Internal growth rate 

merupakan tingkat pertumbuhan maksimum yang dapat dicapai 

perusahaan tanpa membutuhkan dana eksternal atau tingkat 

pertumbuhan yang hanya dipicu oleh tambahan atas laba ditahan. 

Sustainble growth rate adalah tingkat pertumbuhan maksimum yang 

dapat dicapai perusahaan tanpa melakukan pembiayaan modal tetapi 
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dengan memelihara perbandingan antara hutang dengan modal (debt 

to equity ratio).  

 

Menurut (Murni dan Andriana, (2007) dalam Deitiana, (2011)) 

menyatakan bahwa pendekatan pertumbuhan perusahaan merupakan 

suatu komponen untuk menilai prospek perusahaan pada masa yang 

akan datang. Menurut (Ratnawati (2007) dalam Deitiana (2011)) 

pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan adalah tingkat dimana 

penjualan perusahaan dapat tumbuh tergantung pada bagaimana 

dukungan aset terhadap peningkatan penjualan. Selain melalui tingkat 

penjualan, pertumbuhan perusahaan dapat juga diukur dari 

pertumbuhan aset atau dengan kesempatan investasi yang diproksikan 

dengan berbagai macam kombinasi nilai set kesempatan investasi 

(investement opportunity set).  

 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa suatu perusahaan dapat 

dikatakan mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih baik jika 

terdapat peningkatan yang konsisten dalam aktivitas utama 

operasinya.  

 

2.4 Kepemilikan Keluarga  

Perusahaan keluarga pada umumnya merupakan perusahaan yang dimiliki 

secara mayoritas oleh keluarga tertentu atau kepemilikan sahamnya 

terkonsentrasi pada keluarga tertentu (Ayub (2008) dalam Septian (2014)). 
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Menurut Laporta (1999) dalam Septian (2014) kepemilikan keluarga 

diidentifikasikan sebagai kepemilikan dari individu dan kepemilikan dari 

perusahaan tertutup (di atas 5%), yang bukan kepemilikan dari BUMN dan 

BUMD, perusahaan terbuka ataupun lembaga keuangan. Berdasarkan definisi 

ini, perusahaan jenis family ownership tidak hanya terbatas pada perusahaan 

yang menempatkan anggota keluarganya pada posisi CEO, komisaris atau 

posisi manajemen lainnya. Perusahaan yang mempekerjakan CEO, komisaris 

atau manajer dari luar anggota keluarga pemilik perusahaan tetap 

dikategorikan sebagai perusahaan jenis family ownership.  

 

Karakteristik pertama, keluarga peduli pada kemampuan perusahaan bertahan 

pada jangka panjang. Kepedulian ini timbul karena umumnya pemilik saham 

keluarga tidak mendifersifikasikan portofolionya dan mereka ingin mewarisi 

perusahaan tersebut kepada keturunannya. Mereka lebih mementingkan 

maksimalisasi nilai perusahaan (firm value) dibandingkan nilai pemegang 

saham (shareholder value). Karakteristik kedua, pemilik keluarga peduli pada 

reputasi keluarga dan perusahaan. Kepedulian ini terkait konsekuensi 

ekonomi jangka panjang yang akan dirasakan dari reputasi yang baik. Karena 

investasi keluarga bersifat jangka panjang, pihak eksternal Dalam penelitian 

Arifin (2003) dalam Prakosa (2014) mengungkapkan bahwa perusahaan yang 

dikendalikan oleh keluarga, negara, atau institusi keuangan pengurangan 

masalah agensinya akan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang 

dikendalikan oleh perusahaan publik atau perusahaan tanpa pengendali 

utama. 
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2.5 Penghindaran Pajak  

Pajak merupakan biaya yang signifikan bagi perusahaan serta menjadi 

pengurang arus kas yang tersedia bagi perusahaan dan pemegang saham. Hal 

ini menjadi insentif bagi perusahaan untuk pengurangi pajak melalui aktivitas 

penghindaran pajak (Chen,et,al (2010)) dalam (Sirait dan Martani (2014)). 

Upaya manajemen perusahaan untuk emperoleh laba yang diharapkannya 

melalui penerapan manajemen pajak salah satunya adalah melalui 

penghindaran pajak (tax avoidance), yaitu mengurangi jumlah pajak dengan 

cara yang yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Penghindaran pajak dapat juga didefinisikan sebagai suatu bagian dari strategi 

manajemen pajak yang tidak dilarang dalam undang-undang pajak. Satu 

rancangan transaksi dapat mengurangi present value dari pembayaran pajak, 

tetapi jika penghematan tersebut menyebabkan biaya non-pajak yang lebih 

besar pada area lain di organisasi, transaksi tersebut bukan merupakan 

perencanaan pajak yang efisien (Klassen, (1997) dalam (Sirait dan Martani 

(2014)). Dalam membuat keputusan penghindaran pajak, manager 

mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan penghindaran pajak terlebih 

dahulu.  

 

Menurut Erly Suandy (2011) Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah 

suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara 

memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, 

seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan 

maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang 

ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan penggelapan pajak 
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(tax evasion) adalah merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan 

melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau 

menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat 

dikenakan sanksi pidana.  

 

Manfaat utama yang diperoleh dari penghindaran pajak adalah penghematan 

pajak yang lebih besar. Penghematan ini memang menjadi keuntungan bagi 

pemegang saham, tetapi manajer sebagai pembuat keputusan juga 

memperoleh keuntungan apabila kompensasi manajer ditentukan dari usaha 

efisiensi manajemen pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Penghindaran pajak juga dapat memberi reaksi baik pada pasar.  

 

Ketika pasar berekspektasi bahwa beban pajak perusahaan naik, maka akann 

timbul reaksi negatif. Jika pasar berekspektasi bahwa pengungkapan 

meningkat maka timbul reaksi positif (Frischman et,al (2008) dalam Sirait 

dan Martani (2014). Dengan demikian, untuk menghindari reaksi negatif, 

perusahaan harus dapat menghindari pajak tetapi harus dapat 

mempertahankan tingkat pengungkapan yang memadai (Kasipillai dan 

Maharthiran, ( 2013) dalam Sirait dan Martani (2014).  

Penghindaran pajak sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka 

memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan 

meningkatkan cash flow perusahaan. Seperti disebutkan oleh (Guire et,al. 

(2011) dalam Budiman dan Setiyono (2012) bahwa manfaat dari adanya tax 

avoidance adalah untuk memperbesar tax saving yang berpotensi mengurangi 

pembayaran pajak sehingga akan menaikkan cash flow. Namun, 



22 
 

penghindaranpajak juga menimbulkan biaya. Perencanaan penghindaran 

pajak membutuhkan investasi waktu, usaha, dan biaya transaksi yang besar.  

 

Umumnya perusahaan berharap dapat melaporkan penghasilan kena pajak 

yang rendah namun perusahaan juga peduli pada tingkat laba yang 

dilaporkannya (Yin dan Cheng (2004)) dalam (Sirait dan Martani (2014)).  

 

Pengukuran penghindaran pajak sulit dilakukan, hal ini disebabkan data 

pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT-PPh) sulit 

diperoleh di lapangan karena bersifat rahasia. Namun ada banyak cara yang 

bisa digunakan dalam mengukur adanya penghindaran pajak. Kebanyakan 

proksi pengukuran penghindaran pajak membutuhkan data dari laporan 

keuangan karena pengembalian pajak tidak dipublikasikan dan akses untuk 

mendapatkan data tersebut terbatas.  

Di penelitian (Hoque et al (2011) dalam Surbakti (2012)) diungkapkan 

beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak,yaitu:  

1) Menampakan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal 

sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut  

2) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional,dan 

membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi 

utang pajak perusahaan. 

3) Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga 

mengurangi laba bersih. 

4)  Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan dibawah nilai         

penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak. 
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5) Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri   

manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak. 

 

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak 

(tax avoidance) pada intinya adalah suatu cara untuk mengurangi beban pajak 

perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam kebijakan 

undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak dapat 

dianggap illegal.  

 

2.5.1 Konsekuensi dari penghindaran pajak  

Memutuskan untuk melakukan suatu tindakan pajak agresif, pembuat 

keputusan (manajer) akan memperhitungkan keuntungan dan kerugian 

dari tindakan yang akan dilakukan. Ada tiga keuntungan tindakan 

pajak agresif : 

1. Keuntungan berupa penghematan pajak yang akan dibayarkan 

perusahaan kepada negara, sehingga jumlah kas yang dinikmati 

pemilik/pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar.  

2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung) 

yang mendapatkan kompensasi dari pemilik/pemegang saham 

perusahaan atas tindakan pajak agresif yang dilakukannya.  

3. Keuntungan bagi manajer adalah mempunyai kesempatan untuk 

melakukan rent extraction Chen, et, al (2010).  

4. Sedangkan kerugian dari tindakan pajak agresif diantaranya 

adalah:  
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a. Kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi/penalti 

dan/atau denda dari fiskus pajak,sehingga akan menimbulkan 

biaya tak terduga dan akan berpengaruh pada arus kas 

kesejahteraan pemegang saham Hanlon and Heitzman (2010)  

b. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.  

c. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham 

lainnya mengetahui tindakan pajak agresif yang dijalankan 

manajer dilakukan dalam rangka rent extraction Hidayanti 

(2013).  

 

2.5.2 Contoh Penghindaran Pajak yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan 

 

Cara yang dapat dilakukan perusahaan dalam mengefesiensikan PPh 

Badan agar lebih optimal apabila wajib pajak memahami timbulnya 

perhitungan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak 

merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang 

berlaku di Indonesia, yaitu UU No. 17 tahun 2000 dan peraturan 

pelaksanannnya. Karena terjadi perbedaan dalam perhitungan laba 

akuntansi dan laba kena pajak, perusahaan dapat memilih perlakuan 

pajak yang tepat sehingga dapat menghasilkan efisiensi pajak yang 

besar. Berikut ini adalah beberapa cara  penghindaran pajak untuk PPh 

Badan. 

        

1. Menunda Penghasilan  

Misalnya, pembukuan perusahaan ditutup pada tanggal 31 

Desember. Pada bulan Desember tersebut terdapat lonjakan 



25 
 

permintaan. Pajak atas laba akibat lonjakan permintaan tersebut 

sudah harus dibayar paling lambat tanggal 25 Maret tahun 

berikutnya. Di samping itu, angsuran PPh Pasal 25 tahun 

berikutnya otomatis akan menjadi lebih besar. Bila memungkinkan, 

pengusaha dapat melakukan pendekatan kepada konsumen dan 

menjual barangnya pada awal bulan Januari tahun berikut. Dengan 

demikian, pembayaran pajaknya dapat ditunda 1 tahun. 

 

2. Mempercepat Pembebanan Biaya 

Pada akhir tahun fiskal sebaiknya dilakukan review untuk melihat 

apakah ada biaya-biaya yang dapat segera dibebankan pada tahun 

ini. Misalnya, biaya konsultan hukum, konsultan pajak, dan auditor. 

Dengan demikian, seperti halnya dengan penundaan penghasilan, 

langkah seperti ini akan dapat menunda pembayaran pajak setahun. 

Namun demikian, di sisi lain, konsekuensi pembebanan biaya 

seperti di atas dapat mengakibatkan kewajiban pemotongan pajak 

seperti PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 (2) sudah harus dilakukan. 

Untuk itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan aspek 

perpajakan yang satu ini. Ketika perusahaan untung, alternatif 

mempercepat pembebanan biaya seperti di atas akan lebih efektif 

karena PPh Badan dapat diturunkan sampai dengan 30% dari total 

biaya yang dibebankan, sedangkan dari sudut PPh Pasal 23 atau 

PPh Pasal 4(2), perusahaan harus memotong pajak sebesar masing-

masing 6% atau 7,5% dan 10%. 
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3. Mengoptimalkan Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar  

Selain angsuran PPh Pasal 25, PPh yang dapat dikreditkan atas PPh 

Badan yang terutang pada akhir tahun adalah PPh yang 

dipotong/pungut pihak lain dan sifat pemotongan/pemungutannya 

tidak final. Perusahaan seringkali kurang memperoleh informasi 

mengenai hal ini. PPh yang dapat dikreditkan antara lain:  

1. PPh Pasal 22 atas impor atau pembelian solar dari Pertamina,  

2. PPh Pasal 23 dari bunga non bank, royalti,  

3. PPh Pasal 24 yang dipotong di luar negeri, dan  

4. Pembayaran fiskal luar negeri karyawan (setoran a.n karyawan 

qq.    Perusahaan berikut NPWP perusahaan), 

5. STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak) baik telah dibayar 

maupun belum 

6. PPh atas pengalihan tanah/bangunan,  

 

Ketika menyusun rekonsiliasi fiskal, perusahaan harus memperoleh 

keyakinan yang cukup bahwa pajak yang dipotong/dipungut pihak lain 

benar-benar telah disetor oleh pemotong/pemungut pajak ke kas 

negara. Keyakinan demikian sangat diperlukan karena pada saat 

pemeriksaan pajak petugas akan menempuh prosedur konfirmasi ke 

bank tempat pajak yang telah dipotong/dipungut tersebut disetorkan 

atau ke KPP tempat pemotong/pemungut tersebut melaporkan SPT-

nya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan ekualisasi setiap 

bulan antara bukti fisik pemungutan PPh 22 dan/atau pemotongan PPh 

23 dengan Uang Muka PPh terkait yang telah dicatat di neraca. Jika 
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timbul selisih, atas selisih tersebut dapat segera ditindaklanjuti dengan 

cara meminta pihak pemungut/pemotong pajak untuk menyerahkan 

bukti pemungutan/ pemotongannya. 

 

Mengajukan Permohonan Pengurangan Pembayaran Angsuran PPh 

pasal 25  Kenaikan pembayaran angsuran PPh pasal 25 disebabkan 

adanya:  

a. SKPKB PPh Badan tahun sebelumnya yang terbit pada tahun 

berjalan,  

b. Kenaikan laba pada tahun yang lalu, 

c. Kenaikan pada RKAP tahun berjalan (untuk BUMN/D) 

 

Sebagaimana diatur di dalam Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-

537/PJ,/2000, apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya suatu 

tahun pajak, perusahaan dapat menunjukan bahwa PPh yang akan 

terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh yang 

terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25, 

perusahaan dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya 

PPh Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala KPP tempat perusahaan 

terdaftar. Pengajuan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 

sebagaimana dimaksud di atas harus disertai dengan penghitungan 

besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan 

yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya PPh Pasal 25 untuk 

bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan. 
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Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya 

surat permohonan perusahaan, Kepala KPP tidak memberikan 

keputusan, permohonan tersebut dianggap diterima dan perusahaan 

dapat melakukan pembayaran PPh Pasal 25 sesuai dengan 

penghitungannya untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang 

bersangkutan. Apabila dalam tahun pajak berjalan perusahaan 

mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan PPh yang akan 

terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150% dari PPh yang 

terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25, 

besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak 

yang bersangkutan harus dihitung kembali berdasarkan perkiraan 

kenaikan PPh yang terutang tersebut oleh perusahaan sendiri atau 

Kepala KPP terdaftar. 

 

4. Mengelola Transaksi yang Biayanya Tidak Boleh Dikurangkan Secara 

Fiskal 

 

Seringkali staf akunting perusahaan menggunakan istilah yang kurang 

tepat untuk biaya-biaya tertentu sehingga pada waktu pemeriksaan 

pajak biaya-biaya tersebut tidak dapat dikurangkan. Contohnya: 

a. Biaya promosi, biaya keamanan, biaya pemasaran dibukukan 

dengan nama sumbangan.  Berdasarkan pasal 9 (1) huruf g UU 

PPh, sumbangan tidak diperkenankan dikurangkan sebagai biaya.  

b. Biaya perjalanan dinas dibukukan sebagai biaya perjananan 

direksi yang mengesankan sebagai biaya liburan direksi.  

c. Biaya latihan pegawai dibukukan sebagai biaya rekreasi pegawai. 
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d. Pemberian uang tips kepada oknum di institusi tertentu atau 

dalam rangka pengurusan dokumen dicatat sebagai biaya lain-lain 

atau biaya entertainment yang tak bisa didukung dengan daftar 

entertainment. 

 

5. Penyertaan pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri 

Penyertaan modal saham pada PT dalam negeri dapat dilakukan atas 

nama PT atau perorangan. Apabila modal saham atas nama 

perorangan, dividen yang diperolah perorangan tersebut dikenakan 

PPh Pasal 23. Akan tetapi, apabila modal sahamnya atas nama PT dan 

atau BUMN/D, sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat 3 huruf f 

UU PPh, penerimaan dividen tersebut bukan merupakan objek pajak 

sepanjang dipenuhi kriteria berikut: 

1) Dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan 

2) Kepemilikan saham Perseroan Terbatas dan BUMN/D pada badan 

yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal 

yang disetor, dan  

3) Perseroan Terbatas dan BUMN/D tersebut harus memiliki usaha 

aktif di luar kepemilikan saham tersebut.  

 

Syarat yang tercantum di butir a di atas mengandung pengertian 

bahwa kalau ternyata dividennya tidak dibagikan dari Retained 

Earning, tapi dari konversi agio saham, dividen tersebut otomatis 

menjadi objek pajak. Untuk PT dan BUMN/D yang hanya bersifat 

sebagai investment holding dan memperoleh penghasilan hanya dari 
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dividen anak perusahaan, sesuai dengan persyaratan di atas, dividen 

tersebut menjadi objek pajak. Agar dividen tersebut diperlakukan 

sebagai non objek pajak, investment holding company tersebut harus 

punya usaha aktif secara minimal. 

 

6. Merger antara Perusahaan yang Terus Menerus Rugi dengan 

Perusahaan yang Laba 

 

Dalam satu kelompok usaha kadangkala terdapat perusahaan yang 

terus merugi selama beberapa tahun, sedangkan perusahaan lainnya 

mudah menghasilkan laba. Secara kelompok perusahaan harus 

membayar PPh Badan atas laba yang lebih besar dari laba 

sebenarnya. Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-

21/PJ.42/1999 tanggal 26 Mei 1999, bila kedua perusahaan 

tersebut digabungkan, akumulasi kerugian perusahaan yang merugi 

tersebut dapat dialihkan ke perusahaan gabungan sepanjang 

sebelumnya telah dilakukan revaluasi aktiva tetap. Bila kedua 

perusahaan tersebut digabungkan, secara konsolidasi perusahaan 

membayar atas laba sebenarnya. 

 

7. Transaksi Afiliasi 

a. Jenis transaksi afiliasi yang sangat berisiko bila ditinjau dari 

aspek perpajakan, di antaranya:  

1. Untuk transaksi usaha, Dirjen Pajak berwenang 

menentukan kembali besarnya penghasilan dan biaya untuk 

menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib 

pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib 
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pajak lainnnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman 

usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. 

2. Untuk pinjaman, Dirjen Pajak berwenang untuk 

menentukan tingkat bunga yang wajar atas transaksi utang 

piutang antar pihak yang mempunyai hubungan isitimewa. 

Hal ini berarti akan merugikan perusahaan karena 

perusahaan harus memotong PPh Pasal 23 berdasarkan 

tingkat bunga wajar dan ada kemungkinan dikenakan 

sanksi oleh pihak pajak karena kurang memotong. Bagi 

perusahan induk, atas penghasilan bunga tersebut akan 

dikoreksikan positif sehingga laba kena pajak akan lebih 

tinggi  

3. Atas transaksi utang piutang berupa reimbursment cost 

yang biasa dilakukan antar induk dan anak perusahaan 

memiliki kemungkinan adanya implikasi perpajakan 

berupa kewajiban memungut PPN dan/ atau memotong 

PPh Pasal 23. Hal ini dapat terjadi apabila pihak pajak 

mengindikasikan adanya objek pemungutan PPN dan objek 

pemotongan pajak atas transaksi utang piutang affiliasi 

tersebut. 

b. Hal-hal yang harus dilakukan: 

1. Diupayakan semaksimal mungkin agar transaksi pembelian 

barang atau pun pemanfaatan jasa, yang biasanya 

dilakukan melalui induk perusahan, dapat dilakukan 
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langsung oleh perusahaan yang menggunakannya. Dengan 

demikian, tidak muncul adanya transaksi utang afiliasi 

antara anak perusahaan dengan induk perusahaan. Dengan 

cara ini, dapat diminimalkan risiko adanya pemungutan 

PPN maupun pemotongan PPh Pasal 23 karena transaksi 

utang piutang afiliasi. 

2. Dalam hal dilakukan pemberian pinjaman kepada anak 

perusahaan tanpa bunga, harus terpenuhi kriteria 

sebagaimana disebutkan dalam Surat Dirjen Pajak No. S-

165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 yaitu : 

a. Pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang 

saham pemberi pinjaman itu sendiri dan bukan berasal 

dari pihak lain. 

b. Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham 

pemberi pinjaman kepada perusahaan penerima 

pinjaman telah setor dalam keadan seluruhnya. 

c. Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam 

keadaan rugi. 

d. Perusahaan penerima pinjaman sedang mengalami 

kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya. 

 

Apabila salah satu dari keempat unsur di atas tidak terpenuhi, atas 

pinjaman tersebut akan dilakukan koreksi oleh kantor pajak dan 

menjadi terutang bunga dengan tingkat bunga wajar. Hal ini akan 

menambah beban biaya bagi perusahaan. Karena itu, apabila ada 
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transaksi pinjam meminjam antara perusahaan dengan induk 

perusahaan, perlu dibuat perjanjian pinjaman yang sekurang-

kurangnya memuat tentang pokok pinjaman, jangka waktu, dan 

tingkat bunga yang dibebankan. Seandainya tidak ada pembebanan 

bunga, hal tersebut harus secara tegas dinyatakan di dalam perjanjian 

tersebut. 

 

8. Piutang Tak Tertagih 

Menurut UU PPh pasal 6 (1) huruf h, piutang yang nyata-nyata 

tidak dapat tagih dapat dibebankan sebagai biaya dengan syarat : 

1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan rugi-laba 

komersial; 

2) Telah diajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri atau Badan 

Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya 

perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan 

utang antar kreditur dan debitur yang bersangkutan 

3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan 

4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak 

dapat ditagih kepada DirjenPajak. 

 

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, sedangkan syarat kedua 

dan ketiga tersebut tidak mudah dilakukan oleh perusahaan. Syarat 

kedua dapat dilakukan dengan memberitahukan bukti publikasi yang 

sudah didapatkan. Alternatif lain yang dapat dilakukan yaitu dengan 

menjual piutang kepada pihak lain (debt factoring) dengan harga 
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setelah dikurangi penghapusan piutang yang tertagih tersebut dan 

mengurangkan kerugian penjualan tersebut sebagai beban. 

 

9. Bunga Pinjaman dan Deposito 

Seringkali uang kas yang menganggur (idle cash) untuk satu atau 

dua bulan perusahaan investasikan di bank dalam bentuk deposito 

berjangka. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 131 tahun 2000, atas bunga deposito dipotong pajak 

penghasilan yang bersifat final sebesar 20%. Bila perusahaan tidak 

mempunyai utang, hal ini tidak menjadi masalah. Akan tetapi, bila 

perusahaan tersebut mempunyai utang dengan tingkat bunga yang 

lebih besar dari tingkat bunga deposito, perusahaan tersebut akan 

mengalami kerugian karena berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak 

Nomor SE-46/PJ.42/1995, sebagian bunga atas utang tersebut tidak 

dapat dikurangkan sebagai biaya. Untuk menghindari masalah 

tersebut, beberapa cara yang dapat ditempuh perusahaan, antara 

lain: 

1) Perusahaan sebaiknya menempatkan dana yang belum 

dipergunakan dalam bentuk rekening giro, tidak dalam bentuk 

deposito. Jika memungkinkan dilakukan negosiasi dengan 

bank yang bersangkutan agar bunga gironya lebih besar dari 

biasanya karena saldo yang kita miliki cukup besar. 

2) Alternatif lain yang dapat diambil adalah dengan 

memanfaatkan dana tersebut di dalam instrumen keuangan 

yang tidak terkena pajak final, misalnya promes, didepositokan 
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di luar negeri, atau dipinjamkan pada perusahaan afiliasi. 

 

10. Biaya Entertaiment 

Seringkali perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal 

langsung melakukan koreksi fiskal positif atas biaya entertainment. 

Dengan demikian, perusahaan akan membayar pajak lebih besar 

30% dari total biaya entertainment yang dikoreksi positif. Untuk 

menghindari beban pajak yang seharusnya, perusahaan membuat 

Daftar Nominatif dan melampirkannya dalam SPT Tahunan PPh 

Badan serta menyimpan bukti pendukung pengeluaran 

entertainment tersebut. Dengan demikian, perusahaan akan 

memperoleh penghematan pajak sebesar 30% dari biaya 

entertainment yang boleh dikurangkan. Daftar nominatif berisi :  

1) Nomor urut. 

2) Tanggal “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan. 

3) Nama tempat “entertainment” dan sejenisnya yang telah 

diberikan. 

4) Alamat “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan 

5) Jenis “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan. 

6) Jumlah (Rp) “entertainment” dan sejenisnya yang telah 

diberikan. 

7) Relasi usaha yang diberikan “entertainment” dan sejenisnya 

sesuai dengan nomor urut tersebut di atas (Nama, Posisi, Nama 

perusahaan, dan Jenis usaha) 
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Kadangkala perusahaan juga membebankan pemberian uang tips, 

uang pengurusan dokumen atau izin, uang jamuan pimpinan proyek ke 

dalam biaya entertainment atau biaya lain-lain, sementara daftar 

nominatifnya tidak dapat dibuat. Sebagai konsekuensinya, pada akhir 

tahun biaya entertainment yang tidak didukung daftar nominatif harus 

dikoreksi ketika menghitung PPh Badan. Agar penghematan PPh 

dapat dilakukan, perusahaan dapat mereklasifikasi biaya tersebut ke 

dalam pemberian honor atau imbalan kepada pihak ketiga. 

Penghitungan pajaknya dilakukan dengan cara gross-up sehingga 

penghematan pajaknya dapat dilakukan secara optimal. Akan tetapi 

bila perusahaan merugi, PPh Badannya akan nihil sehingga 

pembebanan ke biaya entertainment dapat dilakukan untuk 

menghemat pajak. 
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2.6  Penelitian Terdahulu 
Hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini 

adalah : 

 

Tabel 2.1 

Penelitian-Penelitian Terdahulu 

 
No Nama Judul 

Penelitian 

Metodologi Penelitian Hasil Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1 Calvin Swin

gly,I Made,S

ukartha(201

5) 

 

Pengaruh Karak

teristik Eksekuti

f, 

Komite Audit, 

Ukuran Perusah

aan, 

Leverage dan S

ales Growth pad

a 

Tax Avoidance 

Variabel indep

enden 

leverage dan s

ales 

growth. 

Variabel depen

den 

yaitu Tax Avoi

dance 

 

Variabel Inde

penden 

Karakteristik 

Eksekutif,  Ko

mite 

Audit, Ukuran 

Perusahaan 

Karakter eksekutif dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh positif 

sedangkan leverage 

berpengaruh negatif 

pada tax avoidance. 

Jumlah komite dan 

sales growth tidak 

berpengaruh pada tax 

avoidance. 

2 M. Khoir

u,Rusydi,

 DwiMart

ani (2014

) 

 

Pengaruh Strukt

ur Kepemilikan 

Terhadap Aggre

sive TaxAvoidan

ce 

 

Variabel indep

enden 

perusahaan kel

uarga 

ROA dan lever

age. 

Variabel depen

den 

Penghindaran 

Pajak 

 

Variabel Inde

penden 

Kepemilikan 

Asing, 

Kepemilikan 

Pemerintah, U

kuran 

Perusahaan 

Kepemilikan yang 

terkonsentrasi pada 

keluarga berpengaruh 

positif terhadap 

aggressive tax 

 

3. Kesit Bam

bang 

Prakosa (2

014) 

Pengaruh Profitab

ilitas, 

Kepemilikan Kel

uarga dan 

Corporate Govern

ance Terhadap 

Penghindaran Paj

ak Di Indonesia 

Variabel Indepe

nden 

Profitabilitas, 

Leverage dan 

Kepemilikan 

Keluarga. Variab

el 

dependen 

Penghindaran Pj

ak. 

Variabel Indepe

nden 

terkait Corpora

te 

Governance. 

Variabel    profitabil

itas, 

kepemilikan  keluar

ga dan   komisaris 

independen merup

akan 

variabel yang secara 

signifikan berpeng

aruh 

negatif terhadap 

penghindaran pajak. 

Variabel komite aud

it, leverage, ukuran 

perusahaan dan 

kompensasi kerugia

n 

pajak tidak berpenga

ruh 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak 
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Tabel 2.1 (Lanjutan) 

Penelitian-Penelitian Terdahulu 

 

 
No Nama Judul Penelitian Metodologi Penelitian Hasil Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

4. Tommy 

Kurniasih & 

Maria M. 

Ratna 

Sari (2013

) 

Pengaruh Retu

rn On Assets, 

Leverage, Cor

porate Govern

ance, 

Ukuran Perus

ahaan, dan 

Kompensasi R

ugi Fiskal Ter

hadap 

Tax avoidance

. 

Variabel 

independe

n Return 

On Assets, 

Leverage. 

Variabel d

ependen 

Tax avoid

ance 

Variabe

l indepe

nden 

Corpora

te 

Govern

ance, U

kuran 

Perusah

aan 

ROA, Leverage, dan 

Kompensasi Rugi Fi

skal 

berpengaruh signifik

an 

secara simultan terh

adap tax avoidance. 

ROA, Ukuran Perus

ahaan 

dan Kompensasi Ru

gi 

Fiskal berpengaruh 

signifikan secara par

sial 

terhadap tax avoida

nce, 

sedangkan Leverage

 dan 

Corporate Governan

ce tidak 

berpengaruh 

 

5. Judi Budi

man 

& Setiyon

o 

(2012) 

Pengaruh Kar

akter Eksekuti

f 

Terhadap Pen

ghindaran Paj

ak (Tax 

Avoidance) 

Variabel 

independe

n sales 

growth da

n 

leverage. 

Variabel d

ependen 

penghinda

ran pajak 

Variabe

l indepe

nden 

ukuran 

perusah

aan, 

Net Op

erating 

Loss 

dan Ris

iko 

Perusah

aan. 

Eksekutif yang me

miliki 

karakter risk taker m

emiliki 

pengaruh yang posit

if 

terhadap penghindar

an 

pajak (tax avoidance

). 
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Tabel 2.1 (Lanjutan) 

Penelitian-Penelitian Terdahulu 

 

 
No Nama Judul 

Penelitian 

Metodologi Penelitian Hasil Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

6 Dewi Kartika, 

Sari & 

Dwi Martani 

(2010) 

 

Karakteristik 

Kepemilikan 

Perusahaan, C

orporate Gove

rnance, 

dan Tindakan 

Pajak Agresif 

Variabel ind

ependen 

kepemilikan 

perusahaan 

 

Varibel indepe

nden 

Corporate Go

vernance 

kepemilikan keluar

ga 

cenderung bertinda

k 

lebih agresif dalam 

perpajakan daripada 

perusahaan non- 

keluarga, dan prakti

k 

corporate governan

ce 

berpengaruh negatif 

terhadap tinakan paj

ak 

agresif tersebu 

7 Scott D.Dyreng, 

MichelleHanlon

& Edward L.M

aydew (2010) 

 

 

The Effects of 

Executives on 

Corporate Tax 

Avoidance 

 

Variabel ind

ependen 

leverage dan

 sales 

growth 

Variabel dep

enden 

Tax Avoidan

ce 

 

Variabel indep

enden 

yaitu EBITDA

, RAD, 

Advertising, S

G&A, 

Capital Expen

diture, 

Cash Holdings

, SIZE, 

Net Operating 

Loss, 

Intangible to T

otal asset 

Results indicate that 

individual executive

s 

play a significant ro

le in 

determining the lev

el of 

tax avoidance that fi

rms 

undertake, incremen

tal 

to characteristics of 

the 

firm 

 

 

 

 



40 
 

 

Penghindaran Pajak (Y) 

Profitabilitas                

(X1)                   
 

Leverage 

(X2) 

 

Pertumbuhan Penjualan 

(Sales Growth) 

(X3) 

Kepemilikan Keluarga 
(X4) 

 

2.7 Kerangka Pemikiran  

Hamid (2012) mengungkapkan bahwa kerangka pemikiran merupakan sintesa 

dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada 

dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam 

memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang 

ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat disajikan dalam bentuk bagan, 

deskripsi kualitatif, dan atau gabungan dari keduanya. Untuk mempermudah 

penulis dalam melakukan penelitian, maka pada gambar berikut ini adalah 

kerangka pemikiran skripsi yang menggambarkan permasalahan penelitian. 

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, 

leverage, pertumbuhan penjualan dan kepemilikan kelurga.  

 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 

 

    (H1-) 

 

 

    (H2+) 

 

     (H3+) 

 

 

    (H4+)   
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2.8 Keterkaitan Antar Variabel dan Hipotesis Penelitian  

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu hubungan, sebab akibat dari 

kinerja variabel yang perlu dibuktikan kebenarannya Hamid (2012). 

Perumusan hipotesis pada penelitian ini berdasarkan teori dan penelitian- 

penelitian terdahulu yang bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik 

perusahaan dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak.  

 

2.8.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak  

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan 

Return On Assets (ROA). ROA berguna untuk mengukur sejauh mana 

efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya 

yang dimilikinya (Siahan 2004 dalam Prakosa 2014). Dendawijaya, 

(2003) dalam Prakosa, (2014)) 

 menyatakan bahwa ROA menggambarkan kemampuan manajemen 

untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin tinggi ROA, semakin 

tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan 

aktiva perusahaan. Menurut Lestari dan Sugiharto (2007) dalam 

Prakosa (2014), ROA merupaan pengukur keuntungan bersih yang 

diperoleh dari penggunaan aktiva.  

 

Semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba 

bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan 

yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk 



42 
 

memposisikan diri dalam tax planning yang mengurangi jumlah beban 

kewajiban perpajakan (Chen et, al, (2010) dalam Prakosa, (2014). 

Dengan demikian penulis merumuskan bahwa ROA berpengaruh 

negatif terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan-perusahaan yang 

nilai profitabilasnya tinggi tersebut dapat menggunakan sumber dayanya 

untuk mengambil manfaat dari insentif pajak serta mengelola 

perencanaan pajak yang baik 

Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

H1: ROA berpengaruh negatif terhadap terhadap penghindaran 

pajak  

 

2.8.2.   Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak  

Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi 

kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang 

akan menimbulkan beban tetap (fixed rate of return) yang disebut 

dengan bunga. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan 

menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin 

besar. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan 

utang oleh perusahaan.  

 

Penelitian Ozkan (2001) dalam Prakosa (2014) memberikan bukti 

bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan 

memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Dengan sengajanya 

perusahaan berutang untuk mengurangi beban pajak maka dapat 

disebutkan bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap pajak.  
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Secara logika, semakin tinggi nilai dari rasio Leverage, berarti 

semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang 

digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang 

timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan 

memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. 

Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai Cash Effective Tax 

Rate (CETR) perusahaan akan semakin rendah (Richardson dan Lanis, 

(2007) dalam Prakosa, (2014)).  

 

Dengan demikian maka penulis meruumuskan hipotesis, Jika 

perusahaan dengan segaja mengambil utang untuk mengurangi beban 

pajak maka dapat diasumsikan bahwa perusahaan tersebut agresif 

terhadap pajak. Semakin tinggi nilai dari rasio Leverage, berarti 

semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang 

digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang 

timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan 

memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan., 

Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut:  

H2: Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak  

 

2.8.3.  Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak  

Swastha dan Handoko (2001), “Pertumbuhan atas penjualan 

merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk 

dan/atau jasa perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang dihasilkan 
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dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

pertumbuhan penjualan”.  

 

Sedangkan dalam penelitian Budiman dan Setiyono (2012) 

pertumbuhan penjualan (sales growth) menunjukkan perkembangan 

tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang meningkat 

memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas 

operasi perusahaan.  

 

Sebaliknya bila pertumbuhannya menurun perusahaan akan menemui 

kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya. Perusahaan 

yang penjualannya tumbuh secara cepat akan perlu untuk menambah 

aktiva tetapnya, sehingga pertumbuhan perusahaan yang tinggi akan 

menyebabkan perusahaan mencari dana yang lebih besar (Pandey 

(2001) dalam Supriyanto dan Falikhatun (2008)).  

 

Dengan demikian maka penulis merumuskan hipotesis variabel sales 

growth memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran 

Pajak (Tax Avoidance)., Pertumbuhan yang meningkat mengharuskan 

perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi 

perusahaan.dengan meningkatnya operasi pertumbuhan perusaahaan 

yang tinggi,perusahaan mencari dana yang lebih besar kepada pihak 

ketiga untuk menambah aktiva nya,pendanaan utang pihak ketiga 

yang digunakan perusahaan tinggi mengakibatkan tingginya  biaya 

bunga yang akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak 

perusahaan.  
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Dengan demikian dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:  

H3 :Sales growth berpengaruh positif pada tax avoidance  

 

2.8.4.  Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak.  

Untuk menentukan apakah tindakan penghindaran pajak (tax 

avoidance) pada perusahaan keluarga lebih rendah atau lebih tinggi 

daripada perusahaan non-keluarga, tergantung dari seberapa besar 

keuntungan atau kerugian yang ditanggung pihak keluarga yang 

menjadi manajemen perusahaan (family owners) atau pihak manajer 

dalam perusahaan non-keluarga. Dibandingkan manajer dalam 

perusahaan non-keluarga, family owners memiliki kepemilikan yang 

lebih besar, rentang waktu investasi yang lebih lama, serta memiliki 

kepedulian yang lebih tinggi terhadap reputasi perusahaan. Oleh 

karenanya Chen et, al. (2010) menyatakan bahwa manfaat dan biaya 

dari tindakan pajak yang agresif akan lebih tinggi dirasakan oleh 

perusahaan keluarga.  

 

Penelitian Chen et,al. (2010) yang dilakukan untuk mengetahui 

apakah perusahaan keluarga lebih agresif dalam tindakan pajaknya 

daripada perusahaan non-keluarga, menunjukkan bahwa pada 

perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam S&P 1500 Index 

(periode 1996-2000), perusahaan keluarga memiliki tingkat 

keagresifan pajak yang lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga. 

Hal ini diduga terjadi karena dibandingkan perusahaan non-keluarga, 

family owners lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus 
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membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya 

reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak. Namun hasil 

penelitian Sari dan Martani (2010) berbeda dengan hasil penelitian 

Chen et,al. (2010) yang memperlihatkan bahwa kepemilikan keluarga 

cenderung bertindak lebih agresif dalam melakukan penghindaran 

pajak daripada perusahaan non-keluarga.  

 

Dengan demikian merumuskan hipotesis sebagai berikut:  

Perusahaan keluarga memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih 

besar daripada perusahaan non-keluarga, family owners lebih 

cenderung bertindak lebih agresif dalam melakukan penghindaran 

pajak dibandingkan perusahaan non keluarga .Berdasarkan penjelasan 

tersebut maka hipotesis yang dibangun adalah:  

H4: Kepemilikan Keluarga berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan kausalitas yang 

digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen, yaitu 

profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan kepemilkan keluarga 

terhadap variabel dependen, yaitu Penghindaran Pajak (Studi Empiris:  

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI).  

 

3.2. Metode Penentuan Sampel  

Populasi (population) mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, 

atau hal minat yang ingin peneliti investigasi Sekaran (2006), sedangkan 

sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Populasi dalam 

penelitian ini berupa keseluruhan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode observasi 2011 sampai 2015.  

 

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan 

teknik berdasarkan pertimbangan (judgement sampling) yang merupakan tipe 

pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan 

menggunakan pertimbangan tertentu. Teknik penarikan sampel purposive ini 

dilakukan dengan cara memilih sampel dari suatu populasi berdasarkan pada 

informasi yang tersedia (Sarwono dan Suhayati, 2010:50). Pertimbangan 
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dalam pemilihan sampel pada umumnya disesuaikan dengan tujuan atau 

masalah penelitian, yaitu: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2011 

sampai 2015 dan telah menerbitkan serta mempublikasikan laporan 

keuangan auditan untuk tahun buku yang berakhir per tanggal 31 

Desember.  

2. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI berarti bahwa laporan 

keuangan yang telah diaudit dan dipublikasikan sehingga ketersediaan 

dan kemudahan memperoleh data dapat terpenuhi.  

3. Laporan tahunan perusahaan manufaktur menggunakan bahasa Indonesia 

dalam pelaporan keuangannya dan mata uang rupiah dalam pelaporan 

unit moneternya  

4. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan pre-tax income 

yang selalu positif.  

5. Perusahaan manufaktur yang memiliki pertumbuhan penjualan (sales 

growth) yang selalu positif  

6. Perusahaan listing atau terdaftar di BEI dari awal periode pengamatan 

dan tidak delisting sampai akhir periode pengamatan.  

 

3.3. Metode Pengumpulan Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara yang dicatat oleh pihak lain.  
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Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 

telah tersusun dalam data dokumenter yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, (2002)). Pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu penelitian pustaka dan penelitian 

lapangan.  

 

3.3.1. Penelitian Pustaka (Library Research)  

Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data sekunder 

(Indriantoro dan Supomo, (2002)). Peneliti memperoleh data yang 

berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, 

skripsi, internet dan perangkat lain yang berkaitan dengan karakteristik 

perusahaan dan kepemilikan keluarga.  

 

3.3.2. Penelitian Lapangan (Field Research)  

Seluruh data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari IDX Fact 

Book dan laporan tahunan perusahaan dalam industri manufaktur tahun 

2011-2015 yang telah dipublikasikan secara lengkap di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

 

3.4. Metode Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, analisis ini dimaksudkan 

untuk memperoleh gambaran data secara umum dan kecenderungan data.  

 

3.4.1 Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum 
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dan nilai minimum. Statistik deskriptif ini menggambarkan sebuah data 

menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami dalam 

menginterpretasikan hasil analisis data dan pembahasannya. Statistik 

deskriptif dalam penelitian juga menjadi proses transformasi data dalam 

bentuk tabulasi. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau 

penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik (Indriantoro 

dan Supomo, (2002)).  

 

3.5 Operasional Variabel Penelitian  

Variabel adalah Construct yang diukur dengan berbagai macam nilai untuk 

memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena-fenomena. 

Definisi operasional adalah penentuan Construct sehingga menjadi variabel 

yang dapat diukur (Indriantoro dan Supomo, 2009). Pada bagian ini akan 

dijelaskan definisi dari masing-masing variabel terkait dengan penelitian 

penulis yang disertai dengan operasional serta cara pengukurannya. 

 

3.5.1. Variabel Dependen (Y)  

Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama 

peneliti. Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi variabel independen (Indriantoro dan Supomo, 2002:63). 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil penghindaran pajak sebagai 

variabel dependen. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk 

mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar 

perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. 

Pengukuran Tax avoidance dalam penelitian ini menggunakan model 
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Cash Effective Tax Rate (CETR) yaitu kas yang dikeluarkan untuk 

biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Dyreng at al., (2010) 

dengan rumus sebagai berikut:  

CETR = Pembayaran Pajak  

Laba Sebelum Pajak  

 

3.5.2. Variabel Independen (X)  

Variabel independen yang disebut juga dengan variabel bebas adalah 

tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain 

(Indriantoro dan Supomo, 2009). Menurut Sugiyono (2009) variabel 

independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam 

penelitian ini, variabel independen terdiri dari 2 kelompok yaitu 

karakteristik perusahaan (profitabilitas, leverage dan pertumbuhan 

penjualan) dan kepemilikan keluarga. Tujuan peneliti adalah untuk 

menjelaskan dan memprediksi apakah penerapan karakteristik 

perusahaan dan kepemilikan keluarga mempengaruhi atau tidak 

mempengaruhi penghindaran pajak. Hal itu dapat secara umum 

dipaparkan sebagai berikut: 

a. Karakteristik Perusahaan  

b. Profitabilitas(X1) 

Profitabilitas diproksikan dengan menggunakan Return On 

Assets yaitu perbandingan antara laba bersih dengan total aset 

pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator 
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kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Gibson 

(2001) yang dirumuskan sebagai berikut:  

ROA = Laba Bersih Setelah Pajak × 100%  

            Total Asset  

 

c. Leverage(X2)  

Leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi pembayaran semua kewajibannya, baik kewajiban 

jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Data 

leverage disajikan dalam skala rasio dengan lambang LEV. 

Leverage diukur dengan menjumlahkan utang jangka panjang 

dan jangka pendek kemudian dibagi dengan total aset (Sawir 

(2009)) yang dirumuskan sebagai berikut:  

Debt Ratio = Total Kewajiban  

  Total Asset  

 

d. Pertumbuhan Penjualan(X3)  

Pertumbuhan penjualan (sales growth), menunjukkan 

perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Oleh 

karenanya perkembangan tersebut bisa meningkat atau 

menurun. Dapat dirumuskan penjualan bersih tahun berjalan 

dikurang penjualan bersih sebelumnya dibagi penjualan bersih 

sebelumnya.(Sawir (2009)) 

Sales Growth = (SALEt - SALEt−1)  

                           SALEt−1 

b. Kepemilikan Keluarga (X4)  
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Penelitian ini menggunakan definisi kepemilikan keluarga yang 

digunakan oleh Arifin,(2003) dalam Prakosa,(2014) yaitu semua 

individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat  

 (kepemilikan > 5% wajib dicatat), yang bukan perusahaan publik, 

negara, institusi keuangan, dan publik (individu yang 

kepemilikannya tidak wajib dicatat). Kepemilikan keluarga 

merupakan dummy variable, yang mensyaratkan persentase 

kepemilikan sebesar 50% suatu perusahaan dianggap sebagai 

perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga akan diberikan notasi (1) 

sedangkan untuk bukan perusahaan keluarga akan diberikan notasi 

(0). 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel Penelitian 

 

 

 Variabel Indikator Skala Sumber Data 

Dependen Penghin

daran 

Pajak (C

ETR) 

CETR = Pembayaran Pajak 

             Laba Sebelum Pajak 

Rasio Laporan Arus 

Kas dan 

Laporan L/R 

Komprehensif Independen Profitabi

litas 

(ROA) 

ROA = Laba Bersih Setelah 

Pajak 

           Total Asset x 100 % 

Rasio Laporan L/R 

Komprehensif 

dan Laporan 

Posisi 

Keuangan Leverage 

(LEV) 

Debt Ratio = Total Kewajib

an 

Total Asset 

Rasio Laporan 

Posisi 

Keuangan 
Pertumb

uhan 

Penjuala

n 

(SALES) 

Sales Growth = ((SALEt -

 SALEt−1) : Salet -1  

Rasio Laporan L/R 

Komprehensif 

 Kepemili

kan 

Keluarga 

(OWN) 

Perusahaan keluarga memili

ki persentase 

kepemilikan sebesar 50%. P

erusahaan 

keluarga akan diberikan not

asi (1) 

sedangkan untuk bukan nol 

keluarga akan diberikan not

asi (0) 

Nominal  

Catatan Atas 

Laporan 

Keuangan 
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3.6. Uji Asumsi Klasik  

Pengujian asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah persamaan regresi 

yang telah ditentukan merupakan persamaan yang dapat menghasilkan 

estimasi yang tidak bias. Uji asumsi klasik ini terdiri dari:  

 

3.6.1. Uji Multikolonieritas  

Multikolonieritas adalah suatu kondisi yang menunjukkan satu atau 

lebih variabel independen terdapat korelasi dengan variabel 

independen lainnya. Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ada korelasi antar variabel independen (bebas).  

Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Adanya multikolonieritas dapat dilihat dari 

tolerance value atau nilai tolerance dan Variance Inflation Factor 

(VIF). Batas dari nilai tolerance adalah 0,10  dan batas VIF adalah 10. 

Apabila nilai tolerance dibawah 0,10 atau nilai VIF diatas 10 maka 

terjadi multikolonieritas Ghozali, (2011).  

 

3.6.2  Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel pengganggu (residual) 

dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah distribusi datanya normal atau mendekati 

normal. Uji F dan uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 

distribusi normal. Variabel pengganggu atau residual dapat dideteksi 

berdistribusi normal dengan menggunakan dua pendekatan analisis, 

yaitu analisis grafik dan uji statistik. Dalam penelitian ini, peneliti 
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menggunakan uji statistik nonparametik Kolmogorov-Smirnov untuk 

menguji normalitas data.  

 

3.6.3  Uji Heterokedastisitas  

Heteroskedastisitas merupakan suatu varian pengganggu yang tidak 

mempunyai varian yang sama untuk setiap observasi, sehingga 

mengakibatkan penaksiran regresi yang tidak efisien. Uji 

heteroskedastisitas bertujuan untuk megetahui apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji statistik karena lebih dapat menginterpretasikan hasil 

pengamatan. Uji statistik yang digunakan adalah uji glejser. Uji glejser 

dilakukan dengan cara meregres nilai absolute residual terhadap 

variabel independen. Kebanyakan data crossection mengandung situasi 

heteroskedatisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili 

berbagai ukuran baik ukuran kecil, sedang maupun besar (Ghozali, 

2011).  

 

3.6.4. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t- 1). Autokorelasi 

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu 

(time series) karena “gangguan” pada seorang individu atau kelompok 
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cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu atau kelompok 

yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah 

regresi yang bebas dari autokorelasi Ghozali (2011). Autokorelasi 

dapat dideteksi dengan beberapa cara yaitu uji Durbin-Watson, uji 

Lagrange Multiplier, Run Test dan uji Box Pierce dan Ljung Box. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Run Test. Uji run test 

sebagai bagian dari statistik non-parametik digunakan untuk menguji 

apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Apabila nilai 

Asymp. Sig. > 0,05 maka data terjadi secara random dan tidak terjadi 

autokorelasi antar nilai residual.  

 

3.7. Uji Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi 

berganda (multiple regression). Model regresi berganda pada umumnya 

digunakan untuk menguji dua atau lebih variabel independen terhadap 

variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dlam suatu 

persamaan linier (Indiantoro dan Supomo (2002)). Untuk menguji hipotesis 

tersebut, maka dirumuskan persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Y= a + β₁X₁+ β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + e  

Keterangan :  

Y : Tax avoidance (Cash Effective Tax Rate)  

α : Konstanta  

β₁, β2 : Koefisien regresi  
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X1 : Profitabilitas  

X2 : Leverage  

X3 : Pertumbuhan Penjualan  

X4 : Kepemilikan Keluarga  

e : Standar error  

 

3.7.1 Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi addalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

variabel yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen 

Ghozali, (2013).  

3.7.2  Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)  

Uji statistik F menunjukkan apakah variabel independen yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependennya. riteria pengambilan keputusannya, yaitu:  

a) Bila F hitung > F tabel atau probabilitas < nilai signifikan ( Sig ≤ 

0,05), maka hipotesis tidak dapat ditolak, ini berarti bahwa secara 

simultan variabel independen memiliki pengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen.  

b) Bila F hitung < F tabel atau probabilitas > nilai signifikan ( Sig ≥ 

0,05), maka hipotesis diterima, ini berarti bahwa secara simultan 
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variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen.  

 

3.7.3. Uji Statistik t  

Uji statistik t menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh masing-masing variable independen secara individual 

terhadap variabel dependen yang di uji pada tingkat signifikan 0.05 

Ghozali (2013).  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.   KESIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Karakteristik Perusahaan dan 

Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak. Analisis pengaruh yang 

dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan 

program Statistical Package for Social Science (SPSS) Ver.22. Data sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 125 proxy dari 25 perusahaan manufaktur go public yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011 sampai 2015. 

 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan 

dengan model regresi berganda, maka diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil uji t variabel X1 menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap 

Penghindaran Pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kurniasih dan Sari (2013), Noor et,al (2010) dan Prakosa (2014) yang  

menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap 

Penghindaran Pajak. 

2. Hasil uji t variabel X2 menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap 

Penghindaran Pajak Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Richardson dan Lanis (2007), (Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono, 

(2012) dalam Prakosa (2014)) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak. 
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3. Hasil uji t variabel X3 menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh 

terhadap Penghindaran Pajak. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012). 

4. Hasil uji t variabel X4 menyatakan bahwa kepemilikan keluarga tidak 

berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Chen et al., 2010 dalam Prakosa (2014) dan 

Rusydi dan Martani (2014). 

5. Hasil uji F menyatakan bahwa Karakteristik Perusahaan dan Kepemilikan 

Keluarga berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Penghindaran 

Pajak. Hasil uji F sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan 

Sukartha (2015), Prakosa (2014), Kurniasih dan Sari (2013), dan Budiman dan 

Setiyono (2012). 

 

5.2. KETERBATASAN 

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil 

penelitian ,yaitu sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebanyak 

25 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2011-2015 

sehingga hasil dalam penelitian ini bisa saja berbeda pada sektor dan tahun 

penelitian lainya ,Pengukuran tax avoidance dengan CETR hanya 

menggunakan data perusahaan dalam annual report.variabel Karakteristik 

Perusahaan dan Kepemilikan Keluarga hanya bisa menjelaskan 14% variasi 

variabel penghindaran pajak. Itu artinya masih ada 86% variasi variabel yang 

bisa menjelaskan mengenai penghindaran pajak ada diluar penelitian, seperti 

karakteristik eksekutif, jumlah komite audit, proporsi dewan komisaris dan 
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lainnya. Oleh karena itu penelitian selanjutnya sebaiknya juga menggunakan 

variabel-variabel lain. 

 

5.3.  SARAN 

Penulis memiliki beberapa saran yang dapat membantu penelitian selanjutnya, 

antara lain sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya agar memperluas jumlah sampel penelitian seperti  

perusahaan jasa, perbankan dan otomotif serta menyempurnakan metode 

sehingga penelitiannya dapat lebih digeneralisir dan menambah jumlah  

variabel  yang  dapat mempengaruhi penghindaran pajak. 

2. Guna mengurangi kesempatan perusahaan melakukan tax avoidance, 

hendaknya pemerintah lebih meningkatkan pengawasan atau monitoring 

terhadap perusahaan-perusahaan yang melaporkan kewajiban perpajakannya. 

Terutama perusahaan yang melaporkan rugi dalam dua tahun berturut-turut, 

karena dikhawatirkan perusahaan yang melaporkan rugi dapat memanfaatkan 

celah peraturan (loopholes) yang ada, seperti memanfaatkan kompensasi rugi 

fiskal untuk mengurangi beban pajak perusahaan di periode yang akan datang. 
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