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ABSTRACT 

This study aimed to analyze the influence of variables thin capitalization, 

transfer pricing, income shifting, multinationality, tax haven, and institutional 

ownership against corporate tax avoidance. This study also uses several variables 

as control variables, those variables are firm size, leverage, capital intensity, 

inventory intensity, R & D intensity, return on assets, industry sector, and year. 

This study uses secondary data. Secondary data used are listed Integration 

annual report on the Indonesia Stock Exchange in 2009-2013. Samples were 

taken by using purposive sampling method and obtained a total sample of 80. The 

method of testing the data used in this study is multiple regression analysis and 

descriptive statistics. 

The results showed that the thin capitalization and institutional ownership 

has no significant effect on corporate tax avoidance. Variable transfer pricing 

and multinationality significant effect on corporate tax avoidance, while variable 

shifting income and tax haven has a significantly negative effect on corporate tax 

avoidance. 

Keywords: tax avoidance, thin capitalization, transfer pricing, income shifting, 

multinationality, tax haven, institutional ownership 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel thin 

capitalization, transfer pricing, income shifting, multinationality, tax haven, dan 

kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini 

juga menggunakan beberapa variabel sebagai variabel kontrol, variabel tersebut 

adalah ukuran perusahaan, leverage, capital intensity, inventory intensity, R&D 

intensity, Return on Asset, sektor industri, dan year. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan 

adalah annual report perushaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2009-2013. Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling 

dan diperoleh jumlah sampel sebanyak 80. Metode pengujian data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dan statistik 

deskriptif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa thin capitalization dan kepemilikan 

institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran 

pajak perusahaan. Variabel transfer pricing dan multinationality berpengaruh 

signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan, sedangkan variabel income 

shifting dan tax haven memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

penghindaran pajak perusahaan. 

 

Kata kunci : penghindaran pajak, thin capitalization, transfer pricing, income 

shifting, multinationality, tax haven, kepemilikan institusional 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan nasional adalah suatu kegiatan dalam suatu Negara yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesajahteraan rakyatnya. Indonesia adalah suatu 

negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah 

Indonesia yang luas dan melimpahnya sumber daya alam menjadi keunggulan 

yang dimiliki negara Indonesia. Berlimpahnya kekayaan alam di Indonesia ini 

menjadi salah satu faktor yang mendorong para investor untuk menanamkan 

modalnya di Indonesia, hal ini yang kemudian meningkatkan potensi untuk 

meningkatkan pendapatan melalui sektor perpajakan. Penggalian sumber dana 

melalui sektor pajak merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan 

nasional. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang 

dapat mendukung kegiatan pembangunan nasional di samping penerimaan dari 

sumber migas dan non migas (Surbakti, 2012). Di kebanyakan Negara, 

penerimaan dari sector pajak ditempatkan sebagai salah satu sumber penerimaan 

Negara yang penting. 

Sektor pajak bisa dikatakan sebagai salah satu tulang punggung dalam 

perekonomian suatu Negara. Hal ini dikarenakan besarnya jumlah pajak yang bisa 

dipungut dari Wajib Pajak di suatu Negara. Pemungutan pajak dapat dilakukan 

baik secara perorangan maupun kelompok, dalam kasus ini perusahaan. Di 
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Indonesia sendiri terdapat banyak perusahaan baik domestik maupun 

multinasional yang beroperasi yang akan menguntungkan pemerintah dalam 

sektor perpajakan. Tujuan utama dari perusahaan adalah memaksimalkan 

pendapatan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk 

mensejahterakan pemilik perusahaan atau para pemegang saham dan 

memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin dari harga sahamnya. Kontribusi 

perusahaan dalam bidang perpajakan memiliki andil yang cukup besar dalam 

perolehan pajak suatu negara apabila perusahaan memiliki kesadaran dalam 

melakukan pembayaran pajaknya dengan membayar tepat waktu dan tepat jumlah 

pembayaran pajak mereka. Namun bagi perusahaan, pajak adalah beban yang 

dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga tidak ada perusahaan yang secara 

sukarela mau membayar pajak, namun pemerintah dapat memaksakan 

pembayaran pajak kepada Wajib Pajak karena sifat dari pemungutan pajak yang 

dapat dipaksakan. 

Dalam prakteknya, pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah 

tidak semudah yang dibayangkan. Adanya kendala dalam pemungutan pajak 

menyebabkan pembayaran pajak oleh wajib pajak tidak dapat dilakukan secara 

optimal yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya kerugian bagi 

pendapatan negara dalam sektor perpajakan dengan jumlah yang cukup besar. 

Salah satu kendala dalam pemungutan pajak yang sering dihadapi pemerintah 

adalah perlawanan pajak. Perlawanan pajak terjadi saat adanya perbedaan 

kepentingan antara Wajib Pajak dengan Pemerintah. Wajib Pajak selalu berusaha 

untuk membayar pajak sekecil mungkin, sehingga sebagian besar masyarakat 
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dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak, 

sedangkan Pemerintah berusaha untuk menarik pajak sebesar mungkin dari wajib 

pajak untuk proses pembangunan di dalam Negara. Dalam pelaksanaannya, 

banyak usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meloloskan diri dari 

kewajiban membayar pajak tersebut. Salah satu faktor yang mendorong terjadinya 

upaya dalam menghindari pajak adalah sistem penghitungan pajak di Indonesia 

yang menggunakan sistem self assesment, yaitu penghitungan pajak yang 

memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak 

terutang mereka. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam usahanya 

untuk mengurangi kewajiban pajaknya itu dinamakan perlawanan terhadap pajak 

(Brotodihardjo, 1993). 

Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan 

perlawanan aktif. Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang 

mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur 

ekonomi suatu negara, dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk, 

dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri, sedangkan perlawanan aktif 

secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung 

ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak, 

salah satu contohnya adalah penghindaran pajak (tax avoidance). Penghindaran 

pajak dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan menginginkan laba dalam 

jumlah yang besar. Perlawanan pajak secara aktif ini dilakukan bukan tanpa 

resiko. Kegiatan penghindaran pajak dapat mengakibatkan beberapa resiko yang 

buruk bagi perusahaan, di antaranya adalah denda dan buruknya reputasi 
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perusahaan di mata masyarakat luas. Namun resiko ini biasanya dinilai tidak 

sebanding dengan apa yang diperoleh perusahaan, yaitu rendahnya jumlah pajak 

terutang yang berpengaruh terhadap besarnya laba perusahaan. Hal inilah yang 

kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan praktek penghindaran pajak. 

Kegiatan penghindaran pajak ini sebenarnya dilakukan oleh perusahaan bukan 

untuk menggelapkan pajak, melainkan hanya untuk meminimalisasi beban 

pembayaran pajak. Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik perusahaan 

mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya (Karayan & 

Swenson, 2007, dalam Hanum, 2013). 

Penghindaran pajak perusahaan (corporate tax avoidance) dapat berawal 

dari kekayaan investor individu dan dari perusahaan berskala besar yang dapat 

melakukan tindakan legal maupun illegal. Penghindaran pajak (tax avoidance) 

kadangkala dilakukan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dengan cara 

legal, sedangkan pengelakkan (tax evasion) digunakan untuk mengurangi jumlah 

pembayaran pajak secara illegal, sesuai dengan penjelasan dalam Gravelle (2013). 

Penghindaran pajak perusahaan internasional telah terjadi sekian lama dan telah 

menjadi kebudayaan dalam ekonomi di banyak negara Barat. Penghindaran pajak 

dilakukan dengan memanfaatkan gap dan celah dalam peraturan perpajakan untuk 

mengurangi jumlah pajak perusahaan dengan cukup signifikan. Di Indonesia 

sendiri, praktek penghindaran pajak telah banyak dilakukan dan Indonesia 

merupakan salah satu Negara berkembang dengan kerugian paling besar yang 

diakibatkan oleh penghindaran pajak. Tercatat bahwa pada periode 2001-2009, 

Indonesia mengalami kerugian yang mencapai $109 miliar. Salah satu kasus 
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penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia adalah PT. Asian Agri yang 

beroperasi di bidang pertanian dan perkebunan. PT. Asian Agri menggelapkan 

pajak perusahaan sebesar Rp 2,6 triliun rupiah. 

Penghindaran pajak di banyak Negara ini dipicu oleh berbagai hal. Salah 

satu factor yang mendorong terjadinya tax avoidance adalah adanya Negara-

negara tax haven, dimana Negara tersebut menerapkan tarif pajak yang sangat 

rendah, sehingga memicu perusahaan-perusahaan multinasional melakukan 

investasi ke Negara tax haven. Faktor lain yang juga gencar dilakukan perusahaan 

dalam tujuannya untuk menghindari pajak adalah praktek transfer pricing. 

Penelitian yang dilakukan Swenson et al (1993) menyatakan bahwa transfer 

pricing adalah salah satu mekanisme dalam melakukan income shifting. Teori 

agensi juga dianggap memiliki peranan dalam praktek penghindaran pajak. 

Penelitian tentang penghindaran pajak telah banyak dilakukan, dan hasil 

yang ditunjukkan pun bermacam-macam. Penelitian ini sendiri merupakan 

replikasi dari penelitian Taylor dan Richardson dengan variable dependennya 

penghindaran pajak perusahaan dan menambah variable independennya dengan 

kepemilikan institusional. 

Berdasarkan latar belakang dan penelitian yang telah dilakukan terdahulu, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ANALISIS FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK 

PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Penghindaran pajak telah terjadi sekian lama pada perusahaan-perusahaan 

di dunia dan terjadi karena lemahnya sistem perpajakan yang ada di berbagai 

negara. Praktek penghindaran pajak ini sendiri telah diakui oleh para ahli 

perpajakan di seluruh dunia sebagai salah satu faktor kontribusi yang 

menyebabkan menurunnya jumlah pendapatan pajak. 

Perusahaan merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi cukup 

besar dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena 

perusahaan-perusahaan memiliki anak usaha baik di dalam maupun di luar negeri, 

maka beban investasi yang ditanggung oleh perusahaan tersebut cukup tinggi, 

sehingga perusahaan menyiasati keadaan tersebut dengan memanfaatkan celah 

yang ada dalam peraturan perpajakan. Salah satu cara melakukan penghindaran 

pajak adalah dengan melakukan investasi di negara tax haven agar beban pajak 

dapat diminimalkan (Nuraini, 2014). 

Selain tax haven dan multinationality, praktek thin capitalization juga 

dinilai memiliki andil dalam penghindaran pajak perusahaan. Teorinya, 

perusahaan dibiayai dengan jumlah hutang yang lebih banyak daripada jumlah 

modal sendiri, sehingga perusahaan menanggung beban pinjaman yang tinggi 

yang mengakibatkan perusahaan terlihat seperti memiliki banyak hutang dengan 

pihak lain. Transfer pricing juga merupakan salah satu mekanisme dalam 

melakukan penghindaran pajak. Caranya adalah dengan melakukan menaikkan 
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harga beli atau menurunkan harga jual pada anak perusahaan, sehingga induk 

perusahaan tampak seolah-olah mengalami kerugian. 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, masalah yang 

diteliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah thin capitalization berpengaruh positif terhadap penghindaran 

pajak perusahaan? 

2. Apakah transfer pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran 

pajak perusahaan? 

3. Apakah income shifting berpengaruh positif terhadap penghindaran 

pajak perusahaan? 

4. Apakah multinationality berpengaruh positif terhadap penghindaran 

pajak perusahaan? 

5. Apakah tax haven berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 

perusahaan? 

6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak perusahaan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah thin capitalization, 

transfer pricing, income shifting, multinationality, tax haven, dan kepemilikan 

institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak 

perusahaan, khususnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan permasalahan 

diatas, yaitu: 

1. Menganalisis pengaruh thin capitalization terhadap penghindaran 

pajak perusahaan. 

2. Menganalisis pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak 

perusahaan. 

3. Menganalisis pengaruh income shifting terhadap penghindaran pajak 

perusahaan. 

4. Menganalisis pengaruh multinationality terhadap penghindaran pajak 

perusahaan. 

5. Menganalisis pengaruh tax haven terhadap penghindaran pajak 

perusahaan. 

6. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

penghindaran pajak perusahaan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak 

yang berkepentingan : 

a. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pikiran terhadap pengembangan 

mengenai ilmu perpajakan, khususnya mengenai factor – factor 

yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. 

 



9 
 

 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi ilmu perpajakan, dapat memberikan informasi dalam 

pengembangan teori perpajakan. 

2. Bagi profesi konsultan perpajakan, dapat memberikan 

informasi mengenai factor-faktor yang mempengaruhi 

penghindaran pajak. 

3. Bagi peneliti, dapat memberikan acuan untuk penelitian 

yang selanjutnya. 

4. Bagi fakultas, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan mengenai skripsi bagi mahasiswa 

Universitas Diponegoro Semarang. 

1.5. Batasan Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode. Penelitian ini tidak memasukkan lembaga keuangan, baik 

bank maupun non-bank, karena adanya perbedaan dalam sistem penyusunan 

laporan keuangan. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang saling terkait, sehingga 

akhirnya didapat kesimpulan dari permasalahan yang dibahas. Secara garis besar, 

sistematika penelitian ini terbagi menjadi: 
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Bab I Pendahuluan  

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini terdiri dari landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini 

yaitu definisi dari masing-masing indicator yang akan berhubungan 

dengan permasalahan, dimana teori-teori tersebut dianggap relevan 

dan dapat dijadikan acuan dalam menjalankan penelitian. 

Bab III Metodologi dan Pengembangan Hipotesis 

Bab ini berisi kerangka pemikiran, pengembangan hipotesis, model 

penelitian beserta operasionalisasi variable, serta metode pemilihan 

sampel, dan pengolahan data atas sumber data yang ada 

Bab IV Analisis dan Pembahasan 

Bab ini berisi gambaran umum sampel penelitian dan analisis 

terhadap pengolahan data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya 

yang terdiri dari. Interpretasi hasil penelitian ini akan memberikan 

jawaban atas permasalahan dari penelitian ini, apakah sesuai dengan 

hipotesis awal atau tidak. 

 



11 
 

 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan kesimpulan dari seluruh analisis dan pembahasan 

yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, keterbatasan 

penelitian dan saran yang dapat dipertimbangkan dalam penelitian 

sebelumnya. 




