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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai salah satu negara berkembang di Asia, Indonesia saat ini masih 

sangat memerlukan  sumber dana yang sangat besar untuk membiayai kebutuhan 

negara.  Seperti yang kita ketahui saat ini pemerintah sedang gencar – gencarnya

dalam membangun infrastruktur negara dan tentunya hal ini dilakukan sebagai 

salah satu upaya pemerataan kesejahteraan bagi rakyat.  Adapun sumber dana 

yang selama ini didapatkan oleh pemerintah Indonesia meliputi Modal Asing, 

Hutang, Investasi, dan Pajak. 

Untuk itu pemerintah Indonesia saat ini terus melakukan evaluasi  dengan 

mengeluarkan kebijakan – kebijakan baru dengan tujuan mengoptimalkan

penerimaan pajak.   Namun hal tersebut tidak lantas membuat penerimaan pajak 

langsung menjadi optimal, melainkan ada beberapa kendala yang di hadapi oleh 

pemerintah.  Salah satunya adalah penghindaran pajak ( tax avoidance ).   

Tax avoidance merup akan salah satu upaya penghindaran pajak secara 

legal dengan memenuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi di 

bidang perpajakan.  Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak ini pasti 

dikarenakan wajib pajak merasa terbebani untuk membayar pajak.  Tetapi karena 

pajak merupakan sebuah kewajiban dan bersifat memaksa, maka wajib pajak 

melakukan penghindaran pajak dengan cara yang legal guna meminimalkan 

beban pajak. 

Return on Asset ( ROA ) adalah salah satu indikator cerminan performa 

keuangan perusahaan, dimana semakin tinggi nilai ROA maka semakin bagus 

pula performa keuangan perusahaan tersebut.  ROA berkaitan dengan laba bersih 

perusahaan dan pengenaan PPh Badan.   

Berbeda dengan ROA yang merupakan salah satu indikator cerminan performa 

keuangan perusahaan, Rasio Leverage mencerminkan semakin tinggi nilai 

Leverage perusahaan maka semakin besar pula hutang perusahaan untuk 

membiayai perusahaan.  Leverage merupakan penambahan jumlah hutang yang 
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mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest dan 

pengurangan beban PPh Badan.  

 Industri Barang Konsumsi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia 

merupakan perusahaan manufaktur yang cukup populer dan produknya sering 

digunakan oleh masyarakat Indonesia.  Industri ini tentunya merupakan pilihan 

utama para investor dalam menginvestasikan dananya.  Hal ini dikarenakan 

saham perusahaan yang tergabung dalam Industri Barang Konsumsi cenderung 

mengalami kenaikan.  Terdapat 5 sub sektor dalam Industri Barang Konsumsi ini, 

diantaranya adalah sub sektor makanan dan minuman, sub sektor rokok, sub 

sektor farmasi, sub sektor kosmetik dan barang rumah tangga, dan sub sektor 

peralatan rumah tangga.  Hampir seluruh sub sektor merupakan produk-produk 

kebutuhan dasar konsumen dan cenderung fast moving seperti makanan, 

minuman, obat, dan produk toiletries. Hal tersebut tentunya sangat berdampak 

pada penjualan dan pertumbuhan usaha sektor industri ini. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, apakah Return on Aset ( ROA 

) dan Leverage berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada 

Industri barang konsumsi di BEI tahun 2014 - 2016.  Sesuai dengan latar 

belakang masalah tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

mengambil judul: “Pengaruh Return On Aset dan Leverage Terhadap 

Penghindaran Pajak Pada Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2014 - 2016”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditentukan masalah pokok dalam 

penelitian yakni : 

1. Apakah Return on Asset ( ROA ) secara parsial mempunyai pengaruh terhadap 

Penghindaran Pajak pada industri barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014 - 2016.  

2. Apakah Leverage secara parsial mempunyai pengaruh terhadap Penghindaran 

Pajak pada industri barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2014 - 2016.  
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3. Apakah Return on Asset ( ROA ) dan Leverage secara simultan mempunyai 

pengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada industri barang konsumsi yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2016.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah Return on Asset ( ROA ) secara parsial mempunyai 

pengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada industri barang konsumsi yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2016. 

2. Untuk mengetahui apakah Leverage secara parsial mempunyai pengaruh 

terhadap Penghindaran Pajak pada industri barang konsumsi yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2016. 

3. Untuk mengetahui apakah Return on Asset ( ROA ) dan Leverage secara 

simultan mempunyai pengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada industri 

barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2016. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil peneliti ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis 

sehubungan dengan pengaruh Return on Asset ( ROA ) dan Leverage terhadap 

Penghindaran Pajak. 

2. Bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi mahasiswa lain 

yang akan mengadakan penelitian serupa serta memberikan pengetahuan teori 

yang baru. 

 

 

 

Pengaruh Return..., Auladia, Fakultas Ekonomi 2019



 

 

4 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar pembahasan mengarah kepada judul, maka masalah penelitian ini 

hanya berfokus pada pengaruh Return On Aset ( ROA ) dan Leverage dengan 

menggunakan proksi Debt To Equity Ratio terhadap Penghindaran Pajak ( Tax 

Avoidance ) pada industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 

2016. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dipaparkan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah serta 

sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini berisi literatur yang mendasari topik penelitian dan model 

konseptual penelitian pada umumnya. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bagian ini berisi tentang uraian desain penelitian, tahapan penelitian, model 

konseptual penelitian, operasional variabel, tempat dan waktu penelitian, jenis 

sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai deskripsi hasil penelitian berupa profil 

organisasi atau profil perusahaan, yang telah dilaksanakan berdasarkan metode 

analisis yang digunakan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan 

dan memberikan saran berupa masukan pada perusahaan. 
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