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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan dunia usaha dan bisnis di era sekarang ini,  ditandai 

dengan adanya kompetisi produk dari perusahaan-perusahaan secara global 

dengan keunggulan, potensi dan peluang yang memberi marketabele image 

yang terus berkembang dinamis dan terus mengalami pembaharuan seiring 

dengan tuntutan perubahan pada masing-masing perusahaan. di mana 

kompetisi menjadi motor penggerak  perubahan, dan setiap perusahaan akan 

terus berlomba meningkatkan kualitas produk, image  dan performa untuk 

menarik kepercayaan konsumen yang diharapkan memberi implikasi pada 

peningkatan keuntungan perusahaan. 

Tujuan utama  perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan 

atau laba sebesar-besarnya.  Hal ini merupakan indikasi positif terhadap 

kualitas dari kinerja perusahaan, khususnya berkaitan dengan pengelolaan 

aset dan keuangan suatu perusahaan. Kualitas dan kinerja perusahaan salah 

satunya dilihat dari tingginya keuntungan atau laba sebuah perusahaan, 

tingginya keuntungan secara tidak langsung berimplikasi pada 

meningkatnya kemakmuran pemilik perusahaan, sehingga meningkatkan 

nilai aset, modal dan kepercayaan publik, yang berimplikasi pada 

meningkatnya pada nilai perusahaan (Houston, 2011; 37). 
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Upaya dalam meningkatkan nilai perusahaan, harus 

mempertimbangkan beberapa aspek secara komprehensif, penuh kehati-

hatian, kematangan analisis, akurasi kalkulasi dan bacaan atas dinamika 

pasar yang efektif.  Sehingga keputusan tepat manajemen merupakan faktor 

penting dalam meningkatkan Nilai. Kompleksitas sifat inilah yang membuat 

manajemen perusahaan harus secara efektif dan efisien memanfaatkan 

sumber daya perusahaan  baik itu pada aspek modal, maupun aspek efisiensi 

operasional perusahaan. 

Langkah strategis dalam meningkatkan nilai perusahaan, dapat 

dilakukan dengan memaksimalkan setiap fungsi manajemen dari perusahaan 

diantaranya manajemen aset dan modal dan khususnya keuangan, di mana 

setiap kebijakan yang diambil akan berpengaruh pada aspek keuangan 

lainnya yang akan berimplikasi terhadap stabilisasi nilai perusahaan 

(Sukirno, 2013;25).  Nilai perusahaan dapat diketahui dengan menggunakan 

rumus Tobin’s Q. Tobin’s Q merupakan rasio yang diperkenalkan pertama 

kali oleh James Tobin pada tahun 1969 untu melihat  nilai suatu perusahaan  

sebagai  kombinasi aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud yang diukur 

berdasarkan interval tertentu. 

Adanya penurunan nilai perusahaan yang terus menerus akan 

berpotensi memunculkan masalah. Salah satu masalah yang muncul adalah 

menurunnya tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan, dan 

melemahnya nilai saham perusahaan di pasar modal. Hal ini dikarenakan 

para kepercayaan dari investor akan mempengaruhi sikapnya dalam 
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mengambil keputusan dalam berinvestasi. Investor akan  bersikap logis, dan 

memilih langkah-langkah aman dalam berinvestasi, sehingga lebih memilih 

perusahaan yang memiliki stabilitas dan nilai perusahaan yang terus 

meningkat.   

Terdapat beberapa variabel yang diduga dapat mempengaruhi nilai 

suatu perusahaan diantaranya penghindaran pajak, leverage dan 

profitabilitas serta transparansi perusahaan.   

Pajak merupakan tumpuan terbesar dari beban belanja APBN 

Indonesia. Pengeluaran negara yang makin meningkat juga berdampak pada 

target pajak yang terus meningkat tiap tahunnya. Dalam menetapkan 

targetnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berpedoman pada pertumbuhan 

potensi pajak yang ada. Pada tahun 2019 target penerimaan pajak sebesar 

Rp.1786 triliun namun faktanya penerimaan pajak saat ini adalah Rp.1577 

triliun. Nilai ini memiliki selisih sebesar Rp.200 triliun dari jumlah yang 

harus diterima oleh Negara. Kurangnya penerimaan pajak Negara diduga 

karena adanya tren penghindaran pajak dari setiap perusahaan, terutama 

perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia (Kemenperin.go.id).  

Pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian 

Indonesia. sejalan dengan fungsi utama yang diinginkan dalam peraturan 

perpajakan yaitu fungsi anggaran (budget), saat ini pajak adalah sumber 

penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN). Melalui pajak, pemerintah dapat menjalankan program-

programnya dalam tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui 

pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya.  
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Bertolak belakang dengan pemerintahan, pajak bagi perusahaan 

merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan 

selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Kurniasih & 

Sari, 2013;12).Adanya beban pajak yang memberatkan perusahaan dan 

pemiliknya maka ada upaya untuk penghindaran pajak (Chen, 2010 ; 52). 

Perusahaan memanfaatkan regulasi yang tidak jelas dalam rangka 

penghindaran pajak untuk memperoleh outcome pajak yang menguntungkan 

(Dyreng, Hanlon, & Maydew, 2018;17). Penghindaran pajak merupakan 

pengurangan tarif pajak eksplisit yang merepresentasikan serangkaian 

strategi perencanaan pajak yang berawal dari manajemen pajak (tax 

management), perencanaan pajak (tax planning), pajak agresif (tax 

aggressive), penggelapan pajak (tax evasion), dan pengaturan agar tidak 

kena pajak (tax  sheltering) (Hanlon & Heitzman, 2010;14).  

Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (tax 

planning), di mana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal 

untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Walaupun 

secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak sepakat bahwa 

perencanaan pajak merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima. Hal ini 

dikarenakan perencanaan pajak secara tidak langsung berdampak pada 

tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan 

pajak yang dibutuhkan oleh negara.  

Upaya penghindaran pajak dapat dilihat dari besaran nilai 

perusahaan dengan pajak yang dibayar, karena dua hal tersebut merupakan 

indikasi ada atau tidaknya penghindaran pajak. Pada perusahaan perusahaan  

property danreal estate  yang terdaftar di BEI terdapat dinamika besaran 

biaya pajak yang dibayar, ada yang sesuai pertumbuhan pedoman potensi 
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pajak dari DJP, namun juga ada pula sebaliknya. Hal tersebut 

mengindikasikan ada atau tidaknya komitmen yang baik dari perusahaan 

terhadap negara.  

Potensi penghindaran pajak begitu dinamis dan fluktuatif, adanya 

potensi penghindaran pajak di satu sisi dapat meningkatkan nilai perusahaan 

karena dapat menekan beban perusahaan dan meningkatkan laba, namun di 

sisi lain, penghindaran pajak dapat mencitrakan kurangnya komitmen 

perusahaan pada negara. 

Selanjutnya,langkah-langkah operatif perusahaan yang diarahkan 

untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan harus 

mempertimbangkan modal atau sumber keuangan perusahaan. pada aspek 

ini perusahaan dapat menggunakan sumber pendanaan baik internal yang 

bersumber dari keuntungan perusahaan maupun eksternal yang bersumber 

dari pinjaman dari pihak investor maupun kreditur perusahaan, apabila 

perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan pendanaanya secara internal.   

Kombinasi antara sumber pendanaan perusahaan dan penerimaan 

investasi inilah yang disebut dengan kebijakan hutang. Kebijakan hutang 

sangat penting bagi perusahaan karena menyangkut kebijakan penggunaan 

sumber dana yang paling menguntungkan (Naibaho, 2013: 17). Selanjutnya 

dikenal juga istilah leverage, dimana leverage adalah rasio hutang terhadap 

modal dan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya 

proporsi hutang terhadap modal (Tarihoran, 2016:3). Rasio ini berguna 

untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang 

disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari milik 

perusahaan. Rasio ini memberikan petunjuk umum tentang kelayakan kredit 

dan resiko keuangan debitor.  
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Leverage menunjukkan tingkat hutang suatu perusahaan dalam 

membiayai operasi perusahaan. Nilai  leverage yang semakin tinggi 

menunjukan bahwa pembiayaan perusahaan tidak bergantung pada 

pendanaan internal (Novarianto & Dwimulyani, 2019: 4).  

Dalam perspektif yang lebih luas rasio leverage diimplementasikan 

sebagai indikasi kemampuan perusahaan dalam  memenuhi kebutuhan 

pembiayaan atas kewajiban yang harus dibayar, apabila perusahaan 

mengalami likuiditas baik jangka panjang maupun jangka pendek. (Kasmir, 

2016 : 11).   

Kemampuan perusahaan dalam mengelola tingkat hutang untuk 

pembiayaan oprasional perusahaan akan mempengaruhi nilai perusahaan 

yang tergambarkan dari tingkat besaran ketergantungan perusahaan dengan 

pendanaan internal, sehingga mempengaruhi juga tingkat investasi pada 

perusahaan.  

Faktanya, masih terdapat perusahaan yang mengalami tren kenaikan 

leverage sebagai indikator kinerja keuangan yang kurang baik, Walau 

realitasnya kita juga tidak bisa mengabaikan adanya  beberapa faktor 

eksternal yang mempengaruhi atmosfir invenstasi dunia usaha.   

Kinerja keuangan perusahaan digambarkan dari sejauhmana laporan 

keuangan memberikan informasi mengenai besarnya aset dan keuntungan 

suatu perusahaan dengan melakukan analisis  secara komprehensif  untuk 

kepentingan perusahaan dalam menentukan langkah selanjutnya serta pihak 

lain di luar perusahaan. Sebab informasi  detil yang menggambarkan 

keadaan keuangan  suatu perusahaan bersumber dari laporan keuangan 

sebagai gambaran kinerja dari sebuah perusahaan (Fahmi, 2015; 8).  
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Rasio pengukuran terhadap kinerja keuangan dikonstruksi melalui 

rasio profitabilitas, di mana profitabilitas yang baik adalah profitabilitas 

pada perusahaan yang mencerminkan adanya  keuntungan yang 

berkontribusi positif pada perusahaan (Keown, et. All, 2011: 14). Dari 

keuntungan itulah perusahaan dapat membiayai kegiatan opersional 

perusahaan yang berimplikasi pada  potensi meningkatnya nilai perusahaan, 

sehingga meningkatkan kepercayaan publik, dan berdampak pada 

kemudahan memperoleh sumber pendanaan secara eksternal.  

Efek dari profitabilitas diantaranya adalah memberi gambaran 

terhadap besaran laba dari modal yang diinvestasikan. Di nana nilai 

pertumbuhan profitabilitas linier dengan mage value  perusahaan di masa 

yang akan datang. Sehingga menarik perhatian pihak lain  dan  stakeholders 

dalam melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam 

memberika back value atas investasi  dan kinerja penjualan (Hardiyanti, 

2012;19). Profitabilitas juga dapat menjelaskan seberapa jauh kinerja 

perusahaan, semakin baik kinerja perusahaan maka profitabilitas akan 

bertambah dan akan berdampak pada nilai perusahaan yang akan meningkat.  

Tingkat profitabilitas pada perusahaan perusahaan  property danreal 

estate estate yang terdaftar di BEI pada kurun waktu 4 tahun begitu 

fluktuatif. Hal ini mengindikasikan dinamika pasar modal yang memiliki 

tren yang dinamis, sehingga perusahaan dituntut untuk dapat terus 

melakukan inovasi agar kepercayaan publik berimplikasi terhadap nilai 

perusahaan yang berkontribusi pada meningkatnya profitabilitas perusahaan 

secara konstan dan stabil. 
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Perspektif teori sinyal menekankan bahwa perusahaan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan dengan memberikan sinyal kepada investor 

melalui pelaporan informasi terkait kinerja perusahaan sehingga dapat 

memberikan gambaran akan prospek usaha di masa datang. Semakin tinggi 

angka profitabilitas yang tercantum pada laporan keuangan, berarti semakin 

baik kinerja keuangan perusahaan, maka akan mencerminkan kekayaan 

investor yang semakin besar dan prospek perusahaan kedepan dinilai 

semakin menjanjikan. Pertumbuhan prospek tersebut oleh investor akan 

ditangkap sebagai sinyal positif sehingga dapat meningkatkan nilai 

perusahaan di mata investor yang tercermin dari meningkatnya harga saham 

perusahaan.  

Rasio profitabilitas digunakan untuk menilai besar dan kecilnya laba 

atau keuntungan suatu perusahaan sebagai indikasi terhadap tingkat 

performa perusahaan  dalam melakukan penjualan maupun investasi. 

Langkah operasional profitabilitas dihitung berdasarkan Gross Profit 

Margin, Operating Profit Margin, Net Profit Margin, Return On Assets 

(ROA) dan Return On Equity (ROE) (Fahmi, 2019;20-23).  

Terakhir mengenai variabel transparansi, transparansi perusahaan 

merupakan indikasi terhadap adanya keterbukaan informasi dari suatu 

perusahaan, pada aspek pengungkapan informasi  matrial yakni informai 

yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham maupun dalam 

pengambilan keputusan yang konstruktif dan relevan untuk menguatkan 

image value suatu perusahaan (Tarihoran, 2016: 3). Sehingga berimplikasi 

terhadap meningkatkan kepercayaan publik, serta respon positif terhadap 

nilai saham di pasar modal.  
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Adanya keterbukaan dalam segala hal dari perusahaan, baik itu pada 

saat pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam aspek informasi 

merupakan prinsip utama transparansi. Sehingga perusahaan harus 

menyediakan informasi yang komprehensif, lengkap, akurat dan tepat 

kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan dengan cara sehingga 

dapat diakses oleh para investor secara mudah saat diperlukan (Ilmiani & 

Sutrisno, 2014;13). 

Sebagai sebuah upaya transparansi kepada investor dilakukan untuk 

memberikan sinyal positif  bagi investor agar investor memperoleh semakin 

banyak informasi tentang perusahaan sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan, kepercayaan, persepsi  dan sikap investor adalam 

berinvestasi.  

Berdasarkan indikator keterbukaan informasi, kemudahan akses dan 

ruang komunikasi untuk menerima masukan, komplain dan sejenisnya, rata-

rata perusahaan perusahaan  property danreal estate  yang terdaftar di BEI 

pada periode tahun 2016-2020 telah melakukan fungsi dan mekanisme 

transparansi dengan baik.  

Nilai perusahaan merupakan variabel yang dapat mempengaruhi 

kepercayaan publik dan berpotensi meningkatkan investasi publik pada 

perusahaan.  Nilai perusahaan dapat di pengaruhi oleh banyak faktor seperti 

potensi penghindaran pajak, leverage, profitabilitas dan tingkat transparansi 

perusahaan, sehingga identifikasi faktor dominan penting dilakukan oleh 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga berdampak 

positif terhadap nilai perusahaan.  
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Dalam periode 2016-2020 terdapat fluktuasi terhadap Nilai 

Perusahaan, penghindaran pajak, leverage, profitabilitas dan transparansi 

pada perusahaan property dan real estate, sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 1.1 

Data Nilai Perusahaan, Penghindaran Pajak, Leverage, Profitabilitas dan 

Transparansi Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar  

di BEI Tahun 2016-2020 

 

Keterangan : N: Naik    S : Stabil    T: Turun 
Sumber : (Data diolah, 2021) 

 
 

 

 

  

   

 

 

 

 

Sumber : (Data diolah, 2021) 
 

Grafik 1.1 

Kenaikan Nilai Perusahaan, Penghindaran Pajak, Leverage, 

Profitabilitas dan Transparansi Perusahaan Property dan Real Estate 

yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2020 

Variabel 
2016 2017 2018 2019 2020 

N S T N S T N S T N S T N S T 

Nilai 

Perusahaan       
13 0 14 6 1 20 13 0 14 12 2 13 

Penghindaran 

Pajak       
14 0 13 14 0 13 14 0 13 9 1 17 

Leverage       15 0 12 11 0 16 10 0 17 16 1 10 

Profitabilitas       10 0 17 10 0 17 7 0 20 11 2 14 

Transparansi       24 0 3 24 0 3 24 0 3 24 0 3 
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Berdasarkan tabel 1.1 dan Grafik 1.1 memberi gambaran bahwa 

meningkatnya nilai perusahaan faktanya belum tentu dibarengi oleh 

meningkatnya profitabilitas, dan meningkatnya leverage dan penghindaran 

pajak belum tentu memberi pengaruh signifikan pada nilai perusahaan. 

Namun demikian, masih banyak variabel yang perlu dikaji, sehingga dapat 

diketahui variabel mana yang dominan, yang mempengaruhi naik atau 

turunya nilai perusahaan. Untuk itu, dibutuhkan penelitian secara mendalam 

dan lebih komprehensif, agar diketahui faktor mana saja yang 

mempengaruhi serta aspek mana saja yang dipengaruhi. 

Terkait dengan hal tersebut, ada beberapa faktor yang 

menercerminkan adanya pengaruh antara kinerja perusahaan dan persepsi 

investor. Beberapa hasil penelitian menunjukan adanya faktor yang 

bervariasi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2017) 

penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan bahwa penghindaran pajak 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, karena komitmen terhadap 

pajak merupakan indikator positif sebuah perusahaan. Hasil berbeda didapat 

dari penelitian Putri (2017) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak 

tidak memiliki pengaruh positif  terhadap nilai perusahaan. Karena, 

penghindaran pajak merupakan upaya-upaya konstruktif dan rasional. 

Pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan diantaranya dilakukan 

oleh Riyadi (2016) menyatakan bahwa leverage  berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Hasil berbeda diperoleh Putri Karuniasari (2017) 

hasilnya meningkatnya leverage tidak berpengaruh positif pada nilai 

perusahaan, di mana meningkatnya nilai perusahaan sangat dipengaruhi 

sejauhmana tingkat pengelolaan dan integritas perusahaan. 
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Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan yang diteliti oleh 

Winarti (2018) bahwa profitabilitas  berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan karena return on equity (ROE) bergantung pada pengelolaan 

yang baik pada dana eksternal perusahaan sehingga meningkatkan nilai 

perusahaan. Hasil berbeda diperoleh oleh Julisa (2020) yang mengatakan 

bahwa return on equity (ROE) memiliki pengaruh negatif tetapi tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan sedangkan return on asset (ROA) 

berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan. 

Pengaruh transparansi terhadap nilai perusahaan, sebagaimana 

penelitian Zebua (2016) di mana hasilnya menunjukkan bahwa transparansi 

memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan karena berimplikasi 

terhadap kepercayaan publik. Sementara itu hasil berbeda diperoleh Utama 

(2019) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan, karena meningkatnya nilai perusahaan 

dipengaruhi oleh faktor yang tidak tunggal. 

Transparansi mampu memoderasi pengaruh penghindaran pajak 

terhadap nilai perusahaan diantaran penelitian yang telah dilakukan adalan 

penelitian Supandi (2017) yang menyatakan bahwa transparansi mampu 

memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Hasil 

berbeda diperoleh Suripto dan Sugiyanto (2019) di mana penelitian tersebut 

menyatakan Transparansi perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan tax 

avoidance  dan nilai perusahaan yang dipengaruhi semakin tinggi tingkat 

transparansi terutama dalam tax avoidance perusahaan, maka para investor 
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maupun calon investor akan mendapat referensi yang tepat untuk 

mengambil keputusan dalam berinvestasi. 

Transparansi mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap nilai 

perusahaan seperti dalam penelitian Suripto dan Sugiyanto (2019) 

leverage dan transparansi perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil berbeda dinyatakan oleh  Novriyanto dan Mulyani (2020)  

yang menyatakan bahwa transparansi tidak memberi pengaruh positif dalam 

memoderasi pengaruh leveraeg  atas nilai suatu perusahaan.  

Transparansi faktanya dapat memoderasi dan mempengaruhi 

profitabilitas atas nilai perusahaan diantaranya penelitian Rajab (2017) hasil 

penelitian menyatakan bahwa transparansi mampu memoderasi pengaruh 

profitabilitas karena adanya Corporate Social Responsibility. Hasil berbeda 

diperoleh oleh Fatima (2017) yang menyatakan bahwa  transparansi tidak 

mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan latar bekalang diatas maka judul pada 

penelitian ini adalah: “Pengaruh penghindaran pajak, leverage dan 

profitabilitas terhadap  nilai perusahaan dengan transparansi sebagai 

variabel pemoderasi pada perusahaan Property and real estate yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020”  

 

1.2. RuangLingkup 

Agar kajian dalam penelitian ini  lebih fokus dan untuk  menghindari 

melebarnya pembahasan dalam penelitian ini. Maka  peneliti membatasi 

ruang lingkup penelitian sebagai berikut : 
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1. Variabel endogen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nilai 

Perusahaan. 

2. Variabel eksogen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penghindaran pajak, leverage dan profitabilitas. 

3. Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

transparansi. 

4. Objek penelitian ini adalah perusahaan Property and real estate yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020.  

 

1.3. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dan identifikasi 

masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Terdapat penurunan Nilai perusahaan secara konsisten selama periode 

2016-2020 pada perusahaan  Property and real estate yang terdaftar di 

BEI pada tahun 2016-2020, yaitu PT. Alam Sutra Reality Tbk (ASRI), 

PT. Ciputra Development Tbk (CTRA), PT. Modernland Realty Tbk 

(MDLN), dan PT. Plaza Indonesia Realty Tbk (PLIN), sehingga 

berpotensi mempengaruhi leverage dan profitabilitas perusahaan. 

2. Terdapat peningkatan penghindaran pajak secara konsisten selama 

periode 2016-2020 pada perusahaan  Property and real estate yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2016-2019, yakni PT. Bina Karya Jaya 

Abadi Tbk (BIKA), PT. City Retail Development Tbk (NIRO),                      

PT. Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII), PT. Greenwood Sejahtera Tbk 

(GWSA), sedangkan yang lain cenderung fluktiatif. sehingga 

berdampak pada menurunnya nilai perusahaan.  
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3. Terdapat peningkatan tingkat pengelolaan leverage atau tingkat hutang 

untuk pembiayaan oprasional perusahaan secara konsisten selama 

periode 2016-2020perusahaan  Property and real estate yang terdaftar 

di BEI pada tahun 2016-2020. Yaitu PT. Bhuwanatala Indah Permai 

Tbk (BIPP), PT. Ciputra Development Tbk (CTRA), PT. Megapolitan 

Development, Tbk (EMDE) dan PT. Fortune Mate Indonesia Tbk 

(FMII) Sehingga berpotensi mempengaruhi nilai perusahaan, karena 

semakin tinggi kenaikan leverage maka berpotensi tinggi pula beban 

perusahaan sehingga berkontribusi pada adanya potensi menurunnya 

nilai perusahaan.  

4. Terdapat penurunan tingkat profitabilitas secara konsisten selama 

periode 2016-2019 pada perusahaan Property and real estate yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020 yaitu  PT. Fortune Mate 

Indonesia Tbk (FMII), PT. PP Property Tbk (PPRO). 

5. Terdapat tingkat transparansi perusahaan yang rendah  secara konsisten 

selama periode 2016-2020pada perusahaan Property and real estate 

yang  yang tergambar dari laporan annual report pada perusahaan 

Property and real estate yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020, 

yaitu  PT. Sentul City Tbk d.h. Bukit Sentul Tbk (BKSL), PT. 

Modernland Realty Tbk (MDLN)  dan PT. PP Property Tbk (PPRO) 

yang berdampak pula pada adanya potensi menurunya nilai perusahaan. 
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Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka pertanyaan ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan Property and real estate yang terdaftar di BEI pada tahun                   

2016-2020?. 

2. Apakahleverage  berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

Property and real estate yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020?. 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan Property and real estate yang terdaftar di BEI pada tahun                  

2016-2020?. 

4. Apakah transparansi berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaanProperty and real estate yang terdaftar di BEI pada tahun                

2016-2020?. 

5. Apakah pengaruh transparansi dapat memperkuat atau memperlemah 

pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

Property and real estate yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020?. 

6. Apakah pengaruh transparansi dapat memperkuat atau memperlemah 

pengaruh  leverage  terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Property 

and real estate yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020?. 

7. Apakah transparansi dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Property and 

real estate yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian berkaitan erat dengan persoalan yang 

muncul yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, karean keduanya 

memiliki kaitan erat dengan penelitian yang dilakukan. Adapun tujuan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan Property and real estate yang terdaftar di 

BEI pada tahun 2016-2020. 

2. Menganalisis apakah leverage  berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaanProperty and real estate yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2016-2020. 

3. Menganalisis apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan  

pada perusahaanProperty and real estate yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2016-2020. 

4. Menganalisis apakah transparansi berpengaruh terhadap  nilai perusahaan 

pada perusahaanProperty and real estate yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2016-2020. 

5. Menganalisis apakah pengaruh transparansi dapat memperkuat atau 

memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan Property and real estate yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2016-2020. 

6. Menganalisis apakah pengaruh transparansi dapat memperkuat atau 

memperlemah pengaruh  leverage  terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan Property and real estate yang terdaftar di BEI pada tahun 

2016-2020. 
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7. Menganalisis apakah transparansi dapat memperkuat atau memperlemah 

pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

Property and real estate yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian 

ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

1). Penelitian ini diharapkan menambah dan mengembangkan wawasan, 

informasi, pemikiran dan ilmu pengetahuan pada pihak lain 

berkepentingan. 

2). Sebagai referensi dan bahan pertimbangan pada penelitian 

selanjutnya, khususnya berkaitan dengan fakor-faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan.   

2. Manfaat Praktis 

1). Bagi perusahaan agar dapat meningkatkan nilai perusahaan 

berdasarkan variabel-variabel dalam penelitian ini terutama yang 

memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai perusahaan. 

2). Bagi para investor dan calon investor agar dapat memperhatikan hasil 

penelitian ini dengan baik sehingga dapat menentukan keputusan 

investasi yang tepat terutama para investor yang mengacu pada nilai 

perusahaan. 


