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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam suatu negara, tanpa adanya 

pajak stabilitas ekonomi terganggu. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, 

biaya kesehatan, subsidi bbm serta pembayaran gaji pegawai pemerintah 

menggunakan dana dari penerimaan pajak. Karena itu, pembayaran pajak 

merupakan kewajiban setiap warga negara dalam melaksanakan perpajakan demi 

kemajuan pembangunan nasional.  

Dalam praktiknya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan 

pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena 

dengan membayar pajak akan mengurangi pendapatan. Sedangkan pemerintah 

memerlukan dana yang besar untuk menjalankan pemerintahan yang sebagian besar 

berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan tersebut 

menyebabkan wajib pajak cenderung mengurangi pembayaran pajak, baik secara 

legal maupun illegal. Dalam laporan Global Financial Integrity (GPI) Indonesia 

menduduki peringkat ketujuh terbesar sebagai negara asal dana dari penghindaran 

pajak dan aktivitas illegal di Indonesia dan dikirim ke luar negeri. 

Pemerintah terus menerus berupaya meningkatkan penerimaan pajak, dengan 

memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik dan mengupayakan peningkatan 

tax ratio secara bertahap untuk mengoptimalkan penerimaan dari pajak. Untuk 

mendorong pengusaha agar menjadi lebih giat lagi, pemerintah memberikan 

insentif penurunan tarif pajak badan dalam negeri. Penjelasan Undang-Undang No. 
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36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) menjelaskan bahwa, wajib pajak dalam 

negeri yang berbentuk perseroan terbuka memiliki paling sedikit 40% saham yang 

diperdagangkan di bursa efek dan memenuhi persyaratan lainnya akan mendapat 

penurunan tarif pajak sebesar 5% . 

Penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada 

tahun 2012 sebesar 980,5 triliun naik menjadi 1.235 triliun pada tahun 2015. Data 

realisasi penerimaan pajak periode 2012-2015 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1.1 

Data Realisasi Pajak Periode 2012-2015 

Tahun Target Pendapatan 

Pajak 

Realisasi Pendapatan 

Pajak 

Persentase 

Terrealisasi 

2012 1.016 980,5 96 % 

2013 1.148 1.077 94 % 

2014 1.246 1.146 92 % 

2015 1.489 1.235 83 % 

Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik dan Okezone.com 

Pada tabel 1.1 dapat dilihat realisasi tidak mencapai target yang sudah 

ditentukan. Pada tahun 2012, target pajak sebesar 1.016 triliun hanya terrealisasi 

sebesar 980,5 triliun atau 96%. Tahun 2013, target pajak sebesar 1.148 triliun hanya 

terrealisasi sebesar 1.077 triliun atau 94%. Tahun 2014, target pajak sebesar 1.246 

triliun hanya terrealisasi sebesar 1.146 triliun atau 92%. Tahun 2014 target pajak 

sebesar 1.489 triliun hanya terrealisasi sebesar 1.235 triliun atau 83%. Jadi, 

penerimaan pajak mengalami peningkatan setiap tahun namun realisasi pajak terus 

menurun atas target. Hal ini tentu terjadi bukan tanpa sebab, ada faktor-faktor yang 
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mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak. Menurut Waluyo, et al. (2015) 

penurunan jumlah penerimaan pajak salah satunya dikarenakan tidak sedikit wajib 

pajak terutama badan usaha yang melakukan penghindaran pajak baik secara legal 

(tax avoidance) bahkan ilegal atau penggelapan pajak (tax evasion). 

Penghindaran pajak adalah tindakan mengurangi beban pajak terutang dengan 

cara yang legal tidak melanggar undang-undang perpajakan. Meskipun 

penghindaran pajak dilegalkan, tetapi di satu sisi pemerintah tidak menginginkan 

hal tersebut. Menurut Muzakki, (2015) terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi perusahaan dalam membayar pajaknya. Salah satunya adalah 

karakteristik sebuah perusahaan. Salah satu karakteristik perusahaan yang berkaitan 

mempengaruhi tingkat efektif pajak secara langsung yaitu capital intensity ratio 

atau rasio intensitas modal. Rasio intensitas modal adalah seberapa besar 

perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Sementara aset tetap akan 

mengalami penyusutan yang menjadi biaya penyusutan bagi perusahaan, yang bisa 

menjadi salah satu faktor yang secara langsung mempengaruhi tingkat pajak efektif 

pada sebuah perusahaan. 

Putri dan Lautania (2016) meneliti tentang capital intensity ratio, inventory 

intensity ratio, managerial ownership, institutional ownership, dan profitability 

terhadap tax avoidance. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa capital 

intensity, inventory intensity dan profitability berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak, sedangkan managerial ownership, institusional ownership tidak 

berpengaruh. Dengan variabel berbeda penelitian Wijayanti et al. (2016) 

menunjukkan hasil ukuran perusahaan, intensitas modal berpengaruh terhadap 
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penghindaran pajak sedangkan leverage, komisaris independen, komite audit dan 

corporate social responsibility tidak berpengaruh.  

Penelitian yang mendasari penelitian ini adalah penelitian Siregar dan 

Widyawati (2016) menggunakan ETR sebagai proksi penghindaran pajak untuk 

menghitung beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak perusahaan. ETR 

merupakan ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi yang secara umum 

mengukur efektifitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba 

setelah pajak yang tinggi. ETR dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap 

antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Frank et al., 2009 dalam Putri, 

2014). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini 

dilakukan pada laporan keuangan dari tahun 2011-2015 perusahaan ritel yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ritel memiliki aset sebagian besar 

adalah persediaan yang dapat menjadi peluang menghindari pajak dari intensitas 

persediaan (inventory intensity). Karena kurangnya penelitian yang menggunakan 

inventory intensity sebagai variabel independen serta hasil yang beragam pada 

penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti inventory intensity 

pada perusahaan ritel. Penelitian ini fokus pada pengaruh antara profitabilitas, 

leverage, capital intensity dan inventory intensity terhadap tax avoidance.  

Pemilihan objek penelitian yang berbeda diharap menjadi perbandingan dengan 

penelitian terdahulu. Berdasarkan latar belakang diatas dan beberapa penelitian 

terdahulu, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 
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Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Ritel yang 

Terdaftar di BEI “ 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas terkait dengan mixed result pada penelitian 

sebelumnya, memberi ruang peneliti untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan 

objek yang lebih spesifik. Maka penelitian ini menguji pengaruh profitabilitas, 

leverage, capital intensity dan inventory intensity terhadap tax avoidance pada 

perusahaan ritel periode 2011-2015. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh 

profitabilitas, leverage, capital intensity dan inventory intensity terhadap tax 

avoidance. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai 

karakteristik perusahaan serta Tax Avoidance. 

2. Melengkapai referensi dan kajian mengenai Tax Avoidance. 

3. Dapat memberikan gambaran sikap kepatuhan perusahaan dalam 

membayar pajak. 

4. Sebagai landasan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan tax 

avoidance.



 
 

 
 



 
 

 
 

 


