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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia pajak masih memberikan kontribusi terbesar sebagai sumber 

utama pendapatan Negara yang menjadi tumpuan APBN. Pemerintah Indonesia 

mewajibkan setiap warga Negara yang sudah memiliki penghasilan untuk 

membayar pajak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007) 

karena pendapatan dari sektor pajak inilah yang akan menjadi ujung tombak 

pembangunan di Indonesia. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai 

kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang 

diperolehnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007). 

Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara 

semakin banyak (Siregar dan Widyawati, 2016). Berdasarkan data laporan 

keuangan pemerintah pusat (LKPP) yang dipublikasikan oleh Badan Pemeriksaan 

Keuangan Indonesia, besarnya target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 

2013-2017, disajikan dalam tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi dari Penerimaan Pajak Tahun 2013-2017 

(dalam Miliaran Rupiah) 

Tahun Target 

Penerimaan 

Realisasi 

Penerimaan 

Persentase 

Penerimaan 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

1.148.364 

1.246.106 

1.489.255 

1.539.166 

1.472.709 

1.077.306 

1.146.865 

1.240.418 

1.284.970 

1.343.529 

93,81% 

92,04% 

83,29% 

83,48% 

91,23% 

Sumber: Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, diolah 2018
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Berdasarkan tabel 1.1 di atas, realisasi penerimaan negara yang berasal dari pajak 

di Indonesia dari tahun 2013 sampai tahun 2017 belum mencapai target yang telah 

dianggarkan. Setiap tahun persentase penerimaan mengalami fluktuasi. Hal ini 

menunjukkan selisih antara target penerimaan dan realisasi penerimaan yang 

mengindikasikan adanya penghindaran pajak. 

Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan secara legal dan 

aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di 

mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-

kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan 

perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 

2016). Penghindaran pajak memang legal karena tidak bertentangan dengan KUP, 

akan tetapi pada dasarnya penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah 

karena hal ini bertolak belakang dengan kepentingan pemerintah yang ingin 

memeroleh pendapatan pajak sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, penghindaran pajak 

merupakan suatu hal yang harus diberikan perhatian lebih karena berhubungan 

dengan pemasukan kas negara. 

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny 

Sucipto (2017), mengatakan bahwa data penghindaran pajak dan penggelapan pajak 

sulit diakses oleh publik. Hingga saat ini, FITRA mengutarakan permintaan data 

kepada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan dengan mengacu 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. Menurutnya, pengelakan pajak merupakan masalah serius di 

Indonesia. Diduga setiap tahun ada Rp110 triliun yang merupakan angka dari 

https://www.suara.com/tag/pajak
https://www.suara.com/tag/penggelapan-pajak
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penghindaran pajak. Sekitar 80 persen sebagian besar berasal dari badan usaha, 

sisanya adalah wajib pajak perorangan (Himawan, 2017). 

Bersumber pada laporan hasil survei yang dibuat Ernesto Crivelly, penyidik 

dari IMF tahun 2016 dan kemudian dianalisis kembali oleh Universitas PBB 

menggunakan database International Center for Policy and Research (ICPR) dan 

International Center for Taxation and Development (ICTD) muncul data 

penghindaran pajak perusahaan 30 negara. Indonesia masuk ke peringkat 11 

terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS pajak perusahaan tidak 

dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke dinas pajak Indonesia (Susilo, 

2017). Akan tetapi, pada tahun yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 

(2016) mengemukakan bahwa kesepakatan untuk pertukaran data dan informasi 

perpajakan (Automatic Exchange of Information/ AEoI) yang akan terjadi pada 

tahun 2018 akan mempersempit ruang gerak wajib pajak untuk menghindari pajak. 

Wajib pajak tidak bisa berbuat curang dengan melakukan praktik penghindaran 

pajak (Fajriah, 2016). 

Dunia bisnis sangat erat kaitannya dengan politik. Hal ini disebabkan karena 

berhasilnya suatu bisnis tidak terlepas dari adanya pengaruh faktor politik. 

Perusahaan dikatakan terkoneksi politik apabila perusahaan dengan cara-cara 

tertentu memiliki keterikatan secara politik atau berusaha menjalin hubungan 

kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Purwoto, 2011). Dengan adanya 

koneksi politik tersebut, maka diharapkan kedua belah pihak akan memeroleh 

manfaat yang sama. Perusahaan yang melakukan koneksi politik, pada umumnya 

seringkali melakukan agresivitas pajak. Perusahaan dengan koneksi politik akan 

https://www.suara.com/tag/wajib-pajak
http://www.tribunnews.com/tag/imf
http://www.tribunnews.com/tag/indonesia
http://www.tribunnews.com/tag/indonesia
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lebih berani melakukan upaya minimalisasi pajaknya karena risiko untuk diperiksa 

akan lebih rendah bahkan tidak akan mengalami pemeriksaan oleh badan pemeriksa 

pajak (Chaney et al., 2011; Kim dan Zhang, 2016). Faktor ini akan semakin 

mendorong manajemen untuk berusaha mencari cara untuk meningkatkan 

hubungannya dengan pimpinan negara atau menjalin hubungan dekat dengan partai 

politik agar manfaat tersebut didapatkan perusahaan. 

Hasil dalam penelitian Ferdiawan dan Firmansyah (2017) menunjukkan 

bahwa koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Begitu pula dalam penelitiannya Wahab et al., (2017) menemukan hubungan yang 

positif dan signifikan antara koneksi politik dengan agresivitas pajak perusahaan. 

Akan tetapi, pada penelitian Windaswari dan Merkusiwati (2018) menunjukkan 

bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian 

Purwanti dan Sugiyarti (2017) untuk koneksi politik menunjukkan hasil tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sama halnya dengan 

penelitian Dharma dan Ardiana (2016) yang menunjukkan bahwa koneksi politik 

tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.  

Karakteristik sebuah perusahaan juga merupakan salah satu faktor yang 

dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. 

Salah satu karakteristik perusahaan yaitu capital intensity ratio atau rasio intensitas 

modal (Muzakki, 2015). Rasio intensitas modal adalah seberapa besar perusahaan 

menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Menurut Rodriguez dan Arias (2012) 

aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak 

akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hampir seluruh aset 
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tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam 

laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang 

dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Artinya, 

semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus 

dibayarkan perusahaan. Hal tersebut berdampak pada perusahaan dengan tingkat 

rasio intensitas modal yang besar menunjukan tingkat pajak efektif yang rendah, 

dengan tingkat pajak efektif yang rendah mengindikasikan perusahaan melakukan 

praktik penghindaran pajak. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 

tentang Pajak Penghasilan yang mengatur mengenai metode penyusutan yang 

diperbolehkan tertuang pada pasal 11 ayat (1) dan (2) tentang Pajak Penghasilan 

yaitu metode garis lurus (straight-line method) dan metode saldo menurun 

(declining balance method). Perusahaan dibebaskan untuk memilih metode 

penyusutan mana yang ingin digunakan di dalam perusahaan. Sehingga, hal ini bisa 

memberikan dampak pada pembayaran pajak yang dimanfaatkan perusahaan untuk 

melakukan penghindaran pajak. Apabila metode saldo menurun dimanfaatkan 

perusahaan pada metode penyusutan, maka dilihat dari future valuenya metode 

saldo menurun akan lebih menghemat pajak penghasilan terutang (Muljono, 2009). 

Yang dimaksud future value di sini adalah nilai yang sudah dikeluarkan untuk biaya 

penyusutan ketika habis masa manfaatnya. Sehingga, apabila menggunakan metode 

saldo menurun maka mempunyai biaya penyusutan lebih besar daripada 

menggunakan metode garis lurus. Ini berarti dengan biaya penyusutan yang besar 

maka laba akan kecil, jika laba kecil maka pajaknya kecil. Hal ini bisa menjadi 
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celah perusahaan untuk menginvestasikan aset perusahaannya pada aset tetap, 

sehingga biaya penyusutannya menjadi lebih besar, yang akan memengaruhi 

perusahaan dalam membayar pajak. 

Berdasarkan penelitian Dharma dan Noviari (2017) menemukan bukti 

bahwa capital intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Untuk 

penelitian Purwanti dan Sugiyarti (2017) menunjukkan hasil bahwa capital 

intensity berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Pada 

penelitian Dharma dan Ardiana (2016) menunjukkan bahwa capital intensity 

berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Begitu pula pada penelitian Muzakki 

(2015) menunjukkan hasil yang sama, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

capital intensity berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran 

pajak. Selain itu, penelitian Putra dan Merkusiwati (2016) menemukan bahwa 

capital intensity ratio tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak. 

Menurut Lanis dan Richardson (2012) pandangan masyarakat mengenai 

perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak yaitu penghindaran pajak 

dianggap telah membentuk suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara 

sosial dan tidak sah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 

2007 diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, tertulis bahwa 

“perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan 

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan”. Corporate social responsibility adalah tentang bagaimana perusahaan 

mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif secara keseluruhan 

pada masyarakat. CSR telah menjadi hal yang wajar dalam ruang lingkup usaha.  
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Cara perusahaan menginformasikan telah melakukan CSR adalah melalui 

pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR adalah proses pengkomunikasian efek-

efek sosial dan lingkungan atas tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-

kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan 

(Gray et al., 2001). Terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 66 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa semua 

perseroan wajib untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan dalam laporan tahunan. Menurut Deegan (2002) pengungkapan CSR 

dipandang sebagai sarana yang digunakan oleh menajemen perusahaan dalam 

berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas untuk memengaruhi persepsi. 

Pengungkapan CSR terdapat dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan, 

laporan sumber daya manusia, laporan kesehatan dan keselamatan kerja.  

Berkaitan dengan hal ini, perusahaan masih beranggapan bahwa dalam 

pengungkapan CSR terdapat dua beban yang harus ditanggung, yaitu beban CSR 

dan beban pajak (Octaviana, 2014). Pemerintah harus mengkaji ulang terhadap 

pemotongan pajak bagi perusahaan yang melakukan praktik CSR agar pelaksanaan 

CSR sesuai dengan harapan masyarakat. Sehingga, perusahaan mulai melakukan 

berbagai cara, salah satunya yaitu agresivitas pajak. Bentuk cara dari agresivitas 

pajak ini seperti me-markup biaya CSR perusahaan sehingga mengurangi laba kena 

pajak. Apabila perusahaan melakukan celah tersebut untuk menghindari pajak, 

maka perusahaan dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Semakin tinggi 

pengungkapan CSR, maka semakin rendah perusahaan untuk melakukan perilaku 
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agresivitas pajak. Sedangkan semakin rendah pengungkapan CSR, maka semakin 

terindikasi perusahaan melakukan agresivitas pajaknya. 

Sari dan Tjen (2016) pada penelitiannya mengenai pengungkapan corporate 

social responsibility menunjukkan hasil berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak. Penelitian Savitri dan Andreas (2017) menunjukkan hasil 

pengungkapan corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak. Di sisi lain, Maraya dan Yendrawati (2016) menemukan bukti 

bahwa pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh positif 

signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian Kiesewetter dan Manthey 

(2017) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa corporate social responsibility 

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Begitu juga dengan penelitian 

Zeng (2018) menunjukkan hasil corporate social responsibility berpengaruh positif 

terhadap penghindaran pajak. 

Penelitian ini mengukur pengaruh koneksi politik, capital intensity, dan 

pengungkapan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak pada 

sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan pada sektor 

manufaktur didasarkan karena beberapa hal, yaitu (1) perusahaan manufaktur 

memiliki aset tetap dalam jumlah yang besar dibandingkan dengan perusahaan di 

bidang lain di mana nantinya kebijakan akuntansi terkait penyusutan aset tetap akan 

menunjukkan efek kebijakan perpajakan wajib pajak badan juga akan berpengaruh 

(Hartadinata dan Tjaraka, 2013), (2) perusahaan manufaktur adalah salah satu 

perusahaan yang berkontribusi besar pada penerimaan pajak negara selain industri 

pertambangan, keuangan dan perkebunan, dan (3) perusahaan manufaktur beberapa 
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kali menjadi wajib pajak yang masuk dalam daftar pemeriksaan Direktorat Jenderal 

Pajak (Mulyani et al., 2014). Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti 

tertarik untuk meneliti dan menemukan bukti-bukti empiris mengenai penghindaran 

pajak dengan variabel independen koneksi politik, capital intensity, dan 

pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2017. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan penentuan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil 

rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah koneksi 

politik, capital intensity, dan pengungkapan corporate social responsibility 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di 

Indonesia? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh 

koneksi politik, capital intensity, dan pengungkapan corporate social responsibility 

terhadap penghindaran pajak. 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang aspek 

perpajakan mengenai hal koneksi politik, capital intensity, dan pengungkapan 

corporate social responsibility dalam penghindaran pajak. Selain itu, penelitian 

ini diharapkan menjadi bahan referensi, informasi, dan wawasan di lingkungan 
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akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama 

mengenai hal penghindaran pajak di suatu Negara.  

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi pemerintah 

Agar pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengetahui 

besarnya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sehingga 

pemerintah dapat menetapkan peraturan perpajakan yang sama-sama 

menguntungkan bagi perusahaan dan pemerintah.  

2. Bagi perusahaan 

Agar sebuah perusahaan dapat menerapkan atau mendisiplinkan kewajiban 

pajak atas penghasilannya sesuai dengan UU dan peraturan yang telah 

ditetapkan, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen 

dalam menentukan strategi yang tepat untuk melakukan penghindaran pajak 

yang sesuai dengan peraturan perpajakan.  

3. Bagi perguruan tinggi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi 

maupun acuan bagi mahasiswa pembaca untuk melakukan penelitian di 

waktu yang akan datang. 

 

 


