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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan 

merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran 

pembangunan demi kemakmuran rakyat (UU RI Nomor 28 Tahun 2007).  

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar di 

negara Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan 

penerimaan pajak guna meningkatkan pendapatan negara. Namun, dalam upaya 

mengoptimalkan penerimaan pajak tidak terlepas dari beberapa kendala, terlebih 

lagi sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment yang berarti 

bahwa sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab kepada para 

wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah 

pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini yang 

menyebabkan banyaknya praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang 

dilakukan oleh wajib pajak.  

Penghindaran pajak (tax avoidance) didefinisikan sebagai salah satu tindakan 

yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya secara legal yang 

tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak dapat dikatakan

1 



2 
  

persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi dianggap tidak melanggar 

hukum, tetapi disisi lain tidak diinginkan karena merugikan negara dari segi 

penerimaan negara. 

Berdasarkan laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik 

dari IMF tahun 2016, berdasarkan survei, lalu di analisa kembali oleh Universitas 

PBB menggunakan database International Center for Policy and Research 

(ICTD), dan International Center for Taxation and Development (ICTD) maka 

muncul data penghindaran pajak perusahaan di 30 negara. Pada peringkat 

pertama pernghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan yang berada di negara 

Amerika Serikat sebesar 188,8 miliar dollar AS (www.tribunnews.com).  

Sebagai contoh perusahaan di Amerika Serikat yaitu Apple perusahaan 

gadget dengan kualitas kelas atas, ternyata juga melakukan praktik penghindaran 

pajak. Apple membayar pajak dengan sangat rendah di Amerika Serikat, dengan 

skema pajak tertentu lalu membuat holding company di Irlandia yang merupakan 

tax heaven country (Nandasari, 2015). Begitu pula di Indonesia, pada tahun 2005 

terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang diduga 

melakukan penghindaran pajak dengan cara melaporkan kerugian perusahaan 

selama lima tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak kepada negara 

(Bapennas, 2005). Tahun 2012 terdapat 4000 perusahaan PMA melaporkan 

pajaknya nihil yang dikarenakan adanya kerugian selama tujuh tahun berturut-

turut. Umumnya perusahaan tersebut bergerak di bidang manufaktur dan 

pengolahan bahan baku (Direktorat Jendral Pajak, 2013). 

http://www.tribunnews.com/tag/imf
http://www.tribunnews.com/
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Sebagai salah satu badan usaha, sebuah perusahaan dalam setiap bidang yaitu 

dagang, jasa dan manufaktur juga berkewajiban membayar pajak atas usaha yang 

dijalankan. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sangat banyak sehingga 

dalam kontribusi pembayaran pajak seharusnya juga tinggi. Namun pada 

kenyataannya pada tahun 2015 perusahaan manufaktur hanya menyumbang 

18,1% dari total keseluruhan pajak yang diterima negara (Yusuf, 2016). 

Berbanding tinggi dengan sektor jasa yang kontribusinya mencapai 51% 

(Djumena, 2015). Hal ini menjadikan perusahaan manufaktur sebagai penelitian 

kali ini pada topik pembahasan tax avoidance.  

Tax Avoidance merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk 

mengurangi beban pajaknya dengan cara legal tanpa melanggar peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Wijaya (2014) menjelaskan dari sudut 

pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik penghindaran pajak dapat 

mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem 

perpajakan. Motif perusahaan pada praktik ini adalah upaya memperbesar 

keuntungan yang diharapkan pemegang saham dan pelaksanaannya dilakukan 

oleh manager (Desai dan Dharmapala, 2006).  

Tax avoidance dapat dipengaruhi oleh 3(tiga) faktor diantaranya ukuran 

perusahaan, profitabilitas dan intensitas modal. Peneliti menggunakan 3 faktor 

dikarenakan terdapat perbedaan hasil pada penelitian terdahulu dari variabel yang 

sama. Serta pada penelitian ini akan menggunakan data tahun terbaru pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 
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Perusahaan besar lebih cenderung memanfaatkan sumber daya yang 

dimilikinya daripada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang. 

Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan 

kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh 

(Kurniasih dan Sari, 2013). Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan 

akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. 

Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber 

daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil 

untuk melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam 

perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh 

perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan. Perusahaan 

berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan 

kekurangan ahli dalam perpajakan (Darmadi 2013). Banyaknya sumber daya 

yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya 

pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan.  

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran yang menggambarkan 

kemampuan kinerja suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode 

tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas 

terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah return on assets. Return on 

Assets (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan 

perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan 

maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik.  
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ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan 

sumber daya yang dimilikinya (Siahan, 2004). ROA digunakan karena dapat 

memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektifitas perusahaan. 

ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar 

perusahaan menggunakan aset. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi 

keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu 

perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang 

diperoleh perusahaan. Teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan 

laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak 

penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan 

sehingga kecenderungan untuk melakukan tax avoidance yang dilakukan oleh 

perusahaan akan meningkat. 

karakteristik perusahaan lainnya yang mempengaruhi perilaku 

penghindaran pajak perusahaan secara langsung yaitu capital intensity ratio atau 

rasio intensitas modal. Aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan 

perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap 

tahunnya. Hampir seluruh aset 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 (Ardyansah, 2014).  

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti 

tertarik untuk memilih judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan 
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Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bedasarkan penjabaran diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan intensitas aset 

tetap terhadap penghindaran pajak? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1) Tujuan Penelitian 

Untuk membuktikan pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan 

intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak. 

2) Manfaat Penelitian 

 Berdasarakan tujuan penelitian yang sudah diuraikan diatas, manfaat yang 

diharapkan dalam penelitian ini ialah agar dapat dijadikan salah satu refrensi 

bahan penelitian dan sebagai media tambahan informasi bagi penelitian 

selanjutnya khususnya yang membahas topik yang sama. 
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