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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penerimaan negara berasal dari berbagai sumber salah satunya dari 

sektor pajak. Penerimaan pajak memiliki kontribusi besar bagi pemerintah 

untuk melakukan operasional misalnya pembangunan fasilitas umum seperti 

jalan yang bermanfaat bagi pendistribusian barang kebutuhan masyarakat. 

Pajak dikatakan sebagai iuran kepada negara yang terutang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat timbal 

balik secara langsung (Waluto:2013:2). Penerimaan pajak berasal dari wajib 

pajak mulai dari pajak perorangan sampai pajak perusahaan baik manufaktur 

maupun dagang. Perusahaan manufaktur merupakan salah satu dari wajib 

pajak yang harus menyetorkan pajak pada negara. Pada perusahaan 

manufaktur pajak merupakan salah satu akun yang mengurangi laba 

perusahaan. 

Perusahaan manufaktur memiliki tujuan yang tentu saja 

mendapatkan laba setinggi-tingginya untuk mengembangan usahanya agar 

mampu menghasilkan keuntungan yang lebih. Salah satu strategi untuk 

meningkatkan laba bersih yaitu melakukan efisiensi pembayaran beban pajak. 

Manajemen perusahaan dapat menggunakan manajemen pajak untuk manfaat 

jangka panjang. Menurut Darmadi (2013) manajemen pajak merupakan 

pengelolaan kewajiban pajak dengan strategi meminimalkan jumlah beban 

pajak. Selain itu menurut Suandy (2011), manajemen pajak merupakan upaya 
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dalam melakukan penghematan pajak secara legal untuk memenuhi kewajiban 

pajak. 

Perusahaan yang telah mendapatkan penghasilan dari laba yang 

diperoleh maka akan dikenakan wajib pajak. Bagi perusahaan, pajak 

merupakan salah satu beban yang mengurangi laba perusahaan sehingga 

perusahaan melakukan perencanaan pajak untuk untuk meminimalisir beban 

pajak serendah mungkin. Manajemen pajak dapat menggunakan tarif pajak 

efektif untuk mengukur pajak yang dibayarkan (Ardyansyah dan 

Zulaikha,2014). Tarif pajak efektif atau Effevtive Tax Rate (ETR) digunakan 

pimpinan perusahaan dalam membuat keputusan kebijakan dalam perusahaan 

dengan cara memaksimalkan tax incentive. Menurut UU No.36 Pasal 17 

tentang pajak penghasilan tahun 2008 pemerintah memberikan tarif pajak 

sebesar 25% pada wajib pajak badan dalam negeri, dari peraturan tersebut 

perusahaan yang terindikasi melakukan manajemen pajak dengan nilai ETR 

dibawah 25%. 

Perusahaan dapat melakukan pengurangan pajak perusahaan dengan 

cara proporsi aset tetap yang diukur dengan capital intensity ratio 

(Putri:2016). Apabila aset tetap naik maka biaya penyusutan naik, hal tersebut 

mengurangi laba perusahaan yang dapat dilihat pada laporan laba rugi 

perusahaan yang sangat berpengaruh pada penghasilan kena pajak. Turunnya 

laba perusahaan akan berbanding lurus dengan turunnya beban pajak sehingga 

perusahaan tidak perlu manajemen pajak. Penyusutan ini harus mengikuti 

peraturan perpajakan yang berlaku yaitu berdasarpasal 11 UU PPh tentang 
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masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud. Penelitian mengenai 

intensitas aset tetapyang dilakukan Henny (2016) menyatakan bahwa 

intensitasintensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak 

(ETR), namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Putri 

(2016) yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap 

Effective Tax Rate (ETR), perbedaan hasil penelitian tersebut perlu diteliti 

lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap 

manajemen pajak (ETR). 

Terdapat biaya yang ditanggung perusahaan yaitu dari intensitas 

persediaan yang dapat mempengaruhi laba rugi perusahaan, apabila persediaan 

terlalu besar maka harga pokok penjualan akan mengalami penurunan karena 

dalam persediaan perusahaan muncul biaya-biaya yang akan mempengaruhi 

laba rugi perusahaan berdasarkan harga pokok penjualan, misalnya biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead. Hal tersebut dapat 

meningkatkan laba perusahaan dan berbanding lurus dengan meningkatnya 

pajak yang dikenakan terhadap laba tersebut sehingga perusahaan perlu 

melakukan manajemen pajak untuk meminimalkan beban pajak. Oleh karena 

itu pimpinan perusahaan harus mempertimbangkan kuantitas persediaan. 

Persediaan adalah sejumlah sumber daya baik berbentuk bahan 

mentah ataupun barang jadi yang disediakan perusahaan untuk memenuhi 

permintaan dari konsumen (Sofyan:2013:49). Istilah persediaan dalam PSAK 

14 paragraf 7 didefinisikan sebagai aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual 

dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk dijual, dan dalam 
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bentuk bahan yang digunakan dalam proses produksi. Masalah persediaan 

merupakan salah satu masalah yang harus diperhatikan oleh perusahaan 

manufaktur karena persediaan memiliki peran yang sangat penting dalam 

melancarkan kegiatan operasional perusahaan. Pengaruh intensitas persediaan 

terhadap manajemen pajak pada hasil penelitian yang dilakukan Diana (2015) 

menyatakan bahwa intensitas persediaan tidak memiliki pengaruh terhadap 

manajemen pajak, sedangkan hasil penelitian Putri dan Lautania (2016) 

menyatakan hal sebaliknya bahwa intensitas persediaan berpengaruh terhadap 

Effective Tax Rate (ETR), perbedaan hasil penelitian tersebut perlu adanya 

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh intensitas persediaan 

terhadap manajemen pajak perusahaan manufaktur. 

Perusahaan juga terdapat kompensasi manajemen, kebijakan 

kompensasi ini diberikan kepada dewan komisaris, dewan direksi, dan juga 

karyawan. Besarnya kompensasi dipertimbangkan pada laba yang dimiliki 

perusahaan, apabila kompensasi mengalami kenaikan berarti laba perusahaan 

sedang mengalami kenaikan dan berbanding lurus dengan kenaikan pajak 

terhadap laba tersebut sehingga perusahaan perlu melakukan manajemen pajak 

perusahaan. Penelitian akan melakukan penelitian mengenai kompensasi 

manajemen yang berfokus pada jumlah kompensasi yang diberikan pada 

dewan komisaris dan direksi perusahaan. Pada penelitian Hendra (2012) 

besarnya kompensasi kepada direksi tidak dapat dijadikan suatu insentif untuk 

meminimalisasi pajak, sedangkan penelitian Diana Lestari (2015) 

menyebutkan bahwa jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi terbukti 
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berpengaruh pada manajemen pajak perusahaan. Perbedaan hasil penelitian 

tersebut sehingga kompensasi manajemen perlu diteliti lebih lanjut mengenai 

pengaruh yang akan berdampak pada manajemen pajak perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, terlihat adanya perbedaan-perbedaan hasil 

penelitian terdahulu sehingga perlu adanya penelitian mengenai intensitas 

persediaan, intensitas aset tetap, dan kebijakan kompensasi dalam perusahaan 

manufaktur.     

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, rumusan masalah 

penelitian yang akan dibahas adalah apakah intensitas persediaan, intensitas 

aset tetap, dan kompensasi manajemen berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen pajak?  

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk menguji dan membuktikan pengaruh intensitas 

persediaan, intensitas aset tetap, dan kompensasi manajemen berpengaruh 

terhadap manajemen pajak. 

D.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

terkait faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dan dapat sebagai 

sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.  


