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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara 

dan diatur oleh undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Menurut UU No. 28 

Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Menurut Mardiasmo (2006) pajak 

memiliki dua fungsi yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend . Fungsi budgetair 

atau penganggar, yaitu karena pajak merupakan sumber pendanaan bagi pemerintah 

untuk dapat membiayai pengeluaran-pengeluarannya seperti pembayaran utang luar 

negeri, penyediaan fasilitas umum, penunjang penyelenggaraan pendidikan, dan 

lainnya. Sedangkan fungsi regulerend atau mengatur yang mana pajak dapat 

digunakan sebagai sarana atau alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan yang 

diatur atau dibuat oleh pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sehingga pajak 

menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap wajib pajak guna meningkatkan 

pendapatan negara demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.  

Pendapatan terbesar Indonesia salah satunya ditunjang oleh pajak, baik yang 

dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan. Besarnya penerimaan pajak terhadap 
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penerimaan negara sesuai dengan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS) seperti yang dimuat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2016-2019 

(Dalam Milyar Rupih) 

Sumber Penerimaan 2016 2017 2018 2019 

Penerimaan 

Perpajakan 

1.284.970 1.343.530 1.518.790 1.643.084 

Penerimaan Bukan 

Pajak 

261.976 311.216 409.320 386.334 

Hibah 8.988 11.630 15.565 1.340 

Total 1.555.934 1.666.376 1.943.675 2.030.758 

Sumber: Badan Pusat Statistik, www.bps.go.id  

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan perpajakan lebih besar dari 

penerimaan bukan pajak dan hibah. Sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia cukup 

menggantungkan dirinya pada penerimaan pajak. Pada dasarnya pajak bertujuan 

untuk meningkatkan sumber daya yang digunakan pemerintah untuk membiayai 

pengeluarannya (Burgess & Stern, 1993). Konsep dari perpajakan sendiri yaitu 

transfer pendapatan masyarakat sebagai wajib pajak kepada negara dan selanjutnya 

akan direalisasikan kembali kepada masyarakat (Ramsey, 1927).  

Pajak sebagai salah satu penghasilan terbesar negara seharusnya dilindungi, 

namun dalam pelaksanaan pemungutan pajak kerap terjadi perbedaan kepentingan 

antara wajib pajak dengan pemerintah (Wardani & Khoiriyah, 2018). Pemerintah 

membutuhkan penerimaan pajak yang besar untuk dapat membiayai penyelenggaraan 

http://www.bps.go.id/
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pemerintahan dan pembangunan nasional, namun perusahaan selaku wajib pajak 

mengharapkan pembayaran pajak yang kecil karena pajak mengurangi laba bersih 

perusahaan (Tristianto & Oktaviani, 2016). Untuk dapat mengurangi pembayaran 

pajak tersebut perusahaan dapat melakukan berbagai macam cara baik secara ilegal 

maupun legal dengan tidak melanggar undang-undang. 

Salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak 

yaitu dengan melakukan penghindaran pajak. Pada tahun 2019 PT Bentoel 

Internasional Investama Tbk diduga menghindari pembayaran pajak penghasilan 

badan atas laba yang diterima dengan mengalihkan pendapatannya keluar dari 

Indonesia (HarianNusa.com, 2019). Kasus tersebut bermula dari pelaporan Lembaga 

Tax Justice Network yang mengatakan bahwa perusahaan tembakau British American 

Tobacco perusahaan asal Inggris melakukan penghindaran pajak melalui anak 

perusahaannya di Indonesia yaitu PT Bantoel Internasional Investama Tbk dengan 

estimasi kerugian negara mencapai US$ 14 juta per tahun. Seperti dilansir dari media 

nasional, Kontan (2019) penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu 

pinjaman intra-perusahaan pada tahun 2013-2015, PT Bantoel Internasional 

Investama Tbk mengambil pinjaman dari perusahaan asal Belanda yaitu Rothman Far 

East BV sebesar Rp 5,3 triliun pada Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun pada 2015, dari 

pinjaman tersebut perusahaan harus membayar bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 

triliun, dan besarnya beban bunga tersebut akan mengurangi laba, sehingga secara 

tidak langsung mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Peminjaman dana 

terhadap perusahaan di Belanda membuat Indonesia kehilangan pendapatan bagi 
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negara sebesar US$ 11 juta per tahun, pasalnya Indonesia menerepkan pemotongan 

pajak sebesar 20%, namun dengan adanya perjanjian atara Indonesia-Belanda maka 

pemotongan pajak menjadi 0% pada saat itu. Cara lain yang dilakukan oleh PT 

Bentoel Internasional Investama Tbk yaitu dengan membayarkan royalti, ongkos, dan 

biaya IT dengan total US$ 19,7 juta per tahun kepada BAT Holdings Ltd dan anak 

perusahaan BAT lainnya di Inggris dengan kerugian pendapatan yang hilang dari 

Indonesia mencapai US$ 2,7 juta pertahun. Menurut Anggota Dewan Penasihat 

Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) Adriano Bing Pratikno 

“Seharusnya pemerintah menaruh curiga terhadap kerugian yang terus dialami oleh 

Bentoel, sehingga pemerintah tidak dapat memotong pajak PPh 25 pada perusahaan, 

sehingga hal tersebut dapat merugikan negara dan besarnya utang yang dimiliki 

perusahaan tidak dapat memberikan dorongan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan” (Trenasia, 2019).  

Tidak hanya Bentoel Internasional Investama, pada tahun 2014 silam PT 

Coca-Cola Indonesia diduga melakukan penggelapan pajak. Perusahaan tersebut 

terindikasi melakukan tindakan penggelapan pajak hingga Rp 500 juta dalam setahun. 

Perusahaan Coca-cola seharusnya membayar pajak sekitar Rp 55 juta pada bulan 

Oktober, namun perusahaan hanya membayar pajak sekitar Rp 10-15 juta perbulan, 

sehingga selisih yang tidak dibayarkan senilai Rp 40 juta setiap bulannya 

(BeritaManado.com, 2015). Selain itu dilansir dari Kompas.com pada tahun yang 

sama mencuat kabar bahwa Coca-Cola mengakali pajak di tahun 2002-2006, cara 

perusahaan mengakali pajak yaitu dengan menaikkan beban iklan sebesar Rp 566,84 
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milyar, beban iklan yang besar membuat penghasilan kena pajak menjadi berkurang, 

ats tindakan tersebut negara merugi Rp 49,24 milyar (Dewi & Noviari, 2017). 

Pengemplangan pajak yang dilakukan oleh Coca-Cola jelas merugikan negara, 

dimana seharusnya pemerintah mendapat penerimaan yang lebih besar jika pajak 

yang dibayarkan oleh perusahaan tidak dipangkas. Banyaknya perusahaan sektor ini 

yang melakukan penghindaran pajak dikarenakan pintarnya perusahaan dalam 

memanfaatkan celah-celah hukum untuk dapat mengurangi beban pajak yang dimiliki 

tanpa melanggar ketentuan yang berlaku, pada umumnya perusahaan menginginkan 

keuntungan yang tinggi sehingga perusahaan dapat melakukan segala cara untuk 

mendapatkan keuntungan tersebut, salah satunya adalah melakukan penghindaran 

pajak. 

Menurut survey yang dilakukan oleh penyidik IMF Ernesto Crivelly pada 

tahun 2016 dan dianalisa oleh Universitas PBB dengan menggunakan database 

International Center for Policy and Research, dan International Center for Taxation 

and Development (ICTD) terhadap perusahaan di 30 negara, Indonesia menduduki 

peringkat 11 dari 30 negara dengan kerugian sekitar US$ 6,48 miliar akibat tindakan 

pengindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Yulyanah & Kusumastuti, 2019). 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Prakarsa Cut Nurul Aidha dan dilansir oleh media 

elektronik mengatakan bahwa praktik penghindaran pajak dapat menyebabkan 

potensi kehilangan penerimaan pajak untuk Indonesia sebesar Rp 390,5 miliar 

(Tempo.com, 2019). Sehingga praktik ini menimbulkan kerugian yang cukup 

signifikan terhadap penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh suatu negara. 
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Praktik penghindaran pajak sendiri merupakan suatu bentuk perencanaan 

dalam mengatur besarnya pajak yang harus dibayarkan ataupun tidak membayarnya 

sama sekali, penghindaran pajak ini dilakukan oleh wajib pajak dengan cara 

memanfaatkan peluang dan celah-celah dari lemahnya hukum atau peraturan 

perpajakan dalam suatu negara (Murray, 2012). Penghindaran pajak juga dapat 

dikatakan sebagai perekayasaan pajak atau tax affairs namun masih dalam kontrol 

atau bingkai ketentuan perpajakan (Suandy, 2008). Peraturan perpajakan yang 

ambigu dan tidak tegas dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk dapat melakukan 

praktik penghindaran pajak dengan tidak melanggar hukum. Penghindaran pajak 

dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya transfer pricing, yang mana 

transfer pricing sendiri merupakan kebijakan yang dimiliki perusahaan dalam 

penetapan harga atas perolehan sebuah barang atau jasa atau komponen oleh satu 

divisi ke divisi lainnya dalam perusahaan yang sama atau dapat juga sebagai transaksi 

pertukaran produk atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan 

lainnya yang memiliki hubungan istimewa atau berada dalam satu grup perusahaan 

(Tampubolon & Al Farizi, 2018). 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak dapat terjadi, 

beberapa telah dibahas oleh penelitian sebelumnya. Dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Trinstiato dan Oktaviani (2016) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tax 

avoidance dengan leverage sebagai variabel mediasi menyatakan bahwa, karakter 

eksekutif dan sales growth berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, 

sedangkan ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh positif terhadap 
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penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan 

Setiawan (2016) yang menyatakan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak dan ukuran perusahaan, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh 

positif terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh 

Hidayat (2018) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak, sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Noviari (2017) yang meneliti 

pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan capital intensity terhadap 

penghindaran pajak menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak, sedangkan capital intensity berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak. Namun berbeda dengan penelitian Budianti dan Curry (2018) 

yang menyatakan bahwa capital intensity berpengaruh negatif terhadap penghindaran 

pajak. 

Penelitian ini merupakan adaptasi dari penelitian sebelumnya dengan 

menggabungkan beberapa variabel yang diteliti oleh penelitian-penelitian sebelumnya 

dikarenakan adanya gap atau perbedaan hasil yang didapat. Penelitian ini 

menggunakan variabel independen berupa profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, 

capital intensity dan inventory turnover. Penelitian ini juga disokong dengan teori 

agensi dan teori kepatuhan sebagai landasan dalam melakukan penelitian terhadap 

penghindaran pajak. Dimana teori agensi menerangkan hubungan antara pemerintah 

selaku fiskus atau pemungut pajak sebagai principal dengan wajib pajak selaku agent. 

Dan kesadaran akan pentingnya kepatuhan perpajakan menjadi sangat dibutuhkan 
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oleh setiap orang termasuk pemerintah, pelaku bisnis dan individu lainnya. Atas 

semakin banyaknya penelitian yang membahas tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi penghindaran pajak diharapkan dapat menambah wawasan dan 

informasi bagi banyak orang serta memberikan kontribusi, masukan dan gambaran 

kepada pemerintah mengenai kepatuhan perpajakan dan sebagai sarana pertimbangan 

dalam mempertegas peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan. 

Berdarsarkan atas isu-isu dan uraian dari latar belakang tersebut, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor 

Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar pada BEI Periode 2015-2019 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah:  

1. Apakah profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran 

pajak? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran 

pajak? 

3. Apakah leverage berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak? 

4. Apakah capital intensity berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran 

pajak? 
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5. Apakah inventory turnover berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran 

pajak? 

6. Apakah profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, capital intensity, 

inventory turnover berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. 

2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran 

pajak. 

3. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak. 

4. Untuk menganalisis pengaruh capital intensity terhadap penghindaran pajak. 

5. Untuk menganalisis pengaruh inventory turnover terhadap penghindaran pajak. 

6. Untuk menganalisis hubungan profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, 

capital intensity dan inventory turnover berpengaruh secara simultan terhadap 

penghindaran pajak. 
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1.4 Batasan Penelitian 

Batasan penelitian digunakan sebagai acuan agar tidak adanya pelebaran 

masalah sehingga penelitian ini dapat lebih terarah. Berikut merupakan batasan-

batasan pada penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan lima variabel independen yaitu 

profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, capital intensity, dan inventory 

turnover  dan variabel dependen yaitu penghindaran pajak. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan metode pengamatan selama lima tahun 

yaitu 2015-2019.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat berguna oleh 

berbagai pihak. Manfaat-manfaat yang diberikan yaitu: 

1. Bagi Peneliti 

Menjadi jembatan atau sarana untuk menambah informasi dan wawasan 

tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Serta 

untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai perpajakan sehingga 

diharapkan dapat diterapkan dalam dunia pekerjaan. 
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2. Bagi Investor 

Menjadi bahan pertimbangan para investor untuk dapat mengambil keputusan 

dengan bijak dan tepat dalam berinvestasi sehingga dapat memberikan 

keuntungan yang signifikan. 

3. Bagi Pemerintah 

Menjadi sarana, kontribusi, masukan dan pertimbangan serta gambaran 

kepada pemerintah mengenai kepatuhan perpajakan perusahaan-perusahaan 

yang terdaftar di BEI. 

4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Menjadi referensi yang dapat diandalkan bagi peneliti selanjutnya untuk 

melakukan penelitian yang lebih rinci dan dapat dibandingkan untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang lebih efektif. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi dalam 5 bab dengan rincian 

sebagai berikut: 

BAB 1: Pendahuluan 

Bagian ini menjelaskan latar belakan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

dan manfaat penelitian. Selain itu bagian ini juga menjelaskan sistematika penulisan 

yang dibuat. 
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BAB 2: Landasan Teori Dan Pengembangan Hipotesis 

Bagian ini menjelaskan mengenai landasan teori yang berisi teori-teori yang dipakai, 

serta konsep dari masing-masing variabel. Selain itu bagian ini juga menjelaskan 

tinjauan pustaka, pengembangan hipotesis serta kerangka pemikiran. 

BAB 3: Metodologi Penelitian 

Bagian ini menjelaskan rancangan penelitian seperti jenis penelitian, data penelitian, 

definisi operasional, teknik pengumpulan data, serta model analisis data. 

BAB 4: Hasil dan Pembahasan 

Bagian ini menjelaskan hasil peneltian yang telah dilakukan melalui alat uji statistik, 

berisi deksripsi penelitian, dan pembahasan mengenai hasil dari penelitian tersebut. 

BAB 5: Kesimpulan 

Bagian ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang didapat dari penelitian, selain itu 

menjelaskan pula keterbatasan-keterbatasan yang ada pada penelitian dan saran yang 

dapat diberikan. 

 

 

 

 


