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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk 

pengeluaran negara yang bersifat rutin maupun pengeluaran yang digunakan 

untuk pembangunan nasional. Definisi pajak menurut UU No 28 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 

merupakan 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. Meskipun bagi 

negara pajak merupakan sumber pendapatan yang penting, namun bagi 

perusahaan berbeda karena perusahaan akan menganggap pajak sebagai 

beban yang akan menguranngi laba bersih. 

Bagi perusahaan pembayaran pajak juga tidak dapat dirasakan secara 

langsung dampaknya atau memberi manfaat untuk keberlangsungan 

perusahaann tetapi berbeda dengan keinginan negara yang menginginkan 

penerimaan pajak yang terus meningkat. Dengan demikikian pemungutan 

pajak tidak akan menjadi hal yang mudah, sehingga pemerintah 

mengupayakan untuk membentuk peraturan tegas mengenai pemungutan 

pajak. Tujuan dibentuknya undang- undang dalam memungut pajak warga 

negara adalah untuk mendapatkan penghasilan negara dari pajak sebesar- 

besarnya. Usaha yang dilakukan pemerintah cukup baik dari tahun 2017- 
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2019 karena pertumbuhan pajak di Indonesia menunjukkan grafik yang 

meningkat. 

 

 

Sumber : kemenkeu.go.id 

 
Meskipun perolehan pajak negara meningkat, namun penerimaan pajak 

dari sektor pertambangan mengalami penurunan Munculnya celah-celah 

dalam undang-undang perpajakan mengakibatkan praktik penghindaraan 

pajak (tax avoidance) sering dilakukan wajib pajak. Pemerintah dalam 

menangani dan memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor batu bara 

menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan 

Pajak dan Bukan Pajak Bidang Pertambangan, selain itu Direktorat Jendral 

Pajak juga membentuk Kantor Pelayanan Pajak Khusus untuk Pertambangan 

untuk mempermudah wajib pajak perusahaan pertambangan dan sebagai 

komitmen Direktorat Jendral Pajak untuk perpajakan. 

Disamping tumbuhnya penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2017- 

2019 yang mengalami peningkatan, namun terdapat penurunan pendapatan 

pajak dari sisi sektor pertambangan yang tumbuh negarif 16,3% dikarenakan 

Gambar 1. 1 tingkat pertumbuhan pajak sektor pertambangan 
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faktor eksternal berupa tren perlambatan harga komoditas di pasar dunia 

memberikan tekanan pada sektor ini (APBN September 2019). Akibatnya 

penerimaan pajak dari sektor minerba, terutama batubara, masih jauh dari 

potensi yang sesungguhnya (Yulyarti, 2019). Studi dari Prakasa (2019) 

menemukan masifnya aliran keuangan gelap sektor komoditas batubara yang 

berasal dari aktivitas ekspor sebesar US$ 62,4 miliar, dari nilai tersebut 

sekitar US$ 41,8 miliar berupa aliran keuangan gelap yang keluar dari 

Indonesia (illicit financial outflows) dan US$ 20,6 miliar berupa arus 

keuangan gelap yang masuk ke Indonesia (illicit financial inflows). 

Berdasarkan berita dari nasional.kontan.co.id 2019 realisasi penerimaan 

pajak dari sektor pertambangan tercatat Rp 47,39 triliun hingga Oktober 

2019. Angka tersebut turun 22,1% secara tahunan. Sebagai perbandingan 

pada periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak dari pertambangan 

mampu tumbuh 66,5%. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo 

mengatakan sektor pertambangan sangat dipengaruhi oleh dinamika 

pergerakan harga global serta permintaan global yang saat ini berada dalam 

tren menurun. 

Tahun 2020 komponen realisasi pendapatan negara masih mengalami 

kontraksi, penerimaan perpajakan tumbuh negatif dibandingkan tahun 

sebelumnya disebabkan perlambatan kegiatan ekonomi dan pemanfaatan 

insentif fiskal. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada 

Konferens Pers: APBN Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) menyatakan bahwa 

Penerimaan pajak (hingga Agustus 2020) Rp676, 9 triliun atau 56,5% dari 
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target penerimaan pajak tahun ini berdasarkan Perpres 72 tahun 2020, maka 

penerimaan pajak sampai akhir Agustus adalah kontraksi 15,6%. penurunan 

sangat tajam terjadi pada penerimaan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas 

(PPH Migas) yang realisasinya sampai Agustus 2020 ini adalah sebesar 

Rp21,6 triliun. Penerimaan PPH Migas mengalami kontraksi yang cukup 

dalam yaitu 45,2%, apabila dibandingkan Agustus tahun lalu yang sebesar 

Rp39,5 triliun (www.kemenkeu.go.id). 

Pada oktober 2020 Kantor Wilayah Perbendaharaan Kementerian 

Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyatakan 

penerimaan perpajakan berbasis sektoral triwulan III 2020 sebesar Rp 1,466 

miliar atau terealiasai 65,1 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 

2,251 miliar (www.wowbabel.com). Pemilihan sektor pertambangan untuk 

menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu karena sektor pertambangan adalah 

salah satu sektor penyumbang pajak terbesar di Indonesia dan perusahaan 

pertambangan juga beroperasi dengan skala yang besar, baik dalam tingkat 

nasional ataupun internasional. Perusahaan pertambangan memiliki total 

asset yang besar karena dalam menjalankan kegiatan utamanya yaitu 

pencaria, penambangan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan- 

bahan galian membutuhkan asset yang tidak sedikit. Kegiatan operasional 

perusahaan tambang tersebut yang menyebabkan besarnya investasi dalam 

kepemilikan asset pada perusahaan pertambangan. 

Hal inilah yang menjadi dasar penelitian dilakukan pada sektor 

pertambangan, untuk mengungkapkan adanya kemungkinan pengaruh faktor 

http://www.kemenkeu.go.id/
http://www.wowbabel.com/
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internal yang berakibat pada penurunan pajak sektor pertambangan. 

Penghindaran pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam 

pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas 

negara (Mahdiana & Amin, 2020). Penghindaran pajak (tax avoidance) selalu 

diartikan sebagai kegiatan yang legal (misalnya meminimalkan beban pajak 

tanpa melawan ketentuan perpajakan) dan penyelundupan pajak (tax 

evasion/tax fraud) diartikan sebagai kegiatan yang ilegal (Amri, 2015). 

Salah satu perusahaan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia 

adalah PT Adaro Energy (Tbk) yang merupakan perusahaan tambang 

batubara besar di Indonesia dan mendapat predikat golden tax payer dari 

Dirjen Pajak. PT Adaro Energy (Tbk) melakukan perluasan jaringan 

perusahaan luar negeri yaitu ke Singapura dan Mauritius. Berdasarkan 

laporan keuangan PT. Adaro Energy Tbk, yang didapat oleh Global Witness, 

keuntungan kena pajak di Singapura pada tahun 2009-2017 sebesar 10,7% 

(Nina, 2020). Angka ini jauh lebih rendah dari rata-rata tahunan yang PT. 

Adaro Energy Tbk, bayarkan atas keuntungan di Indonesia sebesar 50,8%. 

Menurut Global Witness, seharusnya Indonesia bisa mendapat hingga 

US$125 juta atau hampir US$14 juta per tahun (Witness, 2019 dalam Nina 

dan Apollo 2020). 

Dalam penelitian Subekti (2019) menyatakan Global Witness 

menyebutkan bahwa PT Adaro Energy Tbk memanfaatkan celah dengan 

menjual batu baranya ke Coaltrade Services Internasional dengan harga yang 

lebih murah. Kemudian batu bara tersebut dijual ke Negara lain dengan harga 
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yang lebih tinggi. Sehingga, penjualan dan laba yang dilaporkan di Indoneia 

lebih rendah dari seharusnya, yang mengakibatkan pendapatan yang 

dikenakan pajak di Indonesia juga lebih rendah karena aktivitas transfer 

pricing yang dilakukan lebih dari 70% batu bara yang dijual berasal dari anak 

perusahaan PT Adaro Energy Tbk di Indonesia. 

Aktivitas yang dilakukan dengan cara mengurangi, menghindari dan, 

meringankan beban pajak yang seharusnya dibayar perusahaan merupakan 

Tax Avoidance karena akivitas tersebut tidak melanggar undang-undang. 

Dewi et al., (2014) menyebutkan tax avoidance yang dilakukan tidaklah 

berlawanan pada perundang-undangan pajak karena perilaku pada tax 

avsoidance memanfaatkan peluang penerimaan negara pada sektor pajak dari 

peraturan tersebut. Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan suatu 

perusahaan akan berdampak pada penerimaan negara yang sudah 

direncanakan sedemikian rupa agar mencapainya target yang diinginkan 

sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Penelitian mengenai penghindaran pajak ini menggunakan variabel 

independen yang digunakan diantaranya adalah profitabilitas, ukuran 

perusahaan dan, tingkat hutang. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu 

perusahaan dalam memperoleh laba, Farid (2020), Pengukuran profitabilitas 

adalah dengan menggunkan Return On Asset (ROA). Menurut (Subagiastra 

at al., 2017), profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan 

memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan 

penghindaran pajak maka harus semakin efisien dalam mengelola laba 
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perusahaan sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar. ROA 

merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar 

perusahaan menggunakan asset (Awaloedin, 2020). Semakin tinggi nilai 

ROA perusahaan, maka semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga 

semakin baik pengelolaan asset suatu perusahaan dan laba yang dihasilkan 

juga semakin besar. Penelitian dengan menggunakan variabel profitabiliitas 

sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain Farid 

(2020), Ramdhani (2020), Dadriah (2017) menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sebaliknya, penelitian dari Wati 

(2020), Sulistiono (2018), Moeljono (2020) menemukan bahwa profitabilitas 

berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 

Ukuran perusahaan Menurut (Moeljono, 2020), merupakan suatu 

pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang 

dimilikinya. Aset dinilai memiliki tingkat kestabilan yang cukup 

berkesinambungan. semakin besar ukuran perusahaan maka semakin mampu 

perusahaan tersebut dalam mengatur perpajakan dengan melakukan tax 

saving yang dapat digunakan dari pihak perusahaan untuk menggunakan 

celah-celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak (Wijayanti, 

2017). Menurut penelitian yang dilakukan Alfina & Wijayanti (2018), 

Badriah (2017), Dewi (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Berbeda dengan penelitian lain 

yaitu Dewi, Jati (2014), Moeljono (2020), Mahdiana & Amin (2020) yang 
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menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tax 

avoidance. 

Tingkat Hutang (leverage) merupakan salah satu rasio keuangan yang 

menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal 

maupun asset perusahaan (Amin, 2020). Leverage merupakan rasio yang 

digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dalam pendanaan, semakin 

tinggi tingkat leverage perusahaan maka menunjukkan semakin tinggi 

ketergantungan perusahaan untuk membiayai assetnya dari pinjaman atau 

hutang. Hutang bagi perusahaan memiliki beban tetap yaitu beban bunga, 

beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak adalah 

beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman dari pihak ketiga atau 

kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan (Marfu’ah, 2015). 

Sehingga penggunaan hutang akan memberikan hubungan positif terhadap 

penghindaran pajak oleh suatu perusahaan (Ahsanu’amala, 2020). Pernyataan 

tersebut sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan 

bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian 

dari Marfu’ah (2015), Dewinta & Setiawan (2016), Fionasari et al., (2020), 

menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran 

pajak. Sedangkan Dewinta &Setiawan (2016), Wati & Astuti (2020), Amin 

(2020) menyatakan leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran 

pajak. 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian, 

karena dari hasil penelitian sebelumnya adanya ketidakkonsisten dalam hasil 
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penelitian sehingga penulis tertarik dengan judul “Pengaruh 

Profitabilitas, Ukuan Perusahaan, dan Tingkat Hutang 

Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan 

yang Terdaftar di BEI (Periode Tahun 2017- 2019)”. 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance? 

 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance? 

 

3. Apakah tingkat hutang berpengaruh terhadap tax avoidance? 

 
 1.3 Tujuan Penelitian 

 
 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas 

terhadap terhadap tax avoidance. 

2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap terhadap tax avoidance. 

3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat hutang 

terhadap terhadap tax avoidance 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat 

membantu memberikan informasi tambahan berupa hasil 

analisis dan bukti empiris mengenai tax avoidance. 

2. Sebagai referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya 

yang ingin melakukan kajian lebih luas mengenai tax 

avoidance. 
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3. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat 

membatu dan digunakan sebagai bahan evaluasi terkait 

praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan 

dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

membuat aturan perpajakan dan mengantisipasi praktik 

penghindaran pajak. 

 


