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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang sumber penerimaan dan pendanaan 

terbesarnya berasal dari pajak. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 

menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan 

secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara. Pajak yang dipungut juga 

bersifat memaksa, yang artinya wajib pajak tidak mempunyai pilihan lain selain 

membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dan tidak 

diperkenankan melanggar peraturan yang berlaku. Oleh karena imbalan yang tidak 

didapatkan secara langsung dan peraturan yang bersifat memaksa itulah yang 

mengindikasikan beberapa wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak 

(Dewinta & Setiawan, 2016). 

Semua sektor perusahaan di Indonesia wajib mematuhi kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tak terkecuali perusahaan 

sektor utama. Sektor utama merupakan industri penghasil bahan baku atau industri 

pengelola sumber daya alam. Sektor utama tersebut mencakup sektor pertanian dan 

sektor pertambangan. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sektor pertanian terutama sawit 

belum menunjukkan kontribusi pajak yang signifikan. Sektor pertanian juga 

mengalami perlambatan dalam penerimaan pajak pada tahun 2018. Sektor pertanian 
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hanya tumbuh sebesar 25,11%, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang 

masih tumbuh 27,20%. Selain itu, realisasi penerimaan pajak di sektor sawit pada 

tahun 2015 hanya Rp22,2 triliun, namun tidak sebanding dengan perputaran uang 

di sektor tersebut yang mencapai Rp1,2 triliun per harinya. Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) menyatakan bahwa pemerintah baru bisa meraup sekitar 40% 

potensi pajak dari sektor perkebunan sawit (Perkasa, 2017). Oleh karena itu, sektor 

tersebut terindikasi sebagai sektor yang kemungkinan besar melakukan tindak 

penghindaran pajak (Suwiknyo, 2019). 

Selain sektor pertanian, terdapat perusahaan tambang yang menunggak 

pajak pertambangan mineral dan batu bara dengan total tunggakan Rp6,7 miliar 

(Budianto, 2018). Untuk mendukung pernyataan tersebut, berikut data penerimaan 

pajak perusahaan pertambangan dan penggalian di Indonesia tahun 2011-2016: 

Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Perusahaan Pertambangan 
Sumber: Data sekunder yang telah diolah. 
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Dari gambar 1.1, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dari sektor 

pertambangan dan penggalian pada tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup 

signifikan, yaitu sebesar 46,7% dari tahun 2013 atau dari Rp138.641 miliar turun 

menjadi Rp73.851 miliar saja. Hal ini tentunya menjadi salah satu indikasi yang 

kuat bahwa perusahaan pertambangan melakukan tindak penghindaran pajak. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa terdapat sekitar 

63.000 wajib pajak sektor industri sawit yang diduga melakukan tindakan 

penghindaran pajak (Perkasa, 2017). Berdasarkan data dari Direktur Jenderal Pajak 

(DJP), ada sekitar 70.918 wajib pajak sektor industri sawit yang terdaftar dalam 

sistem administrasi perpajakan, namun hanya sekitar 9,6% yang melaporkan Surat 

Pemberitahuan Pajak (SPT). 

Tak hanya sektor pertanian saja yang wajib pajaknya kebanyakan tidak 

melapor SPT. Pada tahun 2011, tercatat sekitar 50% wajib pajak sektor 

pertambangan mineral dan batu bara tidak melapor SPT. Selain itu, ada 200 

perusahaan tambang yang diundang Menteri Keuangan, Sri Mulyani, untuk ikut tax 

amnesty karena tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak yang 

memprihatinkan (Ariyanti, 2016). Berikut data jumlah perusahaan pertambangan 

yang melapor dan tidak melapor SPT tahun 2011-2015. 
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Gambar 1.2 Jumlah Wajib Pajak Perusahaan Pertambangan 
Sumber: Data sekunder yang telah diolah. 
 

Berdasarkan gambar 1.2, dapat disimpulkan bahwa masih sangat banyak 

pengusaha tambang yang melakukan penghindaran pajak. Peningkatan wajib pajak 

yang tidak melaporkan SPT dari tahun 2011 ke tahun 2015 adalah sebesar 18,2%. 

Puncak terparahnya adalah pada tahun 2015 karena hanya 41,6% yang melapor SPT 

atau dengan kata lain, hanya 2.577 wajib pajak yang melaporkan pajaknya, 

sehingga jumlah yang tidak melaporkan pajak melonjak naik hingga mencapai 

3.624 wajib pajak. Hal ini tentu akan menurunkan total penerimaan dan pendapatan 

negara. 

Kinerja penerimaan dan pendapatan suatu negara dapat diukur dengan rasio 

pajak. Menurut Pakpahan (2019), Direktur Jendral Pajak, rasio pajak mengukur 

kemampuan pemerintah mengumpulkan pajak dari total perekonomian. Definisi 

rasio pajak yang digunakan Indonesia adalah dalam arti luas yang acuannya dari 
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penerimaan yang ditangani Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai (DJBC), ditambah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBN) dari 

sumber daya alam berupa migas dan pertambangan umum. Berdasarkan definisi 

rasio pajak dalam arti luas, berikut data dari Kementerian Keuangan yang 

menunjukkan rasio pajak dalam arti luas pada tahun 2011-2018. 

 
Gambar 1.3 Rasio Pajak 
Sumber: Sumber: Data sekunder yang telah diolah. 

 

Gambar 1.3 menunjukkan rasio pajak dalam arti luas dari tahun 2011-2018. 

Rasio pajak yang terus menurun khususnya dari tahun 2012 hingga 2017 

mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib 

pajak. 

Menurut Ariyanti (2016), ada 2000 perusahaan multinasional yang 

beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 

dan 29. Alasannya adalah perusahaan merugi padahal perusahaannya masih ada. 

Tidak membayar pajak yang dimaksudkan bukan berarti perusahaan tidak 

13,8 14 13,6 13,1
11,6

10,8 10,7
11,5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rasio Pajak (%)



6 

membayar sama sekali karena PPh final dan PPh 21 masih dibayar, namun yang 

tidak dibayar adalah pajak atas dirinya sendiri. 

Dari pernyataan Ariyanti (2016) sebelumnya, dapat dilihat bahwa 

penghindaran pemenuhan kewajiban perpajakan itulah yang membuat pencapaian 

target pemerintah masih selalu di bawah target yang telah ditentukan. Setiap tahun, 

pemerintah membuat target yang diharapkan dapat dicapai dan akan dibandingkan 

dengan realisasi atau penerimaan pajak yang sebenarnya dalam tahun tersebut. 

Berikut tabel realisasi dan target penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2011-

2018. 

Tabel 1.1 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak 

Tahun Realisasi 
(triliun rupiah) 

Target 
(triliun rupiah) 

Pencapaian 
(%) 

2011 873,87 898,49 97,26 
2012 835,83 885,03 94,44 
2013 921,37 995,00 92,60 
2014 985,13 1.072,38 91,86 
2015 1.060,86 1.294,26 81,97 
2016 1.105,73 1.355,20 81,59 
2017 1.151,03 1.283,57 89,67 
2018 1.315,51 1.424,00 92,38 

Sumber: Data sekunder yang telah diolah. 
 

Dari tabel 1.1, dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2018, 

Direktur Jenderal Pajak (DJP) terus-menerus gagal mencapai target penerimaan 

pajak hingga 100% atau dengan kata lain tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal 

ini mengindikasikan masih banyak wajib pajak yang melakukan aktivitas 

pengurangan pajak, baik secara legal maupun ilegal dengan pembayaran pajak yang 

tidak sesuai dengan yang seharusnya (Dharma & Ardiana, 2016). 

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan 

pajak berupa penerapan program pengampunan pajak atau tax amnesty pada tahun 
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2016, namun masih tetap ada pihak yang berusaha untuk menghindar dari 

kewajiban perpajakannya (Wiguna & Jati, 2017). Hal ini karena, walaupun ada 

peraturan perpajakan yang dianggap pemerintah sudah merupakan yang terbaik, 

tetap saja terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan. 

Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang 

digunakan untuk keperluan negara dan meningkatkan kemakmuran rakyat yang 

merata, sedangkan bagi wajib pajak atau perusahaan, pajak merupakan salah satu 

beban besar yang akan mengurangi perolehan laba bersih (Fahrani et al., 2018). Hal 

ini memang tidak asing lagi karena sudah merupakan naluri alami wajib pajak untuk 

berusaha membayar pajak sekecil mungkin agar perolehan laba bersih dapat 

meningkat yang kemudian akan turut meningkatkan kemampuan ekonomi wajib 

pajak. Fenomena perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan 

menyebabkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang 

akan berdampak pada upaya perusahaan semakin agresif terhadap perpajakannya 

dengan melakukan pengurangan pajak, baik secara legal maupun ilegal (Wijayani, 

2016). 

Penghindaran pajak berbeda dengan agresivitas pajak, walaupun keduanya 

dapat diukur dengan tarif pajak efektif. Perusahaan yang agresif terhadap 

perpajakannya dapat berarti dua hal yang saling berlawanan, yaitu antara 

perusahaan tersebut agresif untuk menghindari beban pajaknya demi 

mempertahankan nilai laba setelah pajak atau agresif untuk membayar beban 

pajaknya demi menjaga citra perusahaan. Di sisi lain, perusahaan yang melakukan 

penghindaran pajak sudah pasti berusaha mengurangi dan menghindar dari 
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kewajiban perpajakannya, namun dengan tidak melanggar aturan (Hidayat, 2018). 

Dalam penelitian ini, yang akan diteliti lebih lanjut adalah penghindaran pajak. 

Pengurangan pajak secara legal disebut penghindaran pajak karena 

penghindaran pajak adalah perencanaan pajak yang masih sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Di sisi lain, pengurangan pajak secara ilegal disebut penggelapan 

pajak (tax evasion) dengan menutupi sejumlah perolehan omzet yang sebenarnya 

dengan melanggar peraturan (Wijayani, 2016). 

Penghindaran pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor contohnya 

adalah intensitas modal, intensitas persediaan, leverage, profitabilitas, dan ukuran 

perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016; Dharma & Ardiana, 2016; Furi, 2018; 

Hidayat, 2018; Irianto et al,, 2017; Permata et al., 2018; Pratama, 2017; Purwanti 

& Sugiyarti, 2017; Riantami & Triyanto, 2018; Sandra & Anwar, 2018; Saputro et 

al., 2018; Susilowati et al., 2018; Wiguna & Jati, 2017; Wijayani, 2016; Windarni 

et al., 2018). Perusahaan dapat mengambil tindakan sendiri dalam mengurangi 

pajak yang dibayar selama tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan 

perpajakan. 

Intensitas modal menggambarkan seberapa besar perusahaan 

menginvestasikan kekayaannya dalam bentuk aset tetap. Perusahaan berinvestasi 

pada aset tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional guna menghasilkan laba. 

Investasi pada aset tetap tersebut tentunya akan menyebabkan adanya beban 

depresiasi yang harus ditanggung perusahaan (Andhari & Sukartha, 2017). Beban 

depresiasi itulah yang akan menjadi faktor yang mengurangi beban pajak 

perusahaan, sehingga tarif pajak efektif yang menjadi indikator penghindaran pajak 



9 

ikut menurun. Oleh karena tarif pajak efektif yang turun, maka perusahaan pun 

terindikasi melakukan penghindaran pajak  (Irianto et al., 2017). 

Intensitas persediaan atau tingkat persediaan yang tinggi juga menjadi salah 

satu faktor yang dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Hal ini 

karena timbulnya beban bagi perusahaan akibat dari adanya pengeluaran untuk 

persediaan (Batmomolin, 2018). Oleh karena beban persediaan tersebut, laba bersih 

yang diperoleh perusahaan akan berkurang yang menyebabkan beban pajak yang 

harus dibayarkan akan juga ikut berkurang. Oleh karena itu, tarif pajak efektif 

perusahaan menurun dan perusahaan pun terindikasi melakukan penghindaran 

pajak. 

Penghindaran pajak juga dapat disebabkan oleh faktor leverage. Menurut 

Wijaya dan Febrianti (2017), leverage akan menimbulkan biaya bunga yang harus 

dibayarkan. Dengan adanya beban bunga tersebut, maka laba bersih perusahaan 

akan mengecil dan mengakibatkan pajak yang harus dibayar perusahaan pun ikut 

mengecil. Oleh karena itu, beban pajak dapat berkurang jika leverage yang dimiliki 

meningkat, sehingga dapat menurunkan tarif pajak efektif dan perusahaan pun 

terindikasi melakukan penghindaran pajak. 

Profitabilitas perusahaan menggambarkan keefektifan manajemen dalam 

mengelola perusahaan sehingga dapat mencapai laba yang diharapkan. Menurut 

Alfajri (2016), profitabilitas digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan dan 

menggambarkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 

mengelola aktiva yang dikenal dengan Return On Asset (ROA). Semakin tinggi 

profitabilitas perusahaan, maka akan semakin tinggi pula kewajiban perpajakannya. 
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Oleh karena itu, profitabilitas menjadi salah satu faktor penghindaran pajak karena 

sudah merupakan naluri alami perusahaan untuk meningkatkan profitabilitasnya, 

tetapi di saat yang sama juga berusaha melakukan tindakan untuk mengurangi 

kewajiban perpajakannya (Andhari & Sukartha, 2017). 

Ukuran perusahaan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

penghindaran pajak. Perusahaan yang besar cenderung memiliki total aset yang 

besar. Semakin besar aset yang dimiliki, maka semakin besar penyusutan dan 

amortisasinya (Reminda, 2017). Biaya penyusutan dan amortisasi tersebut akan 

mengurangi laba bersih, sehingga dengan mengecilnya laba bersih, maka beban 

pajak yang harus dibayar pun akan ikut mengecil. Dalam penelitian ini, ukuran 

perusahaan akan menjadi variabel kontrol. 

Urgensi dari penelitian ini adalah: Pertama, dari data yang telah dijelaskan 

sebelumnya, masih sangat banyak perusahaan dalam sektor utama yang melakukan 

tindakan penghindaran pajak, sehingga penelitian sekarang ini meneliti pada sektor 

utama. Kedua, penelitian-penelitian sebelumnya mengenai penghindaran pajak 

kebanyakan pada perusahaan sektor makanan minuman dan manufaktur lainnya 

(Furi, 2018; Hidayat, 2018; Irianto et al., 2017; Lestari & Putri, 2017; Permata, 

2018; Purwanti & Sugiyarti, 2017; Saputro et al., 2018; Wiguna & Jati, 2017), 

sehingga pada penelitian ini akan meneliti pada sektor utama yang mencakup sektor 

pertanian dan pertambangan. Ketiga, adanya ketidakkonsistenan mengenai 

hubungan antara intensitas modal, intensitas persediaan, leverage, dan profitabilitas 

terhadap penghindaran pajak, sehingga penelitian mengenai hubungan antara 

variabel-variabel tersebut sangat penting untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, 
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peneliti melakukan penelitian dengan judul Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, 

Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor 

Utama yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2018. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, dapat 

dirumuskan masalah yang akan  diteliti dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak? 

2. Apakah intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak? 

3. Apakah leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak. 

2. Mengetahui pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak. 

3. Mengetahui pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak. 

4. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi: 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa 

bukti empiris mengenai pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, 

leverage, dan profitabilitas secara simultan dan parsial terhadap 

penghindaran pajak. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah 

wawasan pembaca serta sebagai referensi dalam mengembangkan 

penelitian selanjutnya tentang pengaruh intensitas modal, intensitas 

persediaan, leverage, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi: 

1) Manajemen perusahaan, agar hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan tentang penghindaran pajak, 

sehingga manajemen bisa melakukan manajemen perpajakan dengan lebih 

baik dan memelihara reputasi perusahaan di mata publik. 

2) Mahasiswa program studi Akuntansi atau peneliti selanjutnya, agar hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi 
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pedoman dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

penghindaran pajak. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan penelitian pada rasio 

intensitas modal, intensitas persediaan, leverage, dan profitabilitas. Oleh karena itu, 

ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini mencakup perusahaan sektor 

utama yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011-2018. Data 

yang akan digunakan untuk meneliti berupa data sekunder, yaitu data dari laporan 

keuangan perusahaan yang diunduh dari Bursa Efek Indonesia dan/atau website 

resmi masing-masing perusahaan. 


