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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Pajak merupakan pungutan yang dilakukan negara terhadap pribadi 

perorangan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan 

digunakan untuk negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan 

seiring menipisnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, maka pemerintah 

akan lebih menggantungkan pada sektor perpajakan untuk penerimaan dalam 

APBN (Candra, 2012).  

Pajak bagi sebagian besar negara di dunia digunakan sebagai sumber 

utama penerimaan negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, wajar saja bila 

pemertintah terus berupaya untuk melakukan pemungutan pajak hingga tingkat 

penerimaan yang paling optimal agar penerimaan kas negara menjadi stabil dan 

pembangunan negara dapat berjalan dengan baik. Selain itu untuk meningkatkan 

kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan dan pemerintah 

negara melalui partisipasi dari masyarakat melalui pungutan pajak sesuai dengan 

kemampuannya. 

Undang-undang pajak di Indonesia saat ini menganut sistem self  

assesment. Artinya bahwa besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada  

wajib pajak (WP) itu sendiri, dimana wajib pajak harus melaporkan secara teratur 

seluruh jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang telah ditentukan dalam 
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peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh sebab itu, untuk mendukung 

keberhasilan diterapkannya sistem self assesment salah satu hal mendasar yang 

harus dilakukan adalah melaksanakan penegakan hukum (law enforcement) 

perpajakan. Penegakan hukum dalam perpajakan mempunyai korelasi yang positif 

dengan kesuksesan penerimaan pajak. Artinya, pelaksanaan penegakan hukum 

pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih 

baik dari wajib pajak dan akan bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor 

pajak.  

Dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya 

yang dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke 

kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan selama 

satu tahun. Dengan demikian, banyak perusahaan yang melakukan berbagai 

macam usaha untuk melakukan pengelakan pajak dengan mengurangi biaya pajak 

yang harus disetorkan ke kas negara.  

Pengelakan pajak dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajak (tax 

avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion). Secara garis besar perbedaan 

utama dari kedua cara pengelakan pajak adalah dari sisi legalitas. Penggelapan 

pajak menggunakan cara yang tidak diperkenankan oleh ketentuan undang-undang 

yang berlaku. Berbeda dengan penggelapan pajak, penghindaran pajak 

menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan undang–undang atau dapat 

juga dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang–undang perpajakan.  

Penghindaran pajak menyebabkan negara merugi puluhan hingga ratusan miliar 

rupiah  setiap tahunnya dalam pendapatan negara sektor pajak. Dengan 
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berkurangnya penerimaan pajak, peningkatan pendidikan kesejahteraan rakyat, 

pembangunan infrastruktur publik, dan pembangunan daerah menjadi tidak 

maksimal. Masyarakat memandang bahwa perusahaan seharusnya berpartisipasi 

dalam memajukan kesejahteraan masyarakat luas melalui pembayaran pajak. 

Namun demikian, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat 

melakukan penuntutan secara hukum, karena pelaku penghindaran pajak ini 

memanfaatkan celah-celah dan memanfaatkan hal–hal yang belum diatur dalam 

undang-undang perpajakan meskipun tindakan ini merugikan negara.   

 Perusahaan melihat bahwa penghindaran pajak dapat memberikan 

keuntungan ekonomis kepada perusahaan. Dalam hal penghindaran pajak, 

perusahaan bukan enggan untuk ikut melaksanakan kegotong royongan nasional 

melainkan hanya lebih ke arah mengatur jumlah pajak yang akan dibayarkan 

kurang dari jumlah yang seharusnya. Para pemegang saham mengharapkan beban 

pajak berkurang sehingga perusahaan dapat memaksimalkan laba. Pemegang 

saham juga membutuhkan penghindaran pajak dalam jumlah yang tepat, tidak 

terlalu sedikit karena dapat mengurangi laba dan tidak terlalu banyak karena 

memiliki risiko denda dan turunnya reputasi perusahaan. 

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan terdapat keterkaitan antara 

pemegang saham sebagai principal dan manajer sebagai agent. Menurut Minnick 

dan Noga (2010),  pemegang saham menginginkan laba yang tinggi dan nilai 

perusahaan atau firm value yang tinggi juga dengan cara meminimalkan jumlah 

pajak yang harus dibayarkan. Namun demikian, keputusan untuk penghindaran 

pajak perusahaan dibuat oleh para manajer dan para manajer juga memiliki 
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pengharapan terhadap sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan 

demikian, para manajer memiliki peluang untuk bertindak oportunis dengan 

melakukan penghindaran pajak untuk tujuan mendapat keuntungan jangka pendek 

dan tidak untuk keuntungan jangka panjang seperti yang diinginkan oleh 

pemegang saham. 

Tata kelola perusahaan diharapkan dapat mengendalikan akibat dari 

masalah agensi ini terhadap penghindaran pajak. Besarnya jumlah penerimaan 

negara sektor pajak sehingga pemerintah membutuhkan masukan dan informasi 

untuk membangun peraturan atau regulasi yang dapat mencegah penghindaran 

pajak yang dilakukan oleh perusahaan.  Masyarakat juga membutuhkan suatu 

indikator dalam melihat tingkat partisipasi perusahaan dalam membayarkan 

kewajiban pajak mereka, mengingat fungsi pajak sebagai pendistribusian 

pendapatan. Penilaian masyarakat juga menentukan preferensi masyarakat untuk 

mengkonsumsi produk atau berinvestasi di perusahaan tertentu. Investor tentunya 

lebih memilih perusahaan dengan tingkat risiko yang rendah. Dengan demikian, 

perusahaan memiliki reputasi yang dapat berpengaruh terhadap preferensi 

konsumen untuk mengkonsmsi produk dari perusahaan dan investor yang hendak 

menentukan perusahaan mana yang akan diinvestasi. 

Dalam praktik tax avoidance, wajib pajak tidak secara jelas melanggar 

undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan 

maksud dan tujuan undang-undang. Praktik tax avoidance yang dilakukan oleh 

manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak 

yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk 
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melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu 

persoalan tax avoidance merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu 

Sisi tax avoidance tidak melanggar hukum, tapi disisi lain tax avoidance tidak 

diinginkan oleh pemerintah.  

Direktorat Jenderal Pajak telah menyelidiki kasus penghindaran pajak 

yang dilakukan oleh PT.Coca Cola Indonesia. PT.CCI diduga mengakali pajak 

sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp. 49,24 milyar. 

hasil penelusuran DJP, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan 

penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan 

ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban 

biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga 

setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain  untuk iklan dari dari 

produk minuman   jadi   merek Coca Cola  periode tahun 2002-2006 dengan total 

sebesar Rp 566,84 milyar. (Kompas.Com: 2014) 

Perusahaan dalam melakukan pembayaran pajak dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, salah satunya adalah karakteristik perusahaan. Karakteristik pada 

perusahaan yang berkaitan secara langsung pada tingkat efektif pajak adalah 

capital intensity atau yang dikenal sebagai rasio intensitas modal.  

Capital intensity adalah tingkat dimana besaran investasi aset perusahaan 

pada aset tetapnya.  Aset tetap sebagai salah satu kekayaan perusahaan memiliki 

dampak yang dapat mengurangi penghasilan perusahaan yang dimana hampir 

semua aset tetap dapat mengalami penyusutan atau depresiasi yang dimana akan 

menjadi biaya bagi perusahaan itu sendiri. Maka semakin besar biaya yang 
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dikeluarkan akibat depresiasi dari aset tetap maka akan semakin kecil tingkat 

pajak yang harus dibayarkan atau dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk mengurangi 

beban pajak yang harus dibayar, perusahaan melakukan manajemen pajak didalam 

perusahaan. 

Manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan 

benar namun jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditekan serendah mungkin 

untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan dari manajemen 

pajak adalah meminimalisasi beban atau pajak yang terutang baik dalam tahun 

berjalan ataupun untuk tahun-tahun berikutnya. Strategi manajemen pajak adalah 

penghindaran pajak. Penghindaran pajak memberikan keuntungan terhadap 

perusahaan namun di sisi lain penghindaran pajak memberikan dampak negatif 

terhadap perusahaan. 

Aktivitas penghindaran pajak (tax avoidance) dapat juga dipengaruhi oleh 

tingkat persediaan atau inventory intensity ratio dimana dapat mengurangi jumlah 

pajak yang dibayar perusahaan. Hal ini karena timbulnya beban-beban bagi 

perusahaan akibat dari adanya persediaan (Herjanto, 2007:248). Beban-beban 

tersebut akan mengurangi laba bersih perusahaan dan mengurangi jumlah pajak 

yang dibayarkan oleh perusahaan. Manajer akan berusaha meminimalisir beban 

tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. 

tetapi di sisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa 

ditanggung untuk menekan beban pajak yang dibayar perusahaan. 

Selain faktor-faktor tersebut, aktivitas penghindaran pajak (tax avoidance) 

juga dapat dipengaruhi oleh financial distress. Financial distress (kesulitan 
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keuangan) merupakan suatu keadaan yang dialami perusahaan akibat menurunnya 

kondisi ekonomi dan keuangan perusahaan yang mengakibatkan meningkatnya 

risiko kebangkrutan, dapat meningkatkan potensi perusahaan melakukan praktik 

penghindaran pajak agar dapat tetap berdiri, Jika risiko kebangkrutan sudah cukup 

tinggi, tak pelak lagi perusahaan akan secara agresif melakukan praktik 

penghindaraan pajak dan mengabaikan risiko audit yang dilakukan oleh otoritas 

pajak (Brondolo, 2009; Campello et al., 2012).  Menurut Richardson et al. (2015), 

terdapat beberapa implikasi pada peraturan pajak perusahaan ketika perusahaan 

tersebut mengalami kesulitan keuangan. Sebagai contoh, meningkatnya biaya 

modal dan berkurangnya sumber keuangan eksternal (utang, pinjaman) yang 

dihadapai perusahaan yang mengalami krisis dan secara general, keinginan dari 

manajer untuk mengambil risiko yang dapat mengembalikan keseimbangan 

perusahaan melalui penghindaran pajak. 

Dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH CAPITAL 

INTENSITY, INVENTORY INTENSITY RATIO DAN FINANCIAL 

DISTRESS, TERHADAP  TAX AVOIDANCE  (Studi pada Perusahaan 

Manufaktur  Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2014-2016)” 

1.2  Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah pengaruh capital intensity terhadap tax avoidance? 

2. Bagaimanakah pengaruh inventory intensity ratio terhadap tax avoidance? 
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3. Bagaimanakah pengaruh financial distress terhadap tax avoidance? 

1.3  Tujuan Penelitian  

  Adapun tujuan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis  pengaruh capital intensity terhadap 

tax avoidance. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh  inventory intensity ratio 

terhadap tax avoidance. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis  pengaruh  financial distress terhadap 

tax avoidance. 

1.4   Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Praktisi  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi perusahaan, 

pemerintah, serta stakeholder lainnya dalam menjalankan aktifitasnya 

yang berkaitan dengan  capital intensity, inventory intensity ratio, 

financial distress, terhadap  tax avoidance pada perusahaan manufaktur 

sektor makanan dan minuman 

2.  Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian 

selanjutnya terutama berkaitan dengan capital intensity, inventory intensity 

ratio, financial distress, terhadap  tax avoidance pada perusahaan 

manufaktur sektor makanan dan minuman 
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1.5    Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan suatu pola dalam penyusunan karya 

ilmiah untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari bab pertama hingga 

bab terakhir. Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan pembaca 

dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini disusun dengan urutan sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah,    

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang teori agensi, teori signal, definisi pajak, 

capital intensity, inventory intensity ratio, financial distress, tax 

avoidance, hukum pajak menurut pandangan Islam, penelitian 

terdahulu, hipotesis, pengembangan hipotesis dan kerangka 

konseptual.  

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik 

pengambilan sampel,  definisi dan pegukuran operasional variabel, 

metode analisis data serta pengujian hipotesis. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bagian hasil dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian 

secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode 
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penelitian yang telah di tetapkan untuk selanjutnya diadakan 

pembahasan tentang hasilnya. 

BAB V PENUTUP  

 Bab ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan analisis dan 

pembahasan yang telah dikemukakan di bab sebelumnya, 

keterbatasan penelitian dan saran yang dapat dipertimbangkan 

dalam penelitian selanjutnya.  

 

 

 

 


