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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk yang besar dan 

memiliki sumber daya yang berlimpah serta merupakan kawasan lalu lintas 

perdagangan dunia. Hal ini membuat banyak pengusaha dalam negeri maupun 

luar negeri tertarik untuk mendirikan perusahaan guna memanfaatkan sumber 

daya yang secara tidak langsung akan membantu negara untuk mendapatkan 

keuntungan melalui pajak. 

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, penghasilan 

adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib 

pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang 

bersangkutan. Wajib pajak dalam hal ini badan merupakan sekumpulan orang 

dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara/daerah dengan nama 

dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi 

lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 

dan bentuk usaha tetap. Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang 

dilakukan perusahaan akan dikenakan pajak sebagaimana diatur dalam undang-

undang (Dharma & Ardiana, 2016). 
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Penerimaan pajak di Indonesia mendatangkan hasil yang cukup besar bagi 

pelaksanaan pembangunan. Pemerintah di Indonesia sendiri melakukan upaya 

intensifikasi dan ekstensifikasi dalam upaya untuk mengoptimalkan sektor 

perpajakan. Berdasarkan data penerimaan pajak dari Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia.  Realisasi Penerimaan pajak PPh non migas di Indonesia 

masih belum mampu dicapai dengan maksimal.  

Tabel 1.1 

Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia Tahun 

Tahun Target Realisasi 
Efektifitas 

Pemungutan Pajak 

2015 Rp 629,8 Triliun  Rp 552,6 Triliun  87,7%  

2016 Rp 819,5 Triliun  Rp 630,1Triliun  76,9%  

2017 Rp 742,2Triliun  Rp 514,1 Triliun  69,3%  

Sumber: Kementrian Keuangan Republik Indonesia, (2018) 

Belum mampunya pemerintah merealisasi penerimaan pajak secara maksimal 

menimbulkan pertanyaan apakah dari sisi wajib pajak terdapat beberapa tindakan 

penghindaran pajak, ataukah memang pemungutan yang dilakukan belum mampu 

berjalan secara maksimal. Penerimaan pajak harus mampu mencapai tingkat yang 

maksimal karena hasil penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk 

pembiayaan, baik di tingkat pusat maupun daerah (Adisamartha dan Noviari, 

2015). 

Dari sisi pemilik perusahaan, pastilah menginginkan hasil laba yang tinggi 

dan kinerja yang baik dari para manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan 

juga menginginkan kompensasi yang seimbang dengan hasil kinerja mereka. 

Beberapa manajer bahkan melakukan manajemen laba untuk meningkatkan laba 

untuk kepentingan pribadi dari pihak internal dengan memanfaatkan kebijakan 

akuntansi (Adisamartha dan Noviari, 2015). 
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Menurut Suyanto dan Supramono (2012) menyatakan bahwa bagi 

perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan 

perusahaan. Hal itu menyebabkan perusahaan mencari cara untuk mengurangi 

biaya pajak. Oleh karena itu, dimungkinkan perusahaan akan menjadi agresif atau 

disebut dengan agresivitas pajak.  

Agresivitas pajak merupakan isu yang kini cukup fenomenal di kalangan 

masyarakat. Agresivitas pajak terjadi hampir di semua perusahaan-perusahaan 

besar maupun kecil di seluruh dunia. Tindakan agresivitas pajak ini dilakukan 

dengan tujuan meminimalkan besarnya biaya pajak dari biaya pajak yang telah 

diperkirakan, atau dapat disimpulkan dengan usaha untuk mengurangi biaya pajak 

(Nugraha, 2015). 

 Menurut Frank, et al. (2009) mengungkapkan agresivitas pajak 

perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang 

dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (tax planning) baik menggunakan 

cara yang tergolong secara legal (tax avoidance) atau ilegal (tax evasion). Walau 

tidak semua tindakan yang melanggar peraturan, namun semakin banyak celah 

yang digunakan ataupun semakin besar penghematan yang dilakukan maka 

perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak. Banyaknya 

tindakan agresivitas pajak menyebabkan perlunya dilakukan strategi-strategi. 

Pertama, tingginya tingkat persediaan dalam perusahaan akan menimbulkan 

tambahan beban bagi perusahaan. PSAK 14 No.13 menyatakan adanya beberapa 

pemborosan yang ditimbulkan akibat tingginya tingkat persediaan, biaya-biaya 

tersebut meliputi biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya produksi, biaya 
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penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan. Biaya-biaya 

tersebut akan diakui sebagai biaya di luar persediaan itu sendiri. Biaya-biaya 

tersebut nantinya akan mengurangi tingkat laba bersih perusahaan dan 

mengurangi beban pajak. 

Kedua, menurut Dharma dan Ardiana (2016) kepemilikan aset tetap suatu 

perusahaan dibandingkan dengan total aset Intensitas kepemilikan aset tetap dapat 

mempengaruhi pembayaran pajak perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan 

menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. 

Pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap mengenai perpajakan adalah dalam 

hal depresiasi. Beban depresiasi yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan 

mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan 

bertindak sebagai pengurang.  

Ketiga, menurut Suyanto dan Supramono (2012) Likuiditas sebuah 

perusahaan diprediksi akan memengaruhi agresivitas pajak perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menggambarkan memiliki arus kas 

yang baik sehingga perusahaan tersebut tidak enggan untuk membayar seluruh 

kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Keempat, Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukan 

beberapa utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas 

operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban 

bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan 

mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang 

harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Surbakti, 2012). 
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Kelima, menurut Rodriguez dan Arias (2013) Ukuran perusahaan dapat 

menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar aset 

yang dimiliki diharapkan semakin meningkatkan produktifitas perusahaan. 

Peningkatan produktifitas akan menghasilkan laba yang semakin besar dan 

tentunya mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan. 

Fenomena Toyota Motor Manufacturing di Indonesia Telah lama terendus 

oleh Direktorat Jenderal Pajak. Toyota Motor Manufacturing menghindari 

pembayaran pajaknya melalui transfer pricing. Transfer pricing  modusnya sangat 

sederhana, perusahaan memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu Negara 

ke negara lain yang menerapkan tarif pajak yang lebih murah (tax haven). 

Pemindahan beban pajak PT Toyota Motor Manufacturing dilakukan dengan 

memanipulasi harga penjualan diluar prinsip kewajaran kepada perusahaan afiliasi 

yang berada di Singapura. (Kompasiana, 2017). 

Direktorat Jenderal Pajak melakukan Pemeriksaan atas laporan keuangan 

Toyota. Toyota Motor Manufacturing di Indonesia mengekspor 17.181 unit 

Fortuner ke Singapura. Petugas pajak menemukan bahwa harga pokok penjualan 

Fortuner adalah Rp 161 juta per unit. Dokumen internal Toyota menunjukkan 

bahwa semua Fortuner itu dijual 3,49% lebih murah dibandingkan nilai tersebut. 

Temuan yang sama juga terlacak pada penjualan mobil Innova diesel dan Innova 

bensin, yang masing-masing dijual lebih murah 1,73% dan 5,14% dari biaya 

produksi per unit. Toyota Indonesia menanggung kerugian dari penjualan mobil-

mobil ke Singapura. 
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Temuan Direktorat Jenderal Pajak juga menemukan bahwa Toyota Motor 

Manufacturing menjual produk-produk serupa kepada pembeli lokal di Indonesia 

dengan harga berbeda. Ketika dijual di dalam negeri, mobil yang persis sama 

dilepas ke pasar dengan nilai keuntungan bruto sebesar 3,43%  - 7,67%.  

Petugas pajak memeriksa nilai kewajaran dari semua transaksi Toyota 

Manufacturing ke Singapura. Direktorat Jenderal Pajak menentukan kewajaran 

harga penjualan suatu perusahaan dengan cara membandingkan harga dengan 

transaksi perusahaan sejenis di luar negeri. Aturan ini merujuk pada Transfer 

Pricing Guideline yang disusun Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD).  petugas pajak menggunakan lima perusahaan otomotif 

yang dianggap memiliki karakteristik serupa sebagai pembanding untuk Toyota. 

Kelima perusahaan itu adalah Hindustan Motors (India), Yulon Motor (Taiwan), 

Force Motor Limited (India), Shenyang Jinbei, dan Dongan Heibao (Cina).  

Transaksi afiliasi kelima perusahaan menetapkan bahwa kisaran 

keuntungan bruto yang dapat dinilai wajar untuk perusahaan otomotif yang 

melakukan ekspor adalah 3,22 - 13,58%. Pemeriksaan pajak lalu mengkoreksi 

harga transaksi Toyota Motor Manufacturing Indonesia kepada Toyota Motor 

Asia Pacific di Singapura.Omzet penjualan Toyota Motor Manufacturing  

melonjak hampir setengah triliun Nilainya sekarang menjadi Rp 27,5 triliun.  

Petugas pajak kemudian memeriksa laporan keuangan Toyota Motor 

Manufacturing pada tahun 2008. Modus ekspor dengan nilai tak wajar juga 

berulang pada tahun itu. Koreksi serupa dilakukan dan nilai omzet Toyota tahun 

itu melonjak 1,7 triliun menjadi Rp 34,5 triliun.  
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Dengan kombinasi permainan harga dalam transaksi terafiliasi dan 

pembayaran royalti yang dinilai tidak wajar. Toyota Motor Manufacturing 

Indonesia melaporkan penghasilan kena pajak sebesar Rp 426,9 (2007) miliar dan 

Rp 60,6 (2008) Triliun. Karena merasa sudah membayar lebih dari nilai itu, lima 

tahun lalu Toyota menuntut negara mengembalikan kelebihan pajak sebesar Rp 

412 miliar. Direktorat Jenderal Pajak tidak terima dan menyatakan penghasilan 

Toyota yang harus dikenai pajak adalah Rp 975 miliar (2007) dan Rp 2,45 triliun 

(2008). Pada akhirnya Pemerintah meminta Toyota membayar kekurangan 

pajaknya senilai Rp 1,22 triliun. Perbedaan pehitungan ini yang menjadi sengketa, 

dan mengungkap bahwa  Toyota motor manufacturing Indonesia meminimalkan 

beban pajak dengan skandal transfer pricing (Investigasi.Tempo, 2014). 

Penelitian tentang tingkat agresivitas wajib pajak badan telah banyak 

diteliti oleh berbagai pihak dengan variabel yang berbeda dan memiliki bukti 

empiris yang berbeda pula. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suyanto dan 

Supramono (2012) menemukan bahwa Likuiditas dan Komisaris independen 

memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak 

perusahaan sedangkan leverage dan manajemen laba memiliki pengaruh positif 

namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. 

Penelitian terdahulu Adisamartha dan Noviari (2015) menemukan bahwa 

Likuiditas dan Intensitas Persediaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

agresivitas wajib pajak badan. Sedangkan Leverage dan Intensitas Aset Tetap 

tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat  agresivitas wajib pajak badan. 
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 Andhari dan Sukartha (2017) menemukan bahwa variabel Profitabilitas 

dan Capital Intensity berpengaruh positif pada agresivitas pajak perusahaan, 

sedangkan variabel pengungkapan Corpotare Social Responsibility dan Leverage 

berpengaruh negatif pada agresivitas pajak perusahaan, dan variabel Inventory 

Intensity tidak berpengaruh pada agresivitas pajak. 

Dharma dan Ardiana (2016) menemukan bahwa Leverage memiliki 

pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance, Ukuran Perusahaan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance, Intensitas Aset 

Tetap memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance, dan 

Koneksi Politik tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 

Fikriyah (2013) menyatakan bahwa Likuiditas, Leverage, Profitabilitas 

perusahaan tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak 

perusahaan sedangkan Karakteristik Kepemilikan  terbukti berpengaruh signifikan 

terhadap agresivitas pajak perusahaan. 

 Penelitian ini merujuk pada penelitian Adisamartha dan Noviari (2015), 

perbedaan penelitan ini dengan penelitian Adisamartha dan Noviari (2015) 

terletak pada objek pengamatan. Pada penelitian sebelumnya menggunakan objek 

penelitian seluruh Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian pada Perusahaan 

Manufaktur Sub Sektor Otomotif yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. 

Alasan peneliti memilih Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif karena 

Sektor Otomotif yang memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. Pada tahun 

2016 Industri otomotif tercatat menyumbang 10,47 persen dari total produk 
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domestik bruto (PDB) nasional. Pada 2016, industri otomotif tercatat 

menyumbang  penyerapan tenaga kerja mencapai 1,5 juta. Otomotif saat ini 

menjadi salah satu penopang ekonomi dan industri nasional.  

 Peneliti menambahkan variabel ukuran perusahaan, alasan peneliti 

menambahkan variabel ukuran perusahaan karena pada penelitian terdahulu 

banyak menggunakan variabel ukuran perusahaan untuk meneliti agresivitas pajak 

serta mendapatkan hasil yang berbeda – beda, sehingga penulis termotivasi untuk 

menambahkan variabel ini . 

Penelitian ini penting untuk mengetahui Intensitas Persediaan, Intensitas 

Aset Tetap, Likuiditas, Leverage dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap 

Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan, Sehingga kedepannya pemerintah 

mengetahui langkah apa yang dapat diambil guna mempersempit ruang gerak 

perusahaan yang melakukan agresivitas pajak. Melihat kondisi tersebut maka 

penulis mengangkat topik tersebut dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, Likuiditas, Leverage dan 

Ukuran Perusahaan terhadap  Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan Pada 

Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar BEI Periode 

2013-2017 ”. 

1.2.   Rumusan Masalah  

Masalah perpajakan seakan menjadi masalah yang akrab dalam 

perkembangan kehidupan masyarakat. Pajak memiliki arti tersendiri bagi wajib 

pajak dan pemerintah. Bagi perusahaan, sebagai wajib pajak, pajak dapat diartikan 

sebagai  beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang diterima 
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perusahaan.Namun sebaliknya bagi pemerintah pajak merupakan penerimaan 

Negara Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin 

besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap tingkat agresivitas 

wajib pajak badan?  

2. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap tingkat agresivitas 

wajib pajak Badan?  

3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap tingkat agresivitaswajib pajak 

badan?  

4. Apakah leverage berpengaruh terhadap tingkat agresivitas wajib pajak 

badan?  

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat agresivitas 

wajib pajak badan?  

6. Apakah intensitas persediaan, intensitas aset tetap, likuiditas, leverage, 

dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap tingkat 

agresivitas wajib pajak badan?  

 

1.3.  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh likuiditas terhadap 

agresivitas wajib pajak badan.  
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2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh intensitas persediaan 

terhadap agresivitas wajib pajak badan. 

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh intensitas aset tetap 

terhadap agresivitas wajib pajak badan.  

4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh leverage terhadap tingkat 

agresivitas wajib pajak badan. 

5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan. 

6. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh intensitas persediaan, 

intensitas aset tetap, likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan secara 

simultan terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini sangat diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, 

diantaranya:  

a.  Bagi pihak Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan 

menambah pengetahuan mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi 

tingkat agresivitas wajib pajak badan yaitu intensitas persediaan, intensitas 

aset tetap, likuiditas, leverage,dan ukuran perusahaan serta penelitian ini 

dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. 

b.  Bagi Perusahaan Manufaktur  Sub Sektor Otomotif 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan di masa yang akan datang yang terkait masalah 

agresivitas pajak. 

c.  Bagi pihak eksternal (investor, kreditur,dan pihak lain) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan  

informasi bagi investor sebelum mengambil keputusan melakukam 

investasi di suatu perusahaan yang terkait dengan intensitas persediaan, 

intensitas aset tetap, likuiditas, leverage,dan ukuran perusahaan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN  

 Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI  

 Bab ini berisi penjelasan teory agency, agresivitas pajak, intensitas 

persediaan, intensitas aset tetap, likuiditas, leverage, dan ukuran 

perusahaan yang menjadi tujuan utama penelitian ini, pandangan 

islam tentang pajak, review penelitian terdahulu, desain penelitian, 

serta hipotesis dan pengembangan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN  

 Bab ini menampilkan cara yang dipilih untuk memperoleh jawaban 

atas permasalahan yang diajukan, sampel dan metode pengambilan 
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sampel, data penelitian, defenisi operasional variabel dan teknik 

analisa data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini mengurai tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data 

yang telah diperoleh 

BAB V PENUTUP  

 Bab ini berisi kesimpulan dan hasil pengolahan data yang ditemukan 

selama penelitian dan sekaligus memberi saran sebagai tindak lanjut 

dari hasil penelitian. 


