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BAB I 

PENDAHULAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Target penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2012-2015 tidak sesuai 

dengan target yang di harapkan (okezone.com). Pada tahun 2012 target 

penerimaan pajak sebesar 1.016 triliun sedangkan realisalisasinya sebesar  981 

triliun atau sebesar 96,4%. Tahun 2013 target penerimaan pajak sebesar 1.148 

triliun sedangkan realisasinya sebesar 1.077 triliun atau sebesar 93,8% dan tahun 

2014 target penerimaan pajak sebesar 1.246 triliun dan realisasinya sebesar 1.143 

triliun atau sebesar 91,7%. Salah satu penyebab kurang optimalnya penerimaan  

pajak adalah karena tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. 

Pada tahun 2005 menurut Bappenas terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal 

Asing yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi 

dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Budiman dan 

Setiyono, 2012). Selain di Indonesia, penghindaran pajak juga dilakukan oleh 

negara asing. Seperti di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah 

perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yakni dengan membayar pajak 

kurang dari 20% padahal rata-rata pajak yang dibayarkan perusahaan mendekati 

30% (Dyreng at al., 2008). 

Penghindaran pajak perusahaan internasional telah terjadi sekian lama 

dan telah menjadi kebudayaan dalam ekonomi di banyak negara Barat. 

Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan gap dan celah dalam 

peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak perusahaan dengan cukup 

signifikan. Di Indonesia sendiri, praktek penghindaran pajak telah banyak 
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dilakukan dan Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang dengan 

kerugian paling besar yang diakibatkan oleh penghindaran pajak. Tercatat bahwa 

pada periode 2001-2009, Indonesia mengalami kerugian yang mencapai $109 

miliar. Salah satu kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia adalah PT. 

Asian Agri yang beroperasi di bidang pertanian dan perkebunan. PT. Asian Agri 

menggelapkan pajak perusahaan sebesar Rp 2,6 triliun rupiah. Kasus terbaru yang 

diungkap dalam Harian Solopos 6 April 2016, yaitu Konsorsium Jurnalis 

Investigasi Internasional (ICIJ) mempublikasi Panama Papers yang merupakan 

jutaan dokumen mengenai individu dan entitas bisnis yang memanfaatkan 

perusahaan offshore yang melibatkan firma hukum Mossack Foncesa. Sebanyak 

11,5 juta dokumen milik Mossack Foncesa mengungkap sejumlah perusahaan 

bayangan yang digunakan untuk aktivitas pencucian uang, kesepakatan senjata 

dan obat-obatan terlarang, serta penghindaran pajak. ICIJ menyatakan bahwa 

kasus transfer kekayaan pengusaha Indonesia ke perusahaan bayangan ini sudah 

terjadi sejak tahun 1970-an. Salah satu alasan pengusaha besar di Tanah Air 

mentransfer uangnya ke luar negeri adalah menghindari kewajiban pajak. 

Pada tahun 2015 juga terungkap kasus penghindaran pajak. Global 

Financial Integrity mencatat aliran dana yang dihasilkan dari penghindaran pajak 

di Indonesia dan dikirim ke luar negeri mencapai US$ 6,6 sepanjang satu dekade 

terakhir. Akibat praktik ilegal ini Indonesia mengalami kerugian hingga Rp 240 

triliun. Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro juga menyatakan bahwa 

ada perusahaan yang melaporkan harga barang ekspor dibawah harga pasar, dan 



3 
 

ini diduga adanya praktik transfer pricing (www.bisnis.com diakses pada tanggal 

4 Maret 2017). 

Tax Avoidance diartikan sebagai suatu usaha mengurangkan pembayaran 

pajak dengan cara yang diperbolehkan hukum, yaitu dengan cara memanfaatkan 

celah-celah peraturan yang ada. Penghindaran pajak (Tax Avoidance) sering 

dianalogikan dengan upaya perencanaan pajak (tax planning) yang merupakan 

proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian 

rupa sehingga hutang pajak baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya 

berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik 

oleh ketentuan perundangundangan perpajakan maupun secara komersial 

(Setyani, 2008 dalam Surbakti, 2012). Tax Avoidance digambarkan sebagai 

tindakan yang sah secara hukum dan moral terkait dengan penghematan di aspek 

pembayaran pajak, dan hal tersebut merupakan ide yang baik juga pintar. Tax 

Avoidance merupakan suatu tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam upaya 

efisiensi beban pajak (Surbakti, 2012). 

Terdapat beberapa alasan yang membuat perusahaan melakukan 

penghindaran pajak, salah satunya faktor ekonomi. Alasan perusahaan melakukan 

penghindaran pajak dari sisi ekonomi dikarenakan perusahaan ingin mendapatkan 

laba yang sebesar-besarnya dan membayar pajak kepada pemerintah dengan 

angka yang sekecil-kecilnya. Dikarenakan hanya perusahaan yang memperoleh 

laba yang dapat melakukan penghindaran pajak (Tax Avoidance). Hal ini sesuai 

dengan penelitian Bayu Agung Pranoto (2015) yang menyatakan bahwa 
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Perusahaan harus meminimalkan biaya guna memperoleh laba yang tinggi, salah 

satunya meminimalkan beban pajak dengan cara melakukan Tax Avoidance. 

Intensitas kepemilikan aset tetap dapat memengaruhi 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 memengaruhi pajak 

perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai 

pengurang pajak. Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan 

mengurangi pajak terutang perusahaan (Mulyani, 2014). Penelitian yang 

dilakukan oleh Noor et al. (2010) dan Adelina (2012) menyatakan bahwa 

kepemilikan aset tetap berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance. Perusahaan 

yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya 

lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang 

melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. 

Saless Growh juga dapat memengaruhi perusahaan dalam membayar 

pajak. pertumbuhan penjualan/Sales Growth adalah perubahan penjualan pada 

laporan keuangan per tahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan 

profitabilitas di masa yang akan datang. Apabila profitabilitas perusahaan 

meningkat maka pertumbuhan penjualan pun akan meningkat dan kinerja 

perusahaan semakin baik, karena dengan semakin meningkatnya profitabilitas 

perusahaan, semakin meningkat pula laba suatu penjualan yang dapat mendorong 

peningkatan pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun. 
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Secara logika jika pertumbuhan penjualan perusahaan meningkat maka 

perusahaan akan lebih banyak mendapat keuntungan dan dapat mempengaruhi 

jumlah pajak yang dibayarkan. Semakin meningkat pertumbuhan penjualan maka 

semakin rendah nilai CETR, karena perusahaan cenderung untuk mengurangi 

pembayaran (Budiman dan Setiyono, 2012). 

Faktor lain yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran 

pajak adalah karena adanya Koneksi Politik. Dunia bisnis berkaitan erat dengan 

politik. Keberhasilan suatu bisnis akan dipengaruhi oleh politik dimana bisnis itu 

berada. Hubungan antara pengusaha-penguasa di Indonesia terjadi dengan 

munculnya pengusaha klien, yaitu pengusaha-pengusaha swasta pribumi yang 

beroperasi di bawah dukungan dan proteksi berbagai jaringan kekuasaan 

pemerintah. Pengusaha-pengusaha seperti ini sudah ada sejak era demokrasi 

parlementer (1950-1960), demokrasi terpimpin (1959-1965), dan era orde baru 

(Muhaimin, 1995 dalam Fatharani, 2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh Purwoto (2011) menyebutkan bahwa 

perusahaan yang mempunyai Koneksi Politik adalah perusahaan dengan cara-cara 

tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan 

dengan politisi atau pemerintah. Menurut Faccio (2006) menjelaskan bahwa 

perusahaan dianggap memiliki koneksi secara politik jika setidaknya salah satu 

pemegang saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari 

total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, 

presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, 

atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atas atau partai politik. Koneksi 
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Politik juga dapat dilihat dari ada atau tidaknya kepemilikan langsung oleh 

pemerintah pada perusahaan (Fatharani, 2012). 

Perusahaan manufaktur adalah suatu perusahaan yang aktivitasnya 

mengelola bahan mentah atau bahan baku sehingga menjadi barang jadi lalu 

menjualnya kepada konsumen. Alasan peneliti mengambil objek perusahaan 

manufaktur dikarenakan perusahaan manufaktur memiliki intensitas kepemilikan 

aset tetap yang terbilang cukup banyak (www.idx.co.id). Intensitas Aset Tetap 

dapat mengurangi pembayaran pajak karena kepemilikan aset tetap akan timbul 

biaya depresiasi atau penyusutan. Biaya depresiasi yang bersifat deductible 

expense dapat digunakan untuk mengurangi laba kena pajak perusahaan sehingga 

nantinya akan mengurangi jumlah pembayaran pajak (Mulyani, 2014). Perusahaan 

manufaktur terutama pada sektor makanan, mesin dan industri memiliki 

kesempatan yang lebih besar melakukan Tax Avoidance, dikarenakan bahan baku 

dan mesin dari perusahaan tersebut berasal dari luar negeri/import. Transaksi jual 

beli dari luar negeri ini yang dimanfaatkan oleh perusahaan manufaktur untuk 

melakukan Tax Avoidance, seperti memanfaatkan biaya bea cukai dan lain 

sebagainya.  Perusahaan manufaktur yang terdaftar di idx memiliki transparansi 

laporan keuangan yang cukup jelas (www.idx.co.id). Hal ini terbukti dengan 

dipublikasikannya laporan keuangan perusahaan manufakur yang didaftarkan di 

idx. Para petinggi perusahaan memanfaatkan Koneksi Politik untuk menurunkan 

transparansi laporan keuangan mereka. Dari segi penjualan, perusahaan 

manufaktur memiliki raport yang cukup bagus dikarenakan banyak perusahaan 

http://www.idx.co.id/
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manufaktur yang memiliki penjualan yang meningkat hampir tiap tahunnya 

(www.idx.co.id). 

Penelitian tentang penghindaran pajak telah banyak dilakukan, dan hasil 

yang ditunjukkan pun bermacam-macam antara lain penelitian yang dilakukan 

oleh Hendy dan Sukartha (2014) dengan judul Pengaruh Corporate Governance, 

leverage, ROA dan Ukuran Perusahaan pada Pengindaran pajak. Penelitian yang 

dilakukan oleh Maria dan Kurniasih (2014) dengan judul Pengaruh Return On 

Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi 

Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance, dan Penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah 

dan Zulaikha (2014) dengan judul Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital 

Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR). 

Penelitian ini sendiri merupakan replikasi dari penelitian I Made Surya Dharma 

dan Putu Agus Ardiana dengan variable dependennya penghindaran pajak (Tax 

Avoidance) perusahaan dan mengurangi 2 variable independennya yaitu Leverage 

dan Ukuran Perusahaan dan menambah variabel independennya  dengan Sales 

Growth. Selain itu penelitian ini mengintegrasikan beberapa penelitian 

sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha  (2015) 

dengan variabel dependennya Karakteristik Eksekutif, Komite Audit, Ukuran 

Perusahaan, Leverage dan Sales Growth. Dan penelitian yang dilakukan oleh 

Mulyani (2014) dengan variabel dependennya  Karakteristik Perusahaan, Koneksi 

Politik, dan Reformasi Perpajakan. 

Berdasarkan latar belakang dan penelitian yang telah dilakukan 

terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 
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“PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP, KONEKSI POLITIK, DAN SALES 

GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE.” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang 

akan di bahas yaitu: 

1) Bagaimana pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Tax Avoidance? 

2) Bagaimana pengaruh Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance? 

3) Bagaimana pengaruh Sales Growth terhadap Tax Avoidance? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

yaitu: 

1) Untuk mengetahui pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Tax 

Avoidance? 

2) Untuk mengetahui pengaruh Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance? 

3) Untuk mengetahui Sales Growth terhadap Tax Avoidance? 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki hasil dari penelitan-

penelitian sebelumnya dan bisa menjadi sumber referensi dan bahan 

pengembangan dalam melakukan penelitian selanjutnya di kemudian 

hari terkait tentang faktor-faktorn yang mempengaruhi Tax Avoidance 

di Indonesia. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan informasi yang 

berkaitan dengan implementasi dari faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap Tax Avoidance. 

b. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi masukan dan 

dorongan bahwa betapa pentingnya faktor-faktor terkait terhadap 

kegiatan Tax Avoidance. 

c. Bagi investor, memberikan masukan kepada investor dalam menilai 

dan mengevaluasi serta menjadi bahan pertimbangan dalam suatu 

perusahaan ketika akan melakukan penanaman modal dalam 

perusahaan tersebut. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika akan di buat pada skripsi sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi penjelasan teori yang menjadi tujuan utama penelitian ini 

dan review penelitian terdahulu dan informasi lain yang akan membentuk 

kerangka teori yang berguna untuk menyusun penelitian ini.  

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini menampilkan cara yang dipilih untuk memperoleh jawaban atas 

permasalahan yang diajukan, desain penelitian, jenis penelitian, sampel 
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dan metode pengambilan sampel, data penelitian, definisi operasional 

variabel dan analisis data.  

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Berisi tentang deskripsi secara umum objek penelitian, analisis  

penelitian mengenai pengaruh Intensitas Aset Tetap, Koneksi Politik, dan 

Sales Growth terhadap Tax Avoidance.. 

BAB V : KESIMPULAN  

Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian ini,yang berisi 

kesimpulan, keterbatasan dan implikasi hasil penelitian. 

 

 

 

 


