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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak 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. Keberhasilan pembangunan suatu negara 

ditentukan oleh besarnya pendapatan yang diperoleh oleh suatu negara. Sektor 

pajak merupakan penyumbang terbesar bagi pendapatan negara. Sebagai salah 

satu sumber pendapatan negara pajak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 

pemerintah maupun digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi 

masyarakat. Berdasarkan hal tersebut pemerintah berupaya agar masyarakat 

memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak.  

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk 

membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperoleh dari 

perusahaan tersebut. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan, 

maka pendapatan yang diterima negara semakin besar pula. Namun, dalam 

kenyataannya masih banyak masyarakat ataupun perusahaan yang tidak 

memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Karena bagi masyarakat atau 
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perusahaan pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi penghasilan 

mereka. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat atau perusahaan melakukan 

upaya untuk menghindari pajak (Marlinda et al., 2020). Dalam pelaksanaannya 

wajib pajak akan berusaha meminimalisir pembayaran pajak dengan melakukan 

tax planning yang terdiri dari tax evasion dan tax avoidance (Ervaniti et al., 

2020). 

Tax avoidance merupakan penghematan pajak yang dilakukan wajib pajak 

dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang dilaksanakan secara legal 

dengan tujuan memperkecil kewajiban pajak (Ervaniti et al., 2020). Tindakan 

penghindaran pajak dilakukan secara legal (lawful) dengan memanfaatkan celah 

yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari 

pembayaran pajak yang jumlahnya lebih besar (Dwiyanti & Jati, 2019). Fenomena 

tax avoidance di Indonesia masih sering terjadi. Pada realisasi sementara 

kementerian keuangan mencatat, penerimaan pajak pada tahun lalu mencapai Rp 

1.332,1 trilliun atau 84,4% dari target APBN sebesar Rp 1.577,6 trilliun. Dengan 

demikian, kekurangan atau shortfall penerimaan pajak mencapai Rp 245,5 trilliun. 

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kondisi global yang tidak 

pasti menekan perekonomian dalam negeri, terutama sektor manufaktur dan 

pertambangan. Kedua sektor tersebut mengalami kontraksi atau penurunan dan 

berdampak pada penerimaan pajak. Penerimaan pajak pada sektor industri 

pengolahan pada 2019 mencapai Rp 365,39 triliun, turun 1,8% dibanding 2018. 

Penurunan ini disebabkan oleh restitusi atau pengembalian pajak yang naik 

18,05% dan Penerimaan Pajak Penghasilan ata PPh dan Penerimaan Pajak 
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Pertambahan Nilai aau PPN impor yang turun 9,2%. Penerimaan pajak pada 

sektor pertambangan turun lebih dalam yakni sebesar 19% jika dibandingkan 

dengan tahun 2018 menjadi Rp 66,12 triliun. Penurunan juga terjadi akibat 

restitusi pajak yang naik 11,16% dan PPh badan yang turun sebesar 21,63% 

(Victoria & katadata.co.id, 2020). Fenomena yang terjadi tidak hanya itu. 

Penghindaran pajak sering kali terjadi pada beberapa perusahaan go-public salah 

satu nya PT Adaro Energy Tbk. PT Adaro Energy Tbk terbukti memanipulasi 

pajak, laporan ini dikeluarkan oleh Global Witness. Seorang pengamat perpajakan 

yang bernama Yustinus Prastowo menjelakan bahwa wajib pajak termasuk badan 

atau perusahaan wajar melakukan perencanaan pajak (tax planning), tetapi usaha 

tersebut membuat banyak orang mengakali aturan pajak. Tax planning sebenarnya 

merupakan seni untuk membayar pajak seefisien mungkin. Namun upaya tersebut 

membuat banyak orang menghindari pajak (Sugianto & finance.detik.com, 2019).  

Adaro diprediksi melakukan transfer pricing melalui anak perusahaannya 

yang berada di Singapura, Coaltrade Service International. Upaya tersebut diduga 

dilakukan semenjak tahun 2000 hingga 2017. Adaro diperkirakan mengatur 

sedemikian rupa sehingga mereka membayar US$ 125 juta atau setara Rp 1,75 

triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah dari yang seharusnya diabayarkan di 

Indonesia. Perusahaan pertambangan ini menggunakan trik penghindaran pajak 

dimana caranya dengan memanfaatkan celah dari peraturan pajak yang ada. 

Upaya ini legal hanya saja tidak etis untuk dilakukan (Asmara & 

cnbcindonesia.com, 2019). Penghindaran pajak masih sering dilakukan salah satu 

penyebabnya bisa dari intensitas modal atau capital intensity. 
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Capital intensity merupakan besarnya perusahaan menginvestasikan 

asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Intensitas modal mencerminkan 

besarnya modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan. Kepemilikan 

aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan oleh perusahaan 

karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Biaya depresiasi 

dapat dimanfaatkan oleh manajer perusahaan untuk meminimumkan pajak yang 

dibayar oleh perusahaan. Pihak manajemen akan menginvestasikan aset tetap 

dengan cara menggunakan dana menganggur yang ada diperusahaan untuk 

mendapatkan keuntungan biaya depresiasi yang berguna untuk mengurangi beban 

pajak.  

Kinerja suatu perusahaan akan meningkat karena terjadi pengurangan 

beban pajak yang dibayarkan serta kompensasi kinerja manajer yang di inginkan 

akan tercapai. Penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya membuat 

perusahaan memungkinkan untuk mengurangi pajaknya. Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan yang memiliki tingkat aset tetap yang tinggi akan memiliki 

beban yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang memiliki aset tetap yang 

rendah. Semakin besar intensitas aset tetap suatu perusahaan, semakin besar 

praktek penghindaran pajak perusahaan menurut Budhi & Dharma (2017). 

Menurut Solihin et al., (2020), capital intensity mempresentasikan berapa banyak 

aset tetap perusahaan yang keluar dari total asetnya. Menurut beberapa peneliti 

yaitu Solihin et al., (2020) capital intensity berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Pada penelitian Artinasari & Mildawati (2018) dan Budhi et al., (2017) 

berpengaruh positif terhadap tax avoidance, Sedangkan, menurut Sholeha (2019). 
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Maula et al., (2019) dan Nugrahadi & Rinaldi (2021) capital intensity tidak 

berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal tersebut memiliki makna peningkatan 

ataupun penurunan capital intensity tidak mempunyai pengaruh pada tax 

avoidance. Tidak hanya capital intensity yang dapat mempengaruhi terjadinya 

penghindaran pajak atau tax avoidance, political connection juga dapat 

mempengaruhi adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.  

Political connection merupakan akses yang memiliki kemudahan untuk 

perusahaan dalam pemerintahan seperti mendapatkan risiko pemeriksaan pajak 

yang rendah. Hubungan yang mendapatkan kelancaran segala urusan maupun 

kegiatan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Hubungan yang terjadi antara 

ilmu politik dan ilmu ekonomi sulit dipisahkan, karena hubungan tersebut sering 

kali saling mempengaruhi. Perusahaan yang terkoneksi politik merupakan 

perusahaan yang memiliki ikatan maupun kedekatan dengan politisi atau 

pemerintah. Perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik jika salah satu atau 

lebih pimpinan perusahaan merupakan anggota parlemen, menteri atau memiliki 

hubungan yang dekat dengan politikus maupun partai politik (Safii et al., 2019). 

Koneksi politik dianggap bernilai karena dapat menghadirkan beberapa manfaat, 

seperti adanya preferensi akses untuk kredit serta perlindungan terhadap aturan 

(Ferdiawan & Firmansyah, 2017). Hubungan politik manajemen perusahaan 

adalah satu dari sekian banyak faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran 

pajak (Putra & Suhardianto, 2020).  

Political connection merupakan hubungan antara beberapa pihak yang 

saling menguntungkan antara satu pihak tertentu dengan pihak yang memilki 
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kepentingan dalam politik. Political connection sering kali dimanfaatkan untuk 

mendapatkan perlakuan istimewa atas kedekatan pihak top management dengan 

politisi. Hal ini memberikan efek atau efek positif untuk suatu perusahaan 

terhadap tax avoidance, dengan ini perusahaan yang memiliki koneksi politik 

menikmati pajak yang lebih rendah (Safii et al., 2019). Menurut Safii et al., 

(2019), Putra & Suhardianto (2020), Ferdiawan & Firmansyah (2017), Aminah et 

al., (2017) dan Cahyono et al., (2016) menyatakan adanya pengaruh yang positif 

terhadap tax avoidance menunjukkan bahwa hubungan politik yang tinggi maka 

tingkat tindakan penghindaran pajak akan semakin tinggi pula. Menurut 

Prapitasari & Safrida (2019), koneksi politik tidak berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak karena kedekatan yang ada diantara perusahaan dengan 

beberapa tokoh politik tentu memberikan berbagai keuntungan namun perusahaan 

diharuskan untuk selalu mengutamakan dampak jangka panjang yang dapat 

ditimbulkan dari praktik penghindaran pajak. Hasil dari penelitian dengan variabel 

political connection banyak yang mempengaruhi untuk menghindari pajak. Hal ini 

mungkin saja terjadi pada komite audit perusahaan untuk menghindari pajak 

terhutang di tiap perusahaan. 

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab 

kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi 

Dewan Komisaris. Fungsi dari komite audit yaitu sebagai pengawas dalam 

penyusunan laporan keuangan serta sebagai pengawasan internal, karena BEI 

mewajibkan semua emiten mempunyai komite audit yang diketuai oleh komisaris 

independen (Oktamawati, 2017). Menurut Fauzan et al., (2019), komite audit 
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merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga 

bisa mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan. Pada 

saat jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan aturan yang 

dikeluarkan oleh BEI yang mengharuskan minimal terdapat tiga orang, maka akan 

berakibat meningkatnya tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba 

untuk kepentingan pajak (Oktamawati, 2017). Menurut Diantari & Ulupui (2016), 

komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Menurut Cahyono et al 

(2016) jumlah komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance. Oleh karena 

penghindaran pajak atau yang sering disebut Tax Avoidance masih sering muncul 

maka penelitian ini dibuat untuk melihat seberapa pengaruhnya variabel 

independen yang digunakan terhadap Tax Avoidance itu sendiri. Penelitian ini 

juga dilakukan karena adanya ketidak konsistenan hasil dari penelitian-penelitian 

sebelumnya. Oleh sebab itu, penelitian ini juga didasari oleh hal tersebut. 

Inventory intensity menunjukkan seberapa besar perusahaan 

menginvestasikan asetnya dalam bentuk persediaan. Inventory intensity 

menggambarkan proporsi persediaan yang dimiliki terhadap total aset perusahaan 

Nugrahadi & Rinaldi (2021). Perusahaan yang berinvestasi pada persediaan 

dengan jumlah yang besar maka akan menyebabkan terbentuknya beban atau 

biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan yang besar pula untuk mengatur 

persediaan tersebut, hal tersebut tentunya mengakibatkan jumlah beban 

perusahaan akan meningkat sehingga dapat menurunkan laba perusahaan 

(Artinasari & Mildawati, 2018). Menurut Puspita & Ismail (2018), semakin besar 

inventory intensity, maka semakin besar pula tarif pajak efektif perusahaan 
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sehingga tax avoidance yang dilakukan perusahaan akan semakin kecil. Hal ini 

karena perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk persediaan tidak dapat 

melakukan hal yang serupa ketika perusahaan memiliki intensitas modal yang 

tinggi, yakni pada hal depresiasi yang dapat dijadikan pengurang dalam 

penghasilan kena pajak. Penelitian ini dilakukan karena adanya 

ketidakkonsistenan antara peneliti satu dengan peneliti yang lain. Menurut 

penelitian Nugrahadi & Rinaldi (2021), inventory intensity berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance. Pada penelitian Artinasari & Mildawati (2018), 

menyatakan bahwa inventory intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Hasil dari penelitian dengan variabel inventory intensity mengalami ketidak 

konsistenan. Untuk mendukung penelitian ini diperlukan teori terkait seperti 

Agency theory. 

Teori terkait mengenai topik dalam penelitian ini yaitu teori keagenan 

(Agency Theory). Teori keagenan adalah hubungan antara pemegang saham 

sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Teori keagenan (agency theory) 

dipandang lebih luas karena mencerminkan kenyataan yang ada. Manajemen 

merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi 

kekuasaan oleh pemilik perusahaan, yaitu membuat keputusan. Hal ini 

menciptakan potensi terjadinya konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori 

keagenan (agency theory) (Mulyani et al., 2018). Pada variabel-variabel 

independen yang ada didalam penelitian ini mendukung topik yang diangkat yaitu 

tax avoidance. Tax avoidance atau penghindaran pajak itu sendiri sering 

dilakukan karena adanya kepentingan perusahaan agar tidak membayar pajak 
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dengan nominal yang tinggi. Kepentingan perusahaan untuk membayar pajak 

serendah mungkin disebabkan oleh beberapa faktor tentunya. Selain itu, penelitian 

ini memilih perusahaan sektor pertambangan karena adanya penerimaan sektor 

pertambangan mengalami penurunan. Dalam hal ini peneliti ingin membuktikan 

apakah perusahaan sektor pertambangan banyak yang melaksanakan tax 

avoidance atau tidak pada penyusunan laporan keuangannya. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh capital intensity terhadap tax avoidance pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)? 

2. Apakah terdapat pengaruh political connection terhadap tax avoidance pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)? 

3. Apakah terdapat pengaruh komite audit terhadap tax avoidance pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)? 

4. Apakah terdapat pengaruh inventory intensity terhadap tax avoidance pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah maka penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan untuk : 
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1. Menguji pengaruh capital intensity terhadap tax avoidance pada perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)  pada tahun 2015-2019. 

2. Menguji pengaruh political connection terhadap tax avoidance pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-

2019. 

3. Menguji pengaruh komite audit terhadap tax avoiance pada perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2019. 

4. Menguji pengaruh inventory intensity terhadap tax avoidance pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-

2019. 

  

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang membutuhkan, baik dari segi teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta 

menambah referensi permasalahan yang dapat mempengaruhi tax avoidance 

khususnya pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Tidak hanya itu saja, hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan referensi penelitian dimasa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Investor 
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Penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat menentukan 

pengambilan keputusan oleh investor dan dapat menilai kualitas 

informasi laporan keuangan perusahaan. 

b. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis karena 

penulis mendapatkan gambaran serta informasi langsung yang dapat 

dipercaya mengenai tax avoidance dan pengaruh capital intensity, 

political connection, komite audit, serta inventory intensity. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Proposal 

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab yang disusun secara 

sistematika sebagai berikut ini : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskam latar belakang masalah, tinjauan teori, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan proposal. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi mengeni penelitian terdahulu, landasasan teori, 

kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang rancangan penelitian, identifikasi variabel, 

definisi operasional serta pengukuran variabel, populasi, sampel, taktik 
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pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, uji validitas 

dan reabilitas instrument penelitian serta teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Dalam bab ini akan menjelaskan gambaran subyek penelitian mengenai 

data yang digunakan dalam penelitian ini serta pengolahan data tersebut 

dengan analisis data yang diperlukan dan hasil pembahasan tentang 

analisis data. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang diambil 

dari bab analisis data dan pembahasan penelitian. Selain itu, juga 

dikemukakan keterbatasan penelitian serta saran-saran yang bermanfaat 

bagi pihak-pihak lain dikemudian hari. 
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