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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan negara, dan bagi 

perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi pendapatan bersih 

perusahaan. Perbedaan antara kepentingan otoritas pajak yang ingin menerima 

pajak berkelanjutan dalam jumlah besar jelas bertentangan dengan kepentingan 

perusahaan yang menginginkan pajak paling sedikit (Darmayasa & Hardika, 

2011). Selain itu, otoritas pajak umumnya tidak akan mentolerir fluktuasi kegiatan 

ekonomi yang dialami perusahaan, karena otoritas pajak ingin memperoleh SPT 

yang bertahap dan stabil. Dampak dari fluktuasi kegiatan ekonomi tersebut 

tentunya akan berdampak pada laporan keuangan dan laporan perpajakan 

perusahaan.  

Salah satu definisi dari Tax Avoidance adalah pengaturan transaksi untuk 

mendapatkan insentif, manfaat, atau pengecualian pajak yang disebutkan dalam 

undang-undang perpajakan (Brown, 2012). Tax Avoidance umumnya dibedakan 

dari penggelapan pajak, yang mana berkaitan dengan penggunaan cara-cara ilegal 

untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak, sedangkan penghindaran 

pajak adalah Tax Avoidance yang “legal” dengan memanfaatkan celah dalam 

peraturan perundang-undangan, atau melakukan transaksi tidak lain untuk tujuan 

penggelapan pajak (www.pajak.go.id).  

http://www.pajak.go.id/
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Pohan (2016:23) mengatakan bahwa perusahaan yang terlibat dalam 

perencanaan pajak ada secara legal ataupun ilegal. Perencanaan perpajakan yang 

dapat dilakukan secara legal adalah Tax Avoidance, yaitu pekerjaan menghindari 

pajak dengan menggunakan metode dan teknik yang cenderung memanfaatkan 

kelemahan (grey area) yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang. 

Fenomena pada Tax Avoidance yang terdapat di Indonesia yakni dimuat pada 

berita online (http://www.merdeka.com) pada tanggal 27 Agustus 2013. Mantan 

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan bahwa sebelum turun jabatan, 

ribuan perusahaan multinasional tidak memenuhi kewajibannya kepada negara. 

Agus Marto mengatakan hampir 4.000 perusahaan belum membayar pajak selama 

tujuh tahun. Di Indonesia, peningkatan royalti kepada perusahaan induk dapat 

mengurangi pajak penghasilan badan yang harus dibayar perusahaan. Banyaknya 

kasus perusahaan besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melanggar etika 

bisnis. Pelanggaran etika bisnis dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan 

paham tentang etika bisnis. Namun, itu dilakukan dengan sengaja karena faktor 

ingin mengejar keuntungan dan menghindari kewajiban-kewajiban yang 

selayaknya harus dipatuhi (Fahmi, 2015:10).  

Salah satu fenomena mengenai Tax Avoidance yang terjadi pada sektor aneka 

industi pada perusahaan manufaktur adalah PT Garuda Metalindo yakni dari 

neraca perusahaan terlihat peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga 

keuangan). Melalui laporan keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai 

Rp 200 miliar hingga Juni 2016, meningkat dari akhir Desember 2015 senilai Rp 

http://www.merdeka.com/
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48 miliar. Emiten berkode saham BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh 

dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus 

ditanggung oleh perusahaan.  

Ervin Wijaya selaku Presiden Direktur Garuda Metalindo, mengatakan 

kenaikan nilai utang perseroan disebabkan perseroan mempersiapkan belanja 

modal (capital expenditures) minimal Rp 350 miliar hingga pertengahan tahun 

depan. Sumber dana belanja modal berasal dari pinjaman bank sekitar Rp 200 

miliar, sisanya diambil dari kas internal perseroan. Meski aktivitas perseroan 

cukup luas di Indonesia, perseroan masih dicurigai akan melakukan penggelapan 

pajak. Namun yang menarik dari situasi ini adalah banyaknya pola dari 

manajemen hingga aktivitas untuk menghindari kewajiban perpajakan. Sebagai 

badan usaha yang telah terdaftar sebagai perseroan terbatas, namun dari segi 

permodalan, perseroan mengandalkan hutang anak perusahaan. Karena modal 

termasuk dalam pajak pengurangan utang, perusahaan sebenarnya bisa terhindar 

dari utang. (http://investor.id). 

Tax Avoidance dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah capital 

intensity (intensitas modal). Beberapa penelitian telah dilakukan tentang dampak 

modal intensif terhadap Tax Avoidance. Hasil penelitian yang diperoleh Dharma 

& Noviari (2017) menunjukkan bahwa variabel intensitas modal berpengaruh 

positif terhadap Tax Avoidance perusahaan. Putra & Merkusiwati (2016) dan 

(Ardyansah & Zulaikha, 2014) menemukan bahwa intensitas modal tidak 

berpengaruh terhadap Tax Avoidance. 

http://investor.id/
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Menurut World Bank Group, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) 

mengacu pada komitmen bisnis yang bekelanjutan untuk berkontribusi pada 

perekonomian dan mempengaruhi lingkungan ataupun masyarakat sekitar 

(Hidayati & Fidiana, 2017). Perusahaan yang mengungkapkan corporate social 

responsibility rendah mampu melakukan strategi pajak yang lebih agresif untuk 

melakukan praktik Tax Avoidance dibanding perusahaan dengan tingkat corporate 

social responsibility yang tinggi (K. Hidayat et al., 2016). 

Leverage menggambarkan hubungan antara penggunaan dana perusahaan 

yang diperoleh dari hutang, dimana beban bunga yang timbul dari hutang yang 

dimiliki perusahaan digunakan sebagai pengurang penghasilan. Leverage 

merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan 

pembiayaan. Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang mengukur 

seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang dan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki. Penelitian yang dilakukan 

oleh (Ardyansah & Zulaikha, 2014) menjelaskan bahwa rasio leverage memiliki 

arah yang positif dalam meningkatkan biaya pajak. Perusahaan menggunakan 

hutang yang diperoleh untuk keperluan investasi sehingga dapat menghasilkan 

pendapatan di luar perusahaan yang akan meningkatkan laba perusahaan dan 

dapat berdampak pada peningkatan beban pajak perusahaan.  

Salah satu faktor penentu dalam melakukan tindakan Tax Avoidance adalah 

ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan diklasifikasikan menurut berbagai metode, 

termasuk total aset, total penjualan, nilai pasar saham dan lainnya (Hery, 2017:3). 

Berdasarkan penelitian Siregar & Widyawati (2016), bahwa ukuran perusahaan 
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berpengaruh signifikan positif terhadap Tax Avoidance. Penelitian Oktamawati 

(2017) menunjukkan semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menurun 

kemungkinan perusahaan melakukan Tax Avoidance. Fernández-Rodríguez & 

Martínez-Arias (2012) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi perusahaan dalam membayar pajak, misalnya ukuran perusahaan 

yang merupakan variabel paling banyak digunakan pada penelitian beban pajak 

perusahaan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka pada 

penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh Capital Intensity, Corporate 

Social Responsibility, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

periode 2015-2019. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah Capital Intensity berpengaruh terhadap Tax Avoidance? 

2. Apakah Corporate Sosial Responsibility berpengaruh terhadap Tax 

Avoidance? 

3. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Tax Avoidance? 

4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut: 



6 

1. Untuk menganalisis pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. 

2.  Untuk menganalisis pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap 

Tax Avoidance. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax 

Avoidance. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, hasil pada penelitian 

yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak. 

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Pada penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki hasil penelitian-penelitian 

sebelumnya dan dapat menambah wawasan dan referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang terkait dengan Tax Avoidance. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan 

sumbangan pemikiran mengenai Tax Avoidance bagi perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI serta dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan 

keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, regulator, dan investor. 

1.5 Sistematika Penulisan Proposal 

Agar dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan memudahkan 

pembahasannya, maka penulis menyajikan secara ringkas sistematika 
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pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas secara kontekstual mengenai isu yang diteliti. Bagian ini 

meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori yang mendukung 

perumusan hipotesis dan mendukung dala menganalisis hasil penelitian, 

penelitian terdahulu, rerangka konseptual, dan pengembangan hipotesis yang 

mendasari penelitian pada skripsi ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan 

pada penulisan skripsi ini yang meliputi desain penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, data dan sumber data, definisi operasional variabel dan 

pengukuraannya, serta metode analisis data yang digunakan.   

BAB IV : METODE PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai gambaran subyek yaitu populasi dari 

penelitian, teknik analisis data yang digunakan, dan membahas hasil penelitian 

sehungga dapat menjawab hipotesis penelitian yang telah digunakan.  

BAB V : METODE PENELITIAN 

 Bab ini merupakan bab akhir yang menjelaskan terkait uraian kesimpulan 

penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran. 


