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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan 

timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya 

dilakukan berdasarkan undang-undang (Darmawan dan Sukartha, 2014). 

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan 

pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan 

kepentingan dari fiskus yang mengingingkan penerimaan pajak yang besar 

dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan 

yang menginginkan pembayararan pajak seminimal mungkin (Hardika, 

2007). 

Pemerintah memasang target penerimaan pajak dalam Anggaran 

Pendapatan Milik Negara (APBN) 2017 sebesar RP. 1.307,6 triliun. Realisasi 

penerimaan pajak tahun ini diharapkan bisa lebih tinggi dari tahun lalu jika 

didukung oleh kondisi ekonomi yang bagus dan meningkatnya kepatuhan 

wajib pajak. Hingga akhir Mei 2017, realisasi penerimaan pajak baru sebesar 

Rp. 398.7 triliun atau masih belum mencapai separuh dari target APBN 2017. 

Secara total, penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) pada akhir Mei 

mencapai Rp. 463.5 triliun atau 30,9 % dari target APBN-P 2017 yang 
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mencapai RP.1.498,9 triliun. Ada komponen bea cukai yang menyumbang 

penerimaan sebesar Rp . 45,7 triliun. 

Tahun lalu, realisasi pendapatan negara dari penerimaan perpajakan 

hanya Rp. 1.283,6 triliun, atau 83,4 % dari target APBN-P 2016 yang 

mencapai Rp.1.539,2 triliun. Jumlah tersebut sudah temasuk sumbangan dari 

program tax amnesty yang masuk ke penerimaan negara sebesar Rp. 107 

triliun, sehingga memberi kontribusi sebesar 82,72 % dari total pendapatan 

negara yang mencapai Rp. 1.551,78 triliun. 

Rendahnya penerimaan pajak menyebabkan rasio pajak tehadap 

produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio Indonesia hanya mencapai 10,3 

% dan merupakan rasio terendah yang rata-rata 15%. Pemerintah 

menargetkan tax ratio sebesar 10,9% pada tahun ini. Kepatuhan dan 

kesadaran masyarakat membayar pajak diperlukan untuk mendongkrak 

penerimaan negara  dari pajak. 

Kasus agresivitas pajak yang kerap berbentuk penghindaran pajak 

banyak ditemukan oleh pihak yang berwenang menangani kasus tersebut 

diberbagai sektor usaha dan ekonomi. Salah satu sektor yang sangat 

berpotensi dan kerap melakukan tindakan penghindaran pajak adalah sektor 

pertambangan. Sektor pertambangan merupakan sektor usaha yang bergerak 

pada usaha penggalian, pengambilan dari endapan bahan-bahan galian yang 

berharga serta bernilai ekonomis berasal dari dalam kulit bumi, secara 

mekanis ataupun manual, di permukaan bumi, bawah permukaan bumi serta 

air. 
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Sektor pertambangan dan energi di Indonesia merupakan salah satu 

sektor strategis yang menjadi andalan Indonesia. Sayangnya, pengelolaaan 

sektor ini belum cukup transparan sehingga potensi penerimaan bagi negara 

belum cukup optimal. Salah satu wujud belum terbukanya pengelolaan sektor 

tambang adalah siapa sesungguhnya pengendali perusahaan tambang. 

Sejauh ini, tidak ada informasi yang akurat mengenai beneficial 

ownership (BO) di sektor pertambangan migas dan minerba. Secara umum 

BO dapat diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang mengontrol 

perusahaan atau industri tambang, meskipun namanya tidak harus tercantum 

pada dokumen legal perusahaan. Padahal, mengetahui tentang siapa 

sesungguhnya pengendali perusahaan tambang sangat penting bagi 

pemerintah untuk mencegah korupsi dan penghindaran pajak. Para pengendali 

ini biasanya juga merupakan penerima atau penikmat akhir dari keberadaan 

perusahaan tambang tersebut. Apalagi ada sejumlah fakta yang memperkuat 

mengapa BO di sektor tambang ini sangat penting untuk diungkap. 

Pertama, besarnya potensi bisnis di sektor tambang di Indonesia 

berbanding terbalik dengan kontribusi pendapatan bagi negara. Data dari 

Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia pada tahun 2014 menyebutkan 

jumlah uang beredar di sektor migas dan minerba sekitar Rp. 1.387 triliun. 

Namun, pada tahun tersebut jumlah pajak yang terealisasi hanya sebesar 9,4 

persen atau Rp. 96,9 triliun. 

Kedua, data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2016 

menyebutkan bahwa dari 11 ribu Izin Usaha Pertambangan (IUP) di 
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Indonesia, terdapat 3.722 izin tambang yang bermasalah. Permasalahan izin 

tambang disebabkan oleh buruknya tata kelola tambang sehingga berpotensi 

menimbulkan korupsi dan penghindaran pajak. 

Ketiga, selain izin bermasalah, menurut data dari Koordinasi dan 

Supervisi KPK diketahui bahwa ada sekitar 1.800 pemilik IUP tidak dapat 

terindentifikasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)–nya. Menurut 

Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Maryati Abdullah 

berpendapat bahwa tidak adanya informasi akurat soal NPWP pemilik 

tambang membuat hilangnya potensi pajak di sektor ini. Apalagi, laporan 

Transparency Internasional menunjukkan berbagai skandal korupsi besar 

kerap memiliki benang merah terkait dengan BO. Ada indikasi pelaku 

memanfaatkan jaringan komplek perusahaan, perwalian dan badan hukum 

lain yang bersifat anonim dan berlokasi di sejumlah wilayah yuridikasi yang 

berbeda untuk memindahkan dana gelap. Umumnya mereka menggunakan 

jasa perantara profesional dan bank untuk memindahkan atau 

menyembunyikan uang. 

Berdasarkan laporan Global Financial Integrity pada 2014, Indonesia 

menempati urutan ke-7 dari 10 negara besar dengan aliran uang haram atau 

illicit financial flow (IFF) terbesar di dunia. IFF di Indonesia tahun 2003-

2012 mencapai US$ 187,8 miliar atau rata-rata Rp. 169 triliun per tahun. 

Aliran uang haram di Indonesia diperkirakan mencapai Rp. 227,7 triliun pada 

2014 atau setara 11,7 persen APBN-P pada tahun tersebut. Di sektor 

pertambangan, jumlahnya diperkirakan mencapai Rp. 23,89 triliun. 
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Di Indonesia usaha-usaha untuk menggenjot atau mengoptimalkan 

penerimaan sektor pajak ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan 

ektensifikasi penerimaan pajak (Surat direktur jenderal pajak No. 

S14/PJ.7/2003). Namun, demikian usaha untuk mengoptimalkan penerimaan 

sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi 

penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (tax avoidance), bahkan 

tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Budiman dan 

Setiono , 2012). 

Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengkaitkan faktor kondisi 

keuangan perusahaan terhadap tax avoidance, diantaranya memfokuskan 

pada tingkat profitabilitas perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba. Pengukuran profitabilitas adalah dengan 

menggunkan Return On Asset (ROA). Menurut Subakti (2012), profitabilitas 

perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif 

dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus 

semakin efisien dalam mengelola laba perusahaan sehingga tidak perlu 

membayar pajak dalam jumlah besar. 

Faktor lain yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan 

terhadap tax avoidance adalah kebijakan pendanaan yang mengindikasikan 

perusahaan melakukan kecurangan pajak adalah kebijakan leverage. 

Leverage merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam 

melakukan pembiayaan. Leverage diukur dengan membandingkan total 

kewajiban perusahaan dengan total modal yang dimiliki perusahaan 
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(Surbakti, 2012). Pembiayaan hutang terdapat komponen biaya bunga 

pinjaman yang mernjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak. Oleh 

karena itu  laba perusahaan sebelum kena pajak yang menggunakan hutang 

sebagai sumber tentunya dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan dan 

dapat digolongkan sebagai tindakan penghindaran pajak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014) menyatakan bahwa 

leverage dan kompensasi kerugian pajak tidak berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. Menurut Dharma (2015) semakin tinggi tingkat utang 

maka diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran 

pajak. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Noor et 

al., (2010) yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah utang lebih 

banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan 

jumlah utang yang banyak, perusahaan untuk melakukan tax avoidance akan 

cenderung lebih kecil.  

Selanjutnya yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan 

terhadap tax avoidance adalah Ukuran Perusahaan (organization size) dapat 

diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. 

Menurut Surbakti (2012) ukuran perusahaan (size) berpengaruh positif 

terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan. Artinya, semakin 

besar ukuran perusahaan maka semakin mampu perusahaan tersebut dalam 

mengatur perpajakan dengan melakukan tax saving yang dapat memasukkan 

tax avoidance. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Swingly (2015) serta Siregar dan 

Widyawati (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

pada penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Dewi dan Jati (2014) yang mernyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak 

bepengaruh pada tax avoidance, perusahaan besar akan mendapat perhatian 

yang lebih besar dari pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh  sehingga 

mereka sering menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai 

dengan aturan perpajakan yang berlaku. Menurut Rego (2003), semakin besar 

ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin 

kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan 

celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan tax avoidance dari setiap 

transaksi. Selain itu perusahaan yang beroprasi lintas negara memiliki 

kecenderungan untuk melakukan tindakan tax avoidance yang lebih tinggi 

dibandingkan perusahaan yang beroperasi di lintas dosmetik, karena mereka 

bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada di lain negara, 

dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan 

negara lainnya. 

Faktor terakhir yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan 

terhadap tax avoidance yaitu capital intensity. Perusahaan menanamkan 

investasinya dalam bentuk aset tetap atau biasa disebut capital intensity. 

Investasi dalam aset tetap memperlihatkan banyaknya kekayaan perusahaan 

diinvestasikan pada aset tetap. Makin besar investasi perusahaan terhadap 

aset tetap, maka semakin besar perusahaan akan menanggung beban 
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depresiasi. Beban depresiasi ini nantinya akan menambah beban perusahaan 

dan menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan menurun.  

Menurut Rodriguez dan Arias (2012) aset tetap yang dimiliki 

perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari 

penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hampir seluruh aset tetap 

akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam 

laporan keuangan perusahaan.  

Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan 

dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Semakin besar biaya 

penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan 

perusahaan. Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan 

mengurangi pajak terutang perusahaan (Mulyani, 2014). 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. 

Penelitian mengenai profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan 

capital intensity telah banyak dilakukan di Indonesia, diantaranya Dharma 

dan Noviari (2017); Windaswari dan Merkusiwati (2018); Putri dan Putra 

(2017); Asri dan Suardana (2016); Andhari dan Sukartha (2017). Secara 

keseluruhan penelitian-penelitian tersebut mengambil fenomena perilaku tax 

avoidance terkait upaya pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak 

yaitu dengan perubahan tarif pph badan. 
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Berdasarkan fenomena yang ada dan adanya ketidakkonsistenan 

mengenai hasil penelitian terdahulu, maka penulis terdorong untuk 

melakukan pengujian kembali untuk mengetahui faktor apa saja yang 

mempengaruhi tax avoidance dengan mengembangkan penelitian-penelitian 

terdahulu dari Dewi dan Noviari (2017) mengenai Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Corporate Social Responsibility 

yaitu dengan mengubah satu variabel independen Corporate Social 

Responsibility menjadi variabel Capital intensity yang mana sampai saat ini 

variabel Capital Intensity masih jarang untuk diteliti mengenai pengaruhnya 

terhadap tax avoidance.  

Penelitian ini juga mengganti data perusahaan yang diambil dengan 

menggunakan data perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dan juga merubah periode penelitian menjadi periode 2013 

sampai dengan 2017, pemilihan periode ini dilakukan untuk menginterprestasikan 

keadaan yang terbaru. 

Berdasarkan latar belakang diatas  penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “ Pengaruh Profitabilitas, Leverage, 

Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance ’’. 

(Studi empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2017).  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini akan menguji tentang pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran 

perusahaan dan capital intensity terhadap tax avoidance pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013 

sampai dengan 2017. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya 

sebagai berikut: 

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Tax Avoidance? 

2. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Tax Avoidance? 

3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance? 

4. Apakah Capital Intensity berpengaruh terhadap Tax Avoidance? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. 

2. Untuk menguji pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance. 

3. Untuk menguji pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance.  

4. Untuk menguji pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai 

pihak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

pengembangan ilmu ekonomi, khususnya di bidang akuntansi. Selain itu 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literature dan 

memunculkan ide dan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya 

sehubungan dengan profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan 

capital intensity terhadap tax avoidance. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat 

dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan atau 

kebijakan yang akan diambil. Penelitian ini dapat memberikan 

pandangan bagi peusahaan mengenai tindakan tax avoidance agar 

terhindar dari tindakan tersebut dan tidak terkena sanksi perpajakan. Bagi 

investor, penelitian ini dapat dijadikan pandangan bagaimana manajemen 

perusahaan mengambil kebijakan terkait dengan perpajakan. Sedangkan 

bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

pandangan dalam pengambilan kebijakan perpajakan di masa yang akan 

datang. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah 

yang diambil, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan 

dengan penelitian ini  kemudian dilanjutkan dengan penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran teoritis yang dimaksudkan untuk 

memperjelas maksud penelitian dan membantu dalam berfikir 

secara logis, serta hipotesis yang digunakan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian terdiri dari rancangan penelitian, populasi dan 

sampel, variabel penelitian, lokasi dan waktu penelitian, prosedur 

pengambilan data, dan model dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari data 

penelitian, analisis hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Kesimpulan dan saran berisi kesimpulan dari penelitian yang 

telah dilakukan, keterbatasan yang dihadapi peneliti serta saran 

yang diberikan oleh peneliti. 

 


