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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pajak tersebut merupakan salah satu sumber pendanaan dalam 

membiayai pembangunan negara. Menurut perusahaan, pajak merupakan 

hal yang ingin dihindari karena merugikan perusahaan. Di Indonesia, 

sistem perpajakan yang digunakan adalah self assessment system yaitu 

pemerintah memberikan wewenang kepada pengusaha kena pajak untuk 

menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan self assessment 

system dapat memberikan kesempatan perusahaan untuk menghitung 

penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang 

ditanggung perusahaan menjadi turun (Ardyansyah, Danis dan Zulaikha, 

2014). Sabli dan Noor 2012 (Dalam Ardyansyah, Danis dan Zulaikha, 

2014) menjelaskan bahwa perusahaan akan terlibat dalam strategi 

perencanaan pajak yang agresif untuk meminimalkan, menghilangkan atau 

menunda kewajiban pajak. Fenomena ini menyiratkan bahwa 

sesungguhnya ada rasa tidak senang perusahaan untuk membayar pajak 

karena dirasa tidak mendapatkan imbalan langsung yang dapat 

memberikan keuntungan bagi pembayar pajak (Putri, C. L dan Lautania, 

M. F 2016). Berdasarkan pasal 17 ayat 2a UU Nomor 36 tahun 2008, 

wajib pajak badan dalam negeri yang paling sedikit 40% dari jumlah 

keseluruhan saham diperdagangkan di BEI, akan mendapatkan potongan 

pajak sebesar 5% dari beban pajak yang sebenarnya. Potongan tarif pajak 
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tersebut akan mengurangi beban pajak perusahaan sehingga agresivitas 

pajak perusahaan akan semakin kecil dibandingkan dengan perusahaan 

yang tidak mendapatkan potongan tarif pajak sebesar 5%  

  Pajak penghasilan yang disetorkan perusahaan kepada negara 

merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan (khususnya 

pemilik) kepada negara, sehingga dapat dikatakan pembayaran pajak 

penghasilan ini merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan. 

Oleh karenanya pemilik perusahaan diduga akan cenderung lebih suka 

manajemen perusahaan melakukan tindakan pajak agresif, Sari. Tindakan 

pajak agresif adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba 

kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang 

tergolong atau tidak tergolong tax evasion Sari, Dewi Kartika dan Martani, 

2010 (dalam Fadli, Imam 2016). Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Slemrod  2004; Dyreng et al, 2008; Robinson et al, 2010; Armstrong 

dkk menggunakan ETR untuk mengukur agresivitas pajak, proksi ETR 

adalah proksi yang paling banyak digunakan dalam literatur, dan nilai 

yang rendah dari ETR dapat menjadi indikator adanya agresivitas pajak. 

Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan yang menghindari pajak 

perusahan dengan mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan 

tetap menjaga laba akuntansi keuangan memiliki nilai ETR yang lebih 

rendah. Dengan demikin, ETR dapat digunakan untuk mengukur 

agresivitas pajak. Perbedaan yang besar antara laba akuntansi dengan 

penghasilan kena pajak di perusahaan umumnya menunjukkan perilaku 
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agresif terhadap pajak yang lebih besar. (Desai dan Dharmapala, 2006; 

Frank et al., 2009, Lanis dan Richardson, 2011 

  Likuiditas (Subramanyam dan Wild (2010:241) mendefinisikan 

likuidias sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya yang secara konvensional, ‘jangka pendek’ dianggap 

periode hingga satu tahun meskipun dikaitkan dengan siklus operasional 

normal perusahaan. Dengan demikian likuiditas sangat penting bagi 

sebuah perusahaan. Suatu perusahaan memiliki suatu tingkat likuiditas 

yang makin besar jika jumlah aktiva-aktiva lancarnya jauh lebih besar 

daripada jumlah hutang-hutang lancarnya yang harus segera dipenuhi. 

Dengan demikian, jika tingkat likuiditas perusahaan tinggi, maka 

perusahaan akan membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Dengan rasio likuiditas yang tinggi tersebut juga menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, 

yang menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat serta 

dengan mudah menjual aset yang dimilikinya jika diperlukan (Anita dan 

Fitri 2015). 

  Tingkat persediaan atau inventory intensity ratio yang tinggi juga 

dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Hal ini karena 

timbulnya beban-beban bagi perusahaan akibat dari adanya persediaan 

(Herjanto, 2007:248). Beban-beban tersebut akan mengurangi laba bersih 

perusahaan dan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh 

perusahaan. Manajer akan berusaha meminimalisir beban tambahan karena 

banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. Tetapi di 
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sisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa 

ditanggung untuk menekan beban pajak yang dibayar perusahaan (Putri, C. 

L dan Lautania, M. F 2016). 

  Leverage merupakan rasio yang menandakan besarnya modal 

eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas 

operasinya. Hasil perhitungan rasio leverage menandakan seberapa besar 

aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan 

tersebut. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi, maka 

perusahaan akan membayar beban bunga tinggi kepada kreditur. Beban 

bunga akan mengurangi laba, sehingga dengan berkurangnya laba maka 

mengurangi beban pajak dalam satu periode (Adisamartha dan Noviari, 

Naniek 2016). 

  Intensitas aset tetap merupakan rasio yang menandakan intensitas 

kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset. 

Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban depresiasi 

atas aset yang besar pula, sehingga laba perusahaan akan berkurang akibat 

adanya jumlah aset tetap yang besar. Sehingga tingginya jumlah aset yang 

ada di perusahaan akan meningkatkan agresivitas pajak perusahaan. 

Intensitas kepemilikan aset tetap dapat mempengaruhi beban pajak 

perusahaan karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap 

(Adisamartha dan Noviari, Naniek 2016). 

  Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan. 

Sebuah perusahaan yang ukuran/skalanya besar dan sahamnya tersebar 

luas memiliki kekuatan tersendiri dalam menghadapi masalah bisnis dan 
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kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba lebih tinggi karena 

usaha tersebut didukung oleh aset yang besar, sehingga kendala 

perusahaan yang berhubungan dengan aset dapat di atasi. Ukuran 

perusahaan memiliki hubungan yang positif dengan agresivitas pajak. hal 

tersebut menggambarkan bahwa perusahaan besar memiliki jumlah laba 

sebelum pajak yang besar dan memiliki insentif serta sumber daya yang 

lebih besar untuk melakukan manajemen pajak (Anita M, Fitri 2015). 

  Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba atau nilai hasil akhir operasional perusahaan selama 

periode tertentu (Munawir:2002). Perusahaan yang mempunyai tingkat 

profitabilitas yang tinggi akan selalu mentaati pembayaran pajak. 

Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas rendah akan 

tidak taat pada pembayaran pajak guna mempertahankan aset perusahaan. 

Semakin tinggi nilai profitabilitas yang dimiliki perusahaan maka semakin 

rendah agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Kuriah H. L dan 

Asyik N. F 2016). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Ardyansyah, 

Danis dan Zulaikha (2014) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

negatif yang signifikan dari variabel profitabilitas terhadap agresivitas 

pajak perusahaan. 

  Penelitian mengenai pengaruh likuiditas, intensitas persediaan, 

leverage intensitas aset tetap, ukuran perusahaan dan profitabilitas 

terhadap agresivitas pajak telah banyak dilakukan seperti Hadi J dan 

Mangoting (2014) yang menyatakan  bahwa  SIZE  berpengaruh, 

sedangkan LEV dan ROA tidak berpengaruh  terhadap agresivitas pajak. 
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Adisamartha dan Noviari (2015) yang  menyatakan bahwa likuiditas dan  

intensitas persediaan berpengaruh dan signifikan pada tingkat agresivitas 

pajak. Sementara faktor leverage dan intensitas aset tetap tidak 

berpengaruh signifikan pada tingkat agresivitas wajib pajak badan. Kuriah 

H. L dan Asyik N. F (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

dan leverage berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. 

Sedangkan capital intensity tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas 

pajak. Anita (2015) yang menyatakan bahwa leverage dan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan 

likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Ardyansah, Danis dan 

Zulaikha (2014) yang menyatakan bahwa variabel size dan komisaris 

independen berpengaruh signifikan terhadap effective tax rate, sedangkan 

variabel leverage, profitability, capital intensity ratio tidak memiliki 

pengaruh terhadap effective tax rate. Fadli, Imam (2016) menyatakan 

bahwa likuiditas, leverage, berpengaruh signifikan terhadap agresivitas 

pajak. Findiarningtyas, et.al (2017) yang  menyatakan bahwa return on 

asset dan leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.  

  Berdasarkan  latar belakang tersebut penelitian ini mengambil 

judul” Pengaruh likuiditas, leverage, intensitas persediaan, intensitas aset 

tetap, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap agretivitas pajak pada 

perusahaan Industri Barang dan Konsumsi Periode 2014-2016”. Penelitian 

ini mereplikasi penelitian dari Adisamartha, I. B. P. F dan Noviari 2015 

dengan judul “Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan dan 

Intensitas Aset Tetap dan Terhadap Agesivitas Pajak Pada Wajib Pajak 
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Badan” Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penambahan variabel ukuran perusahaan dan profitabilitas serta populasi 

penelitian yaitu perusahaan barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI 

periode 2014-2016. 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak? 

2. Apakah Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak? 

3. Apakah Leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak? 

4. Apakah Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap agresivitas pajak? 

5. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak? 

6. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh Likuiditas terhadap agresivitas pajak 

2. Untuk mengetahui pengaruh Intensitas Persediaan terhadap agresivitas 

pajak 

3. Untuk mengetahui pengaruh Leverage terhadap agresivitas pajak 

4. Untuk mengetahui pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap agresivitas 

pajak 

5. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap agresivitas 

pajak 

6. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap agresivitas pajak 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi tentang 

pengaruh Likuiditas, Intensitas Persediaan, Leverage, Intensitas Aset 

Tetap, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Agresivitas 

Pajak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Universitas 

Penilitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam 

pemahaman terhadap ilmu akuntansi, khususnya mengenai 

aktivitas pajak. 

b. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang 

agresivitas pajak. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman penelitian, sistematika 

penulisan terdiri atas lima bab yang diuraikan sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang berisi tentang 

masalah-masalah yang mendasari penelitian. Selanjutnya dibahas 

mengenai rumusan masalah yaitu masalah-masalah yang diteliti oleh 

penulis. Dalam bab ini juga dipaparkan mengenai tujuan penelitian, 
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manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi yang berisi urutan-

urutan penyusunan dan penulisan dalam penelitin ini. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini diuraikan mengenai tinjauan teoritis dari variabel dependen, 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, 

didalamnya berisi mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional 

variabel dan teknik analisis data. 

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai penyajian dan analisis data serta penjelasan 

mengenai hasil analisis data dan pembahasan. 

BAB V. PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian, dan saran penelitian. 

 

 

 


