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PENGARUH KONEKSI POLITIK, CAPITAL INTENSITY, UKURAN 

PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2016-2018) 

Abstrak  

Tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong legal (tax 

avoidance) atau illegal (tax evasion) dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak 

disebut agresivitas pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

pengaruh koneksi politik, capital intensity, ukuran perusahaan pada agesivitas pajak. 

Objek penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode tahun 2016 sampai 2018. Sampel diperoleh sebanyak 204 

perusahaan dengan metode purposive sampling selama 3 tahun. Teknik analisis data 

pada penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil analisis menemukan 

bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Variabel capital 

intensity dan ukuran perusahaan berpengaruh pada agresivitas pajak.  

Kata kunci: agresivitas pajak, koneksi politik, capital intensity, ukuran perusahaan. 

Abstract 

Tax planning measures either use legal (tax avoidance) or illegal (tax evasion) for the 

purpose of reduce the tax burden is called tax aggressiveness. The purpose of this study 

was to analyze the influence of political connections, capital intensity, firm size on tax 

aggressiveness. The object of this research is manufacturing company ies listed on the 

Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period of 2016 to 2018. Samples obtained as 

many 204 companies by purposive sampling method the period of 3 years. Data 

analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis. The 

results of the analysis found that political connection have no effect on tax 

aggressiveness. Variables of capital intensity and firm size have effect on tax 

aggressiveness.  

Keywords: tax aggressiveness, political connection, capital intensity, firm size. 

1. PENDAHULUAN  

Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki jumlah penduduk yang cukup 

besar. Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan terletak pada 

kondisi geografis yang cukup strategis dimana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu 

lintas perdagangan dunia. Keadaan tersebut sangat menarik bagi berbagai perusahaan 

untuk mendirikan usahanya di Indonesia, baik perusahaan dalam negeri maupun luar 

negeri. Dalam mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam pembangunan yaitu 

dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pendapatan pajak. 
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Pada periode tahun 2014-2019 Pendapatan negara mencapai Rp. 2.165,1 

Triliun. Pendapatan negara rata-rata tumbuh 6,9% selama periode tersebut. APBN 

pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 2.165,1 Triliun. Dalam periode ini 

pemerintah telah berhasil meningkatkan penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun. 

Penerimaan perpajakan tetap realistis, diperkirakan tumbuh sebesar Rp 1.786,4 Triliun 

atau 15,4% dari outlook APBN 2018 dengan didukung reformasi perpajakan. 

Pertumbuhan 2019 lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan 10 tahun terakhir sebesar 

11,1%.  

Negara Indonesia dalam melakukan pengenaan pajak atas rakyatnya 

mendasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 yang berbunyi, “Segala 

sesuatu yang berkaitan dengan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk 

keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Pajak secara umum ialah iuran 

wajib atau pungutan yang dibayar oleh Wajib Pajak (Orang yang bayar pajak) kepada 

pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai 

pengeluaran umum pemerintah tanpa balas jasa yang ditunjukan secara langsung. 

Pajak merupakan sebuah beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Besar 

kecilnya biaya pajak dapat mengurangi keuntungan atau laba yang diperoleh 

perusahaan. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan 

bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan atau 

laba, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang 

ditanggungnya.  

Menurut Mardiasmo (2016:10) dalam Windaswari, (2018) mengungkapkan 

bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dirjen Pajak dalam melakukan 

pemungutan pajak disebabkan karena adanya perlawanan dari Wajib Pajak, 

perlawanan tersebut dibedakan menjadi dua meliputi perlawanan pasif dilakukan 

karena masyarakat enggan untuk membayar pajak, yang diakibatkan oleh 

perkembangan intelektual dan moral. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan 

tindakan yang dilakukan wajib pajak yang bertujuan untuk menghindari pajak yang 

meliputi tax avoidance dan tax evasion.  
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Suatu perusahaan dikatakan melakukan agresivitas pajak apabila perusahaan 

berusaha mengurangi beban pajak secara agresif, baik menggunakan cara yang 

tergolong legal (Tax Avoidance) atau Ilegal (Tax Evasion). Walau tidak semua tindakan 

perencanaan pajak dilakukan secara illegal, namun semakin banyak celah yang 

digunakan perusahaan untuk menghindar dari pajak maka perusahaan dianggap 

semakin agresif.   

Perusahaan yang melakukan tindakan agresif biasanya memiliki risiko yang 

lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan praktik pajak agresif. 

Risiko yang dimaksud berupa sanksi atau denda, sehingga risiko turunya harga saham 

serta reputasi perusahaan, bila mana terjadi tindakan agresivitas pajak ketahuan 

melanggar aturan. Semua tindakan yang dilakukan berawal dari aturan yang bercelah 

sehingga ada kemungkinan menimbulkan berbagai pandangan mengenai aturan 

tersebut.  

Dunia bisnis berkaitan erat dengan politik. Keberhasilan suatu bisnis akan 

dipengaruhi oleh politik dimana bisnis itu berada. Hubungan antara pengusaha-

pengusaha di Indonesia terjadi dengan munculnya pengusaha klien, yaitu pengusaha-

pengusaha swasta pribumi yang beroperasi di bawah dukungan dan proteksi berbagai 

jaringan kekuasaan pemerintah.  

Rasio intensitas modal dapat menunjukan efisiensi penggunaan aktiva untuk 

menghasilkan penjualan. Capital Intensity juga dapat didefinisikan dengan bagaimana 

perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk investasi operasi dan pendanaan 

aktiva guna memperoleh keuntungan bagi perusahan. Gemilang, (2017) mengatakan 

bahwa aset tetap perusahaan akan menyebabkan timbulnya beban penyusutan yang 

nantinya secara otomatis akan mengurangi laba perusahaan karena adanya beban 

penyusutan yang akan mengurangi beban pajak perusahaan. 

Siefgried (1972) dalam Susanto & Viriany, (2018) menyatakan bahwa menurut 

teori kekuasaan politik, semakin besar ukuran sebuah perusahaan maka akan semakin 

banyak sumber daya yang berkualitas sehingga perusahaan tersebut dapat 
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menggerakkannya untuk memanipulasi proses politik, terlibat dalam perencanaan 

pajak serta mengatur aktivitas-aktivitas yang dapat meminimalisir beban pajak. 

Berdasarkan Uraian latar belakang di atas karena sering terjadi 

ketidakkonsistenan pada hasil penelitian terdahulu, maka penulis melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Agresivitas Pajak” (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018). 

2. METODE 

2.1  Populasi, Sampel dan Data Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2018. Alasan memilih 

perusahaan manufaktur adalah karena perusahaan yang terdapat didalam industri 

manufaktur adalah yang jumlahnya paling banyak dibandingkan dengan industi lain 

dan diharapkan mampu menggambarkan keadaan di Indonesia. Metode yang 

digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode purposive sampling. Purposive 

sampling adalah penentuan sampel dari populasi yang ada berdasarkan kriteria. Berikut 

adalah kriteria-kriteria pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling 

dalam penelitian ini: (1) Perusahaan-perusahaan manufaktur yang konsisten terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. (2) Perusahaan-perusahaan manufaktur 

yang mempublikasikan annual report dan data keuangan yang lengkap selama tahun 

2016-2018 yang merupakan data terbaru. (3) Perusahaan tersebut menggunakan mata 

uang Rupiah dan menggunakan tahun buku 1 Januari sampai dengan 31 Desember 

untuk meningkatkan komparabilitas dalam penelitian. (4) Perusahaan tersebut tidak 

pernah delisting dalam periode 2016-2018. (5) Perusahaan tersebut tidak mengalami 

kerugian setelah pajak, karena kerugian setelah pajak beban pajak penghasilan berarti 

perusahaan memiliki effective tax rate lebih besar dari 1 dan hal tersebut akan 

mendistorsi penelitian. (6) Data-data mengenai variabel penelitian yang akan diteliti 

tersedia lengkap dalam laporan keuangan perusahaan.  
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2.2 Variabel Penelitian dan Pengukurannya 

2.2.1 Agresivitas Pajak 

Agresivitas Pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Effective Tax Rate 

(ETR) (Dyreng et al. 2016), dengan rumus:  

𝐸𝑇𝑅 =  
Beban Pajak Penghasilan

Laba Sebelum Pajak
        (1) 

2.2.2 Koneksi Politik 

Koneksi politik dalam penelitian ini menggunakan proksi ada atau tidaknya hubungan 

langsung pada perusahaan oleh pemerintah. Pengukuran koneksi politik penelitian ini 

menggunakan variabel dummy, diberi nilai 1 apabila pada perusahaan terdapat 

kepemilikan saham dari pemerintah (BUMN) dan 0 apabila tidak ada. 

2.2.3 Capital Intensity 

Capital Intensity mengukur seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya 

dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Dalam penelitian ini capital intensity akan 

diproksikan dengan intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah jumlah aset tetap 

yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Adapun rumus 

Capital Intensity sebagai berikut: 

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑁𝑇 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
         (2) 

2.2.4 Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan mengukur semakin besar ukuran sebuah perusahaan maka akan 

semakin banyak sumber daya yang berkualitas sehingga perusahaan tersebut dapat 

menggerakannya untuk memanipulasi proses politik, terlibat dalam perencanaan pajak 

serta mengatur aktivitas-aktivitas yang dapat meminimalisir beban pajak. Ukuran 

perusahaan dirumuskan sebagai berikut: 

𝑆𝐼𝑍𝐸 = 𝐿𝑛(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡)        (3) 

2.3 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis dalam 

penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Persamaan regresi yang 

digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut: 
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𝒀 =  𝜶 +  𝜷𝟏 𝑿₁ +  𝜷𝟐 𝑿₂ +  𝜷𝟑 𝑿₃ +  𝒆       (4) 

Keterangan: 

Y  : Agresivitas Pajak  

α   : Nilai intersep Konstanta 

X₁   : Koneksi Politik  

X₃  : Capital Intensityi  

X₃  : Ukuran Perusahaan  

e  : Variabel diluar model (error) 

β1- β2- β3 : Koefisien Regresi 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Deskripsi Umum Data Penelitian 

Hasil pemilihan sampel pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel 1 sebagai berikut:  

Tabel 1 Sampel Penelitian 

No Kriteria  Sampel 

1 Perusahaan manufaktur yang Terdaftar di BEI selama tahun 

penelitian 2016 sampai 2018 

148 

2 Perusahaan manufaktur yang tidak konsisten terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018 

(0) 

3 Perusahaan yang tidak mempublikasikan annual report dan 

data keuangan secara berturut-turut tahun 2016-2018 

(18) 

4 Perusahaan manufaktur yang menggunakan mata uang selain 

rupiah secara berturut-turut tahun 2016-2018 

(28) 

5  Perusahaan manufaktur yang tidak pernah delisting (0) 

6 Perusahaan manufaktur yang tidak menghasilkan laba secara 

berturut-turut tahun 2016-2018 

(34) 

7 Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki data yang lengkap 

dari tahun 2016-2018 

(0) 

Sampel yang memenuhi Kriteria 68 

Total sampel penelitian = 68 x 3 204 

Data Outlier (17) 

Sampel yang diolah 187 

Sumber: data sekunder diolah peneliti, 2020 
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 Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa populasi dalam penelitian ini 

sebanyak 148 perusahaan manufaktur. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan proposive sampling. Data observasi dalam penelitian ini sebanyak 204 

perusahaan (68 x 3 tahun) dan dikurangi 17 data outlier, sehingga diperoleh data 

observasi sebanyak 187 data.   

3.2 Uji Asumsi Klasik 

Hasil penelitian dengan uji asumsi klasik dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut: 

Tabel 2. Uji Asumsi Klasik 

Uji 

Asumsi 

Klasik 

Uji 

Normalitas 

Uji 

Multikolinearitas 

Uji 

Autokorelasi 

Uji 

Heterokedastisitas 

 Toletance VIF  

KONEKSI CLT n>30 

187>30 

0,906 1,104 Durbin-watson 

2,173 

0,154 

CAPINT 0,946 1,057 0,087 

UP 0,947 1,056 0,152 

Sumber: data sekunder diolah peneliti, 2020 

 Berdasarkan pengujian asumsi klasik terdapat uji normalitas yang 

menggunakan CLT (Central Limit Theorem) yang dimana jika jumlah observasi cukup 

besar n>30, maka asumsi normalitas dapat diabaikan. Penelitian ini berjumlah n 

sebesar 187 > 30, maka data dalam penelitian ini telah terdistribusi dengan normal. 

Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dengan melihat nilai Tolerance Value 

(TV) dan Variance Inflaton Factor (VIF) antara 1,057-1,056 (kurang dari 10) dan 

Tolerance Value (TV) antara 0,906-0,947 (lebih dari 0,10) sehingga tidak terjadi 

masalah multikolinearitas dalam persamaan regresi. Pengujian autokolerasi 

menggunakan Durbin-Watson. Hasil uji autokolerasi dengan Durbin-Watson diperoleh 

nilai 2,173 berada diantara Du < DW < 4-Du yaitu dU sebesar 1,7933 dan 4-dU sebesar 

2,2067. Hasil uji heterokedastisitas dengan Rank Spearman bahwa semua data variabel 

independen menunjukkan nilai signifikansi (sig) > 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa semua variabel independen pada nilai ini bebas dari heterokedastisitas. 
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3.3 Uji Hipotesis 

Tabel 3. Hasil Uji Model Regresi Berganda 

Variabel B t Signifikansi Keterangan 

Konstanta 0.527 4.829 .000  

KONEKSI -0.005 -0.300 .764 H₁ Ditolak 

CAPINT 0.070 2.033 .043 H₂ Diterima 

UP -0.010 -0.2538 .012 H₃ Diterima 

Adjusted R 0,038  Uji F 3,444 

R Square 0,053  Sig 0,018 

N 187    

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2020 

 Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 3 di atas, maka dapat 

diperoleh analisis persamaan linear berganda sebagai berikut: 

ETR = 0,527 – 0,005 KP + 0,070 CAPINT – 0,010 UP + ε    (5) 

Hasil dari tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa uji F dengan nilai signifikansi sebesar 

0,018, dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel independen yaitu koneksi politik, capital intensity, dan ukuran 

perusahaan menunjukkan fit model. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R²) 

pada tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa variabel independen dalam bentuk hal ini 

koneksi politik, capital intensity, dan ukuran perusahaan dapat menjelaskan variabel 

dependen yaitu agresivitas pajak sebesar 3,80%. Hal ini dapat dilihat dari nilai adjusted 

r square sebesar 3,80%. Sedangkan 96,20% variabel dependen agresivitas pajak 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.  

3.4 Pembahasan 

3.4.1 Pengaruh Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak 

Berdasarkan hasil perhitungan uji t pada tabel 3 diatas yang menunjukkan nilai t 

sebesar -0.300 dengan nilai signifikansi variabel koneksi politik sebesar 0.764 > 0,05, 

dengan demikian H₀ diterima dan H₁ ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat pengaruh antara koneksi politik terhadap agresivitas pajak.  
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3.4.2 Pengaruh Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 3 diatas yang menunjukkan nilai t sebesar 

2.033 dengan nilai signifikansi sebesar 0.043 yang artinya lebih kecil dari 0.05 (0.043 

< 0.05). Maka dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H₁ diterima dengan kata lain 

variabel capital intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak. hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa H₂ diterima. Sehingga dapat dirumuskan bahwa capital intensity 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak.  

3.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 3 diatas yang menunjukkan nilai t sebesar -2,538 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,012 yang artinya lebih kecil dari 0,05 (0,012 < 0,05). 

Maka dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H₃ diterima dengan kata lain variabel 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa H₃ diterima. Sehingga dapat dirumuskan bahwa Ukuran 

Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.  

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian mengambil kesimpulan yaitu koneksi 

politik menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.764 yang berarti variabel koneksi 

politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, capital intensity menunjukkan 

nilai signifikansi sebesar 0.043 sehingga dapat disimpulkan variabel capital intensity 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak, ukuran perusahaan menunjukkan nilai 

signifikansi sebesar 0.012 yang berarti variabel ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap agresivitas pajak. 

 Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu sampel yang digunakan hanya 

terbatas pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dan periode pengamatan dalam penelitian masih terlalu singkat. Pada penelitian 

selanjutnya diharapkan untuk menambah sektor penelitian, misalnya perusahaan sektor 

industri barang konsumsi dan menambah periode pengamatan, misalnya periode 

pengamatan selama 5 tahun agar mendapat hasil yang berbeda dan dapat 
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mempengaruhi tindakan agresivitas pajak. selain itu variabel penelitian ini sangat 

terbatas yaitu koneksi politik, capital intensity, dan ukuran perusahaan saja. Pada 

penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lain yang 

mungkin memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, seperti family ownership, 

corporate governance, leverange, dan lain-lain. 
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