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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

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. Keberadaan perusahaan- 

perusahaan tersebut tentu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia 

karena dapat meningkatkan pendapatan negara terutama dari sektor pajak. 

Dalam mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam pembangunan 

yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu 

pendapatan pajak. Pajak merupakan salah satu pendapatan yang besar bagi 

negara, sehingga pemerintah menaruh perhatian lebih pada sektor perpajakan. 

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam kebijakan mengenai 

perpajakan untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak. Sistem 

perpajakan Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap 

tahunnya. 
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Bagi Indonesia, penerimaan Negara yang berasal dari pajak masih menjadi 

penerimaan terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Oleh karena itu, pajak selalu menjadi fokus pemerintah karena pajak menjadi 

tempuan terbesar di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

APBN 2019 memiliki tema “Adil, Sehat, dan Mandiri” untuk mendorong 

investasi dan daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia. Sehat 

artinya APBN memiliki difisit yang semakin rendah dan keseimbangan primer 

menuju arah positif. Adil artinya APBN digunakan sebagai instrument kebijakan 

meraih keadilan, menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, 

dan mengatasi disparitas antar kelompok pendapatan dan antar wilayah. Dan dari 

sisi Kemandirian dapat dilihat dari penerimaan perpajakan yang tumbuh 

signifikan sehingga memberikan kontribusi dominan terhadap pendapatan negara 

serta mengurangi kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari utang. Adil, sehat, 

dan mandiri dimana defisit dijaga pada angka 1,84% dengan primary balance 

mendekati Rp 0. Pajak Sumber Utama Pendapatan melalui peningkatan 

pertumbuhan ekonomi dan penyempurnaan regulasi dan IT Pajak serta PNBP 

terus dioptimalkan dengan tetap menjaga kualitas layanan kepada masyarakat. 

Pendapatan negara mencapai Rp 2.165,1 Triliun. Pendapatan Negara rata-rata 

tumbuh 6,9% selama periode tahun 2014-2019. APBN Pendapatan Negara 

ditargetkan sebesar Rp 2.165,1 Triliun. 
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Dalam periode 2014-2019, 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%. Kebijakan 

perpajakan berdasarkan atas keadilan mendorong daya saing industry dari 

kemudahan berusaha. Dilihat dari besarnya presentasi penerimaan negara yang 

bersumber dari sektor pajak, dapat disimpulkan pajak dan bagi Indonesia sebagai 

sumber pembiayaan negara. Maka dari itu penting bagi pemerintah untuk 

mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak 

sehingga dapat menyusun kebijakan yang tepat dan sesuai dengan ketentuan 

perpajakan (www.kemenkeu.go.id). 

 

 

 

 

 

Gambar I.1 

 
Grafik Penerimaan APBN yang bersumber dari pajak 

http://www.kemenkeu.go.id/
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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. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 

pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib pajak 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. 

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1b) Perusahaan 

sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai 

dengan ketentuan perpajakan, yakni dihitung dari besar laba bersih sebelum 

pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. 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. 
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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, sistem perpajakan yang 

sulit dipahami masyarakat, tidak dilaksanakannya sistem kontrol dengan baik. 

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Wajib 

Pajak yang bertujuan untuk menghindari pajak meliputi tax avoidance 

merupakan usaha untuk mengurunkan beban pajak dengan tidak melanggar 

undang-undang. Tax evasion merupakan usaha menurunkan beban pajak dengan 

melanggar undang-undang yakni menggelapkan pajak. 

Agresivitas Pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

mengurangi kewajiban pajak. 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 penghindaran 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 
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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. 

Namun, ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa pajak akan 

menghasilkan biaya bagi perusahaan yang akan membuat pemilik perusahaan 

tersebut mengarahkan manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan agresif 

dalam kebijakan perpajakan. Tindakan tersebut terkait karena kebijakan 

perpajakan itu menimbulkan biaya tambahan lainna yang merupakan biaya hasil 

permasalahan keagenan. 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak, 

diantaranya yaitu Koneksi Politik. Koneksi Politik dapat memengaruhi 

perusahaan dalam membayar pajak. 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. 

Penelitian yang dilakukan oleh Purwoto, (2011) menyebutkan bahwa perusahaan 

yang mempunyai koneksi politik atau perusahaan dengan cara-cara tertentu 

mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan 
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politisi atau pemerintah. Menurut Faccio, (2005) menjelaskan bahwa perusahaan 

dianggap memiliki koneksi politik jika salah satu pemegang saham (seseorang 

yang mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara) atau 

salah satu pimpinan perusahaan (CEO, Presiden, wakil presiden, ketua atau 

sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan di 

bidang politikus atau partai politik. Penelitian mengenai koneksi politik dan 

agresivitas pajak telah beberapa kali dilakukan. Beberapa penelitian mengatakan 

bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak (Kadek & 

Utari 2017). Fadila and Rasuli, (2017) menyatakan tidak ada pengaruh koneksi 

politik terhadap agresivitas pajak. Sementara, Jian, Li, & Zhang, (2012) 

menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negative terhadap agresivitas 

pajak. Koneksi politik dapat juga digunakan untuk membantu mengurangi 

kemungkinan pemeriksaan pajak atau mengurangi sanksi pajak dengan 

memanfaatkan koneksi dengan pemerintah (Li, Wang, Wu, & Xiao, 2016). 

Faktor kedua dalam penelitian ini yaitu Capital Intensity. Capital Intensity 

atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan 

dengan investasi aset tetap dan persediaan. 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 
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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. Begitupun 

sebaliknya perusahaan yang memiliki jumlah asset tetap yang kecil akan 

mempunyai beban pajak yang besar. Penelitian Capital Intensity dan agresivitas 

pajak di Indonesia pernah dilakukan oleh Hidayat et al., (2018); Lestari, Pratomo, 

& Asalam, (2019) menyatakan bahwa capital intensity berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak. Sementara, Nugraha & MMeiranto, (2015) yang mengatakan 

bahwa capital intensity memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan karena 

adanya perbedaan pengakuan aset menurut akuntansi dan menurut perpajakan. 

Perusahaan tidak mampu memanfaatkan beban depresiasi untuk mengurangi laba 

bersih dengan tingginya aset tetap yang dimiliki perusahaan. Aset tetap 

perusahaan digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan, penggunaan 

aset tetap tersebut digunakan untuk membantu dan meningkatkan operasional 

perusahaan yang nantinya akan menaikkan laba bersih perusahaan dibandingkan 

beban depresiasi dari aset tetap tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Ratu, 

(2017) menyatakan bahwa capital intensity tidak berpengaruh pada agresivitas 

pajak. 

Faktor ketiga yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan juga 

mempengaruhi perusahaan dalam membayar pajak karena besar kecilnya suatu 

perusahaan akan mempengaruhi pendapatan perusahaan tersebut. Siefgried 
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(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 

menggerakkannya untuk memanipulasi proses politik, terlibat dalam 

perencanaan pajak serta mengatur aktivitas-aktivitas yang dapat meminimalisir 

beban pajak. Penelitian ukuran perusahaan dan agresivitas pajak di Indonesia 

pernah dilakukan oleh Fahrani, Nurlaela, & Chomsatu, (2017); Muzakki, (2015); 

Tiaras & Wijaya, (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sementara, Anita M, (2013); Mustika, 

(2017) meyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada agresivitas 

pajak. 

Berdasarkan Uraian latar belakang di atas karena sering terjadi ketidak 

konsistenan 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). 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak? 
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2. Bagaimana pengaruh Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak? 

 

3. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

 
1. Menguji dan menganalisis pengaruh Koneksi Politik terhadap Agresivitas 

Pajak. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh Capital Intensity terhadap Agresivitas 

Pajak. 

3. Menguji   dan   menganalisis   pengaruh   Ukuran Perusahaan terhadap 

Agresivitas Pajak 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara 

lain: 

1. Manfaat Teoritis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan 

dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. Peneliti 

ini juga bertujuan untuk menguji pengaruh Koneksi Politik, Capital 

Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak. 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Bagi Perusahaan 
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Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dan masukan dalam mengambil keputusan 

bisnis. 

b. Bagi Investor 

 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi yang tepat. 

E. Sistematika Penulisan 

 

Dalam menyusun penelitian ini terdiri dari lima bab sesuai dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 
Dalam bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 
Dalam bab ini akan membahas tentang landasan teori yang berisi 

penjelasan mengenai pengertian koneksi politik, capital intensity, ukuran 

perusahaan, dan agresivitas pajak, hasil penelitian terdahulu kerangka 

konsep penelitian, dan merumuskan hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 
Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, variabel 

penelitian dan pengukurannya, sumber data dan responden, populasi dan 

sampling yang digunakan, instrument penelitian, serta metode analisis 

data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 
Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian serta analisis data dan 

pembahasan tentang pengujian hipotesis. 

BAB V PENUTUP 

 
Bab ini tentang simpulan penelitian, keterbatasan dalam penelitian, dan 

saran untuk penelitian selanjutnya. 


