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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa wajib pajak 

pribadi maupun badan harus berkontribusi untuk membayar pajak kepada negara 

berdasarkan undang- undang yang nantinya pajak tersebut digunakan negara 

untuk kesejahteraan rakyat. 

Berdasarkan pengertian tersebut sumber pendapatan negara yang paling 

tinggi presentasinya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

adalah pajak, dibanding pendapatan yang lainnya. Pendapatan pajak negara akan 

dikelola oleh pemerintah yang nantinya akan digunakan untuk membangun sarana 

dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, oleh sebab itu wajib pajak harus 

mematuhi peraturan per undang- undangan pajak yang berlaku. Karena 

pembayaran pajak begitu sangat penting bagi negara dalam memajukan 

perekonomiannya, pemerintah melakukan berbagai upaya dan peraturan untuk 

dapat meningkatkan penerimaan sektor pajak. Perusahaan merupakan salah satu 

wajib pajak yang diharuskan bisa membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan 

perpajakan. Dengan memenuhi kewajibannya, perusahaan secara tidak langsung 

sudah membantu pemerintah dalam pembangunan negara. Semakin besar pajak 

yang dibayarkan perusahaan maka semakin besar juga pendapatan negara. Namun 

berbeda dengan pemerintah yang memandang pajak sebagai pendapatan, justru 

perusahaan memandang pajak sebagai beban yang bisa menurunkan laba bersih 

perusahaan Priscilia dan Agoes (2019). 
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Tabel 1. 1  

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020 

Tahun Target Penerimaan 

Pajak 

Realisasi 

Penerimaan Pajak 

Persentase 

Realisasi 

Penerimaan Pajak 

2016 1.539 Triliun 1.283 Triliun 83,4% 

2017 1.283 Triliun 1.147 Triliun 89,4% 

2018 1.424 Triliun 1.351,9 Triliun 92% 

2019 1.577,6 Triliun 1.332,1 Triliun 84,4% 

2020 1.198,82 Triliun 1.069,98 Triliun 89,25% 

Sumber: www.kemenkeu.go.id 

Pada tabel di atas target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2016-2020 

belum bisa mencapai target yang diinginkan pemerintah, penyebabnya mungkin 

masih ada beberapa perbedaan pendapat mengenai perpajakan antara pemerintah 

dan juga perusahaan. Dan perusahaan yang berusaha melakukan perencanaan 

untuk mengurangi beban pajak perusahaan atau bisa disebut tindakan agresivitas 

pajak (tax aggressivness). 

Agresivitas pajak merupakan “suatu tindakan merekayasa pendapatan kena 

pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara 

yang tergolong secara legal (tax avoidance) atau ilegal (tax evasion)” Frank, et al 

(2009). Menurut PPH pasal 6 ayat 1 b Perusahaan bisa menggunakan fasilitas 

pengurangan pajak untuk tindakan agresivitas pajak dengan memanfaatkan 

penyusutan aset tetap perusahaan sebagai pengurang laba yang mengakibatkan 

beban pajak yang dibebankan perusahaan akan menurun. Bisa juga dengan 

menggunakan PPH pasal 4 ayat 3 mengenai bukan objek pajak, seperti perseroan 

terbatas yang menjalankan investasi saham paling sedikit 25% dari total modal 

yang disalurkan ke perusahaan atau badan usaha Indonesia dengan deviden yang 

http://www.kemenkeu.go.id/
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didapatkan perusahaan terbatas diklasifikasikan sebagai pendapatan tidak 

termasuk objek pajak. Oleh karena itu wajib pajak akan mempunyai sudut 

pandang mengenai tindakan agresivitas pajak yang mereka lakukan diperbolehkan 

(legal). 

Indonesia saat ini menggunakan sistem self assessment di mana semua 

kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang dimulai dari 

menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Yang artinya 

memberikan kesempatan cukup banyak bagi wajib pajak untuk melakukan 

tindakan agresivitas pajak. Meskipun tidak semua tindakan melanggar peraturan, 

namun semakin banyak celah yang digunakan semakin besar penghematan yang 

dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak. 

Tindakan agresivitas pajak ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan 

keinginan dan harapan lingkungan masyarakat. Apabila perusahaan terbukti 

melakukan suatu tindakan agresivitas pajak, maka akan memperoleh pandangan 

negatif dari masyarakat. 

Fenomena masalah agresivitas pajak yang terjadi beberapa kali dilakukan 

oleh perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi. Salah satunya 

adalah PT Bentoel Internasional Investama pada Rabu, 8 Mei 2019. Tax Justice 

Network melaporkan bahwa perusahaan tersebut diindikasi melakukan tindakan 

agresivitas pajak, dilakukan dengan cara mengambil banyak utang di antara tahun 

2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi Belanda, untuk pembiayaan ulang utang 

bank dan membayar mesin peralatan. Sehingga pembayaran bunga yang 
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dibayarkan akan jauh lebih sedikit akibatnya negara menanggung kerugian 

sebesar US$ 14 juta per tahun (www.kontan.id. diakses pada 27 September 2021). 

Tax Justice Network juga melaporkan pada, 23 November 2020 Negara 

diprediksi mengalami kerugian mencapai 4,78 Miliar US$ per tahun atau setara 

dengan RP 67,6 Triliun akibat dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. 

Laporan itu menyebutkan dalam praktiknya perusahaan multinasional 

mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya 

untuk tidak melaporkan berapa keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara 

tempat berbisnis. Korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang 

seharusnya (www.kompas.com diakses pada 27 September 2021). 

Dasar perusahaan menjalankan tindak agresivitas pajak untuk menambah 

laba perusahaan seperti yang diinginkan oleh para pemegang saham dan 

pelaksanaannya dilakukan oleh manajer. Karena pajak dianggap sebagai beban 

yang dapat mengurangi laba bersih bagi perusahaan. Oleh karena itu dalam rangka 

menyejahterakan pemilik perusahaan dan juga untuk melanjutkan kelangsungan 

hidup perusahaannya maka perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa 

meminimalisir beban pajaknya sehingga mendapatkan laba bersih yang lebih 

tinggi. 

Fenomena tindak agresivitas pajak yang terjadi, dikarenakan kurang 

adanya sistem pengawasan terhadap manajemen perusahaan dan juga kurangnya 

sistem pengawasan dari pemerintah terhadap pembayaran pajak suatu pemerintah. 

Perusahaan menjadi perhatian khusus oleh pemerintah karena perusahaan 

http://www.kontan.id/
http://www.kompas.com/
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merupakan penghasil terbesar dalam penyumbang pajak di negara. Salah satunya 

yaitu perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi, karena sektor inilah 

yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia, dan 

tidak menutup kemungkinan sektor ini mempunyai keuntungan yang cukup besar. 

Pertumbuhan penjualan adalah rasio yang menggambarkan kinerja suatu 

perusahaan dalam menjaga posisi ekonominya di saat pertumbuhan perekonomian 

dan sektor usahanya Wibawa (2019). Pertumbuhan penjualan merupakan 

cerminan dari keberhasilan perusahaan dalam berinvestasi pada periode 

sebelumnya, dan juga pertumbuhan penjualan bisa menjadi pandangan untuk 

beberapa periode mendatang.  

Perusahaan yang baik dapat dilihat dari peningkatan yang secara konsisten 

dalam aktivitas operasinya. Cara perhitungan pertumbuhan penjualan yaitu 

dengan dibandingkan akhir periode penjualan yang dijadikan periode dasarnya. 

Jika suatu nilai perbandingannya tinggi, maka bisa dikatakan tingkat rasio 

penjualannya semakin baik. Jika pertumbuhan penjualan mengalami peningkatan 

maka laba perusahaan juga akan meningkat. Sehingga beban pajak yang harus  

dibayarkan perusahaan akan mengalami peningkatan. Hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Kholis et al. (2020) dan Ramadhani, Triyanto, dan Kurnia 

(2020), menyatakan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap 

agresivitas pajak. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

Sugiyarti (2017) dan Riswandari dan Bagaskara (2020), yang menyatakan 

pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 
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Kepemilikan manajerial merupakan salah satu faktor yang dianggap dapat 

mempengaruhi agresivitas pajak, karena manajemen memiliki kepemilikan saham 

di perusahaan yang di mana pihak manajemen akan secara aktif terlibat dalam 

pengambilan keputusan perusahaan Fadhila (2017). Salah satunya pengambilan 

keputusan dalam hal perpajakan, biasanya pihak manajemen akan lebih memilih 

untuk dapat mengembangkan pendapatan perusahaan. Hal ini akan berdampak 

pada beban pajak perusahaan yang semakin besar. Namun disisi lain kepemilikan 

manajerial juga dapat memberikan celah untuk melakukan tindak agresivitas pajak 

untuk mengurangi beban pajak Wijaya (2019). 

 Kholis et al.(2020), menyatakan semakin banyak perusahaan yang 

memiliki kepemilikan manajerial, maka akan berpeluang besar bagi manajer 

untuk melakukan tindak agresivitas pajak agar memperoleh keuntungan yang 

lebih besar. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kholis et al. (2020) 

dan Wijaya (2019), mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 

terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian tersebut mendapatkan hasil yang 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Priscilia dan Agoes (2019), yang 

mengungkapkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak. 

Faktor lain yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap tindakan 

agresivitas pajak adalah komisaris independen. Komisaris independen ini 

merupakan seseorang di luar manajemen organisasi perusahaan yang tidak 

mempunyai hubungan direksi atau dewan komisaris perusahaan dan juga tidak 

memiliki hubungan dengan pemegang saham perusahaan.  
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Komisaris independen mempunyai kewajiban yaitu untuk mengawasi 

jalannya pelaksanaan strategi perusahaan agar tetap sesuai dengan aturan yang 

berlaku dan menjadi pihak yang adil jika terjadi konflik antara komisaris 

perusahaan dengan pemegang saham perusahaan. Komisaris independen harus 

bisa bersikap netral dan objektif dalam penyelesaian konflik dan harus bisa 

memperkirakan risiko terkecil di dalam konflik perusahaan. 

Komisaris independen memiliki peranan yang penting bagi perusahaan 

dalam tindak agresivitas perusahaan. Kondisi ini bisa kita lihat dengan semakin 

banyak jumlah komisaris independen yang dimiliki perusahaan maka segala 

aktivitas perusahaan yang dilakukan akan diawasi dengan ketat. Dengan adanya 

komisaris independen maka di perkirakan perusahaan tidak akan melakukan 

tindak agresivitas pajak, karena komisaris independen akan membantu dan 

mengawasi perusahaan untuk terus tetap  menaati peraturan perpajakan yang 

berlaku Octavianingrum dan Mildawati (2018). 

 Kholis et al., (2020) dan Avrinia Wulansari et al. (2020),  menyatakan 

bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. 

Namun penelitian yang mempunyai arah yang berbeda dilakukan oleh Hidayat 

dan Muliasari (2020), yang memperoleh hasil komisaris independen berpengaruh 

positif terhadap agresivitas pajak. 

Selanjutnya faktor yang bisa mempengaruhi tindak agresivitas pajak 

adalah capital intensity atau intensitas modal, yang merupakan rasio antara aset 

tetap dengan total aset perusahaan. Perusahaan berinvestasi pada aset tetap untuk 
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terus menjalankan produksinya dan memperoleh keuntungan. Namun aset tetap 

yang diinvestasikan perusahaan akan mengalami beban depresiasi sehingga 

perusahaan akan melakukan perencanaan perpajakan agar aset tetap yang 

diinvestasikan perusahaan akan tetap meningkat dengan mengurangi beban pajak 

yang dibayarkan untuk bisa meningkatkan laba bersih perusahaan Andhari dan 

Sukartha (2017). 

Karena akibat dari penyusutan aset tetapnya setiap tahun maka 

memungkinkan perusahaan berinvestasi pada aset tetap untuk mengurangi beban 

pajak perusahaan, karena beban depresiasi bisa berpengaruh untuk mengurangi 

beban pajak perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Junensie, et al. 

(2020) dan Dwiyanti dan Jati (2019) menyatakan bahwa capital intensity 

berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Tetapi hasil itu berbeda dengan 

hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Wibawa (2019) dan Fahrani, et al. (2018), 

menyatakan bahwa capital intensity tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi tindak agresivitas pajak 

adalah inventory intensity yang merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar 

tingkat persediaan yang diinvestasikan pada perusahaan, jika perusahaan memiliki 

tingkat persediaan yang tinggi maka beban yang akan dikeluarkan perusahaan 

dalam mengatur persediaan juga tinggi. Perbandingan rasio inventory intensity 

digambarkan dengan hubungan antara barang yang sudah dijual dengan total 

persediaan yang ada digudang perusahaan sebagai ukuran efisiensi Hidayat dan 

Fitria (2018). 
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Besarnya tingkat inventory intensity pada perusahaan akan menyebabkan 

turunnya laba bersih perusahaan dikarenakan adanya biaya tambahan atas 

persediaan sehingga perusahaan membayar pajaknya akan lebih sedikit ketika laba 

perusahaan turun. Karena inventory intensity mampu meminimalisir beban pajak 

dengan keuntungan periode saat ini yang dapat digantikan dengan stok persediaan 

yang dialokasikan periode yang akan datang Susanti dan Satyawan (2020). 

Menurut Dwiyanti dan Jati (2019) dan Fahrani et al. (2018) menyatakan 

bahwa inventory intensity berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun 

penelitian yang dilakukan oleh Anggadinata dan Cahyaningsih (2020) dan Putri 

dan Lautania (2016) mendapatkan hasil yang berbeda yaitu inventory intensity 

berpengaruh secara negatif terhadap agresivitas pajak. 

Dari hasil penelitian- penelitian terdahulu yang tidak konsisten sehingga 

peneliti berniat untuk menganalisis dan memperjelas tema mencakup agresivitas 

pajak. disisi lain permasalahan agresivitas pajak merupakan hal yang sulit diatasi 

karena bagi pemerintah tindakan agresivitas ini merupakan tindakan yang tidak 

diinginkan karena dapat mengurangi pendapatan negara, namun disisi lain 

tindakan agresivitas pajak tidak melanggar peraturan per undang- undangan. 

Penelitian ini dilakukan mengacu pada penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Kholis et al. (2020). Penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya yaitu dengan menambahkan variabel capital intensity dan inventory 

intensity. Dengan adanya penambahan variabel tersebut dapat menjelaskan 

seberapa besar harta perusahaan yang diinvestasikan pada aset tetap, dengan 
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membandingkan salah satu aktiva yang diproksikan antara jumlah persediaan 

dengan jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Penelitian ini juga mempunyai 

perbedaan untuk menambah objek penelitian, penelitian sebelumnya 

menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2015-2019, penelitian yang sekarang menggunakan perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2016-2020. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil 

judul  

“PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN, KEPEMILIKAN 

MANAJERIAL, KOMISARIS INDEPENDEN, CAPITAL INTENSITY DAN 

INVENTORY INTENSITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (STUDI 

EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI 

BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA PERIODE 2016-2020)” 

1.2 Ruang Lingkup 

Penelitian ini dilakukan tidak memperluas ruang lingkup peneliti, sehingga 

peneliti bisa menghasilkan penelitian sesuai dengan tujuan kriteria tersebut yaitu: 

1. Variabel agresivitas pajak merupakan variabel dependen yang digunakan 

untuk penelitian. 

2. Variabel pertumbuhan penjualan, kepemilikan manajerial, komisaris 

independen, capital intensity dan inventory intensity merupakan variabel 

independen yang digunakan untuk penelitian ini. 
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3. Objek yang digunakan merupakan pengkajian dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

4. Periode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan lima tahun 

pengamatan yaitu tahun 2016-2020. 

1.3 Perumusan Masalah 

Dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak di tahun 2016-2020 yang 

belum pernah mencapai target mengindikasikan perusahaan melakukan 

perencanaan perpajakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan 

tindakan agresivitas pajak. Serta perusahaan yang mendapatkan fasilitas 

pengurangan pajak berdasarkan PPH pasal 6 ayat 1 b dengan memanfaatkan 

penyusutan aset tetap perusahaan sebagai pengurang laba yang berakibat beban 

pajak yang akan dibayarkan menurun, sehingga perusahaan beranggapan tindakan 

agresivitas pajak merupakan tindakan yang diperbolehkan. Dengan sistem self 

assessment yang digunakan saat ini yaitu, menghitung, membayar, dan 

melaporkan pajak terutang sendiri mengakibatkan adanya celah untuk perusahaan 

melakukan penghematan yang dapat dinilai perusahaan akan semakin agresif  

terhadap pajak. Seperti fenomena agresivitas pajak yang terjadi pada PT Bentoel 

Internasional Invenstama  yang diindikasi melakukan tindakan agresivitas pajak 

dengan cara mengambil banyak utang dari perusahaan afiliasi Belanda untuk 

pembiayaan ulang utang bank dan membayar peralatan mesin yang nantinya 

pembayaran bunga yang dibayarkan akan jauh lebih sedikit. Serta perusahaan 

yang memandang pajak sebagai beban perusahaan yang dapat mengurangi laba 
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tetapi pemerintah memandang pajak sebagai pendapatan. Dengan adanya 

perbedaan persepsi inilah yang menyebabkan perusahaan melakukan tindakan 

agresivitas pajak. 

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak? 

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak? 

3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak? 

4. Apakah capital intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak? 

5. Apakah inventory intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengukur pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap agresivitas 

pajak. 

2. Untuk mengukur pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas 

pajak. 

3. Untuk mengukur pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas 

pajak. 

4. Untuk mengukur pengaruh capital intensity terhadap agresivitas pajak. 
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5. Untuk mengukur pengaruh inventory intensity terhadap agresivitas pajak. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi sejumlah pihak di 

antaranya: 

1. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat menjadikan sebagai sumber referensi dan 

informasi bagi peneliti yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai 

pertumbuhan penjualan, kepemilikan manajerial, komisaris independen, 

capital intensity, dan inventory intensity terhadap agresivitas pajak. 

2. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini dapat memberi gambaran mengenai tindak agresivitas 

pajak yang dilakukan perusahaan, sehingga investor bisa 

mempertimbangkan terlebih dahulu saat mengambil keputusan investasi. 

3. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi manajemen 

perusahaan agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan tidak 

melanggar peraturan perpajakan dalam menentukan jumlah pajak yang 

dibayarkan perusahaan kepada negara. 

4. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan menambah 

ilmu pengetahuan mengenai permasalahan pajak di Indonesia khususnya 

mengenai agresivitas pajak. 
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5. Bagi Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai 

agresivitas pajak. 

 

  


