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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan perusahaan atau industri manufaktur di Indonesia semakin 

pesat. Setiap tahun jumlah perusahaan yang berdiri dibidang manufaktur terus 

ada. Perusahaan manufaktur mempunyai sektor utama yaitu industri dasar dan 

kimia, aneka industri, dan industi barang konsumsi. Untuk industri barang 

konsumsi dibagi menjadi sub sektor yaitu sub sektor makanan dan minuman, sub 

sektor rokok, sub sektor farmasi, sub sektor kosmetik dan keperluan rumah tangga 

serta sub sektor peralatan rumah tangga (Kayo,2021). 

Menurut Kementrian Perindustrian Indonesia, industri makanan dan 

minuman diproyeksi masih menjadi salah satu penopang pertumbuhan manufaktur 

dan ekonomi nasioanal pada tahun kedepan. Dilihat dari kontribusinya yang 

konsisten dan signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) industri non-

migas serta peningkatan realisasi investasi. Menparin mengungkapkan industri 

makanan dan minuman adalah sektor yang mendominasi dan menjadi tumapangan 

berputarnya roda ekonomi nasional bukan hanya perusahaan skala besar tapi juga 

industri kecil menengah (IKM). Industri manufaktur termasuk makanan dan 

minuman menjadi sektor strategis karena punya peran dalam perkembangan 

nasional dan memicu pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya menjadi penyumbang 

terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB), juga mampu memberikan 
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kontribusi tinggi melalui sektor pajak. Dibawah ini merupakan tabel 

perkembangan industri non migas (Industri makanan dan minuman) : 

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman 

Tahun Pertumbuhan 

2016 8,46 % 

2017 9,23 % 

2018 6,35 % 

2019 5,07 % 

Sumber : www.bps.go.id 

Menurut mentri perindustrian, Airlangga Hartanto, hingga tahun 2019 

pertumbuhan domestik bruto (PDB) industri makanan dan minuman mencapai 

6,77%. Angka tersebut diatas pertumbuhan PDB industri nasional sebesar 5,07%, 

sektor makanan minuman berkontribusi 35,5% terhadap PDB industri non migas 

dan sebesar 6,35% atas PDB nasionalnya . Hal ini menunjukan pentingnya peran 

industri makanan dan munuman terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan 

kontribusi pajak negara. Kontribusi pajak perusahaan makanan dan minuman 

sangat kecil dibandingkan dengan nilai ekonominya yang besar.(Rihanto, 2019) 

Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang dibayarkan 

oleh masyarakat, atau bisa dikatakan sumber pendapatan negara dari internal suatu 

negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 pasal 

1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
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mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Sistem pemungutan pajak di Indonesia 

menggunakan sistem self assessment, dimana wajib pajak diberikan wewenang 

untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak secara mandiri hal 

ini yang bisa dimanfaatkan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. 

Untuk pajak bagi perusahaan selaku wajib pajak, adalah beban yang akan 

mengurangi laba bersih sehingga peusahaan berusaha membayar pajak sekecil 

mungkin untuk memaksimalkan kemampuan ekonomis perusahaan. 

Tujuan pemerintah adalah menaikan pajak untuk meningkatkan anggaran 

masyarakat, seperti untuk perawatan medis, pengentasan kemiskinan dan 

pembangunan infrastruktur. Kementrian keuangan RI mencatat realisasi 

penerimaan pajak sepanjang tahun 2020 sebesar Rp. 1.070 triliun, angka tersebut 

kontraksi 19,7  % dibandingkan realisasi 2019 mencapai Rp. 1.332,7 triliun. 

Pencapaian pajak pada tahun lalu hanya mencapai 89,3 % dari target penerimaan 

pajak yang dipatok sebesar Rp. 1.198,8 triliun seperti yang terdapat dalam 

peraturan presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2020 terkait postur APBN tahun 

anggaran 2020. (Widyastuti, 2021) 

Target penerimaan pajak sebenarnya dari pemerintah semakin tahun harus 

semakin mengalami peningkatan namun realisasinya penerimaan pajak 

mengalami penurunan dikarenakan kemampuan dalam pemungutan pajak. Bisa 

dilihat indikator tax ratio dari tahun ketahun : 
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Tabel 1.2 

Indikator Tax Ratio Nasional 

Tahun  Tax Ratio 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

11,6% 

10,8% 

10,7% 

11,5% 

10,7 % 

8,94 % 

Sumber : pajak.go.id 

Tax.ratio adalah perbandingan atau presentase penerimaan pajak terhadap 

produk domestik bruto (PDB) dimana hal itu merupakan salah satu indikator 

untuk menilai kinerja pemerintah pajak. Semakin baik kinerja pemerintah dalam 

pemungutan pajak, maka nilai rasion pajaknya akan tinggi. Indonesia masih perlu 

meningkatkan nilai rasio pajak karena tax ratio Indonesia masih dibawah standar 

rasio pajak yaitu sebesar 15%. Rendahnya tax ratio di Indonesia menunjukkan 

indiksi tindakan penghindaran pajak. Data kementrian keungan menunjukan tax 

ratio yang dikontribusikan dari sektor makanan dan minuman pada tahun 2017 

sebesar 7,53% sedangkan tax ratio nasional pada tahun 2017 sebesar 10,7%. 

Penyebab terjadinya rendahnya tax ratio adalah besarnya tenaga kerja, masih 

banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Tax avoidance), dan 

masih sempitnya basis pajak. 
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Pemerintah Indonesia berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor 

pajak ini dilakuakan melalui intensifikasi dan ekstensentifikasi penerimaan pajak 

(Surat Direktur Jendral Pajak No.S-14.PJ.7/2003, 2003). Namun demikian usaha 

untuk mengoptimalakan penerimaan sektor ini tanpa kendala. Salah satu kendala 

dalam mengoptimalkan penerimaan pajak adalah tindakan penghindaran pajak 

(Tax avodance) yang dilakukan oleh perusahaan. Tax avoidance bukan 

merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan karena usaha wajib 

pajak untuk mengurangi, menghindari, meminumkan, atau meringankan beban 

pajak yang dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang 

pajak. Praktik tax avoidance biasanya memanfaatkan celah kelemahan hukum 

pajak yang mempengaruhi penerimaan pajak negara. Mengingat pajak adalah 

beban yang akan mengurangi laba sebuah perusahaan, maka perusahaan akan 

berusaha agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan bahkan melakukan 

tindakan penghindaran pajak. Perbedaan kepentingan anatara perusahaan dan 

pemerintah ini yang menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak. 

Menurut Brown (dalam Rusli 2017) penghindaran pajak atau tax avoidance 

adalah penataan transaksi yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan 

keuntungan pajak, manfaat atau pengurangan dengan cara yang dimaksud oleh 

hukum pajak tanpa melanggar perpajakan yang berlaku. Perusahaan apabila 

memperoleh laba yang maksimal  maka jumlah pajak yang dikeluarkan harus 

ditekan semaksimal mungkin, sebuah perencanaan pajak tax avoidance ini adalah 

salah satu bentuk pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan yang dilakukan secara 

legal karena adanya celah dalam Undang-undang perpajakan. Berdasarkan 
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ungkapan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penghindaran pajak merupakan 

upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan besar maupun kecil untuk 

meminimalakan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan yang masih 

berada dalam ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku dengan 

menggunakan kesempatan pada undang-undang yang berlaku.  

Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema-skema transaksi 

yang kompleks yang dirancang secara sistematis. Cara yang dilakukan untuk 

melakukan penghindaran pajak antara lain dengan melakukan penggeseran laba 

(profit shifting) dari suatu negara lain melalui transaksi antara pihak-pihak yang 

memiliki hubungan istemewa dinegara yang berbeda, adanya pinjaman dengan 

nominal besar ke bank, yang setiap wajib pajak badan menerima pinjaman dengan 

nominal besar maka bunga yang diberikan besar yang akan menjadi beban bunga 

wajib pajak kemudian membebankan bunga pinjaman dalam laporan keuangan 

fiskal tapi tidak tercatatmenambah modal sehingga penjualan tidak berkembang 

dan keuntungan tidak bertambah. Praktik penghindaran pajak menimbulkan 

presepsi ketidakadilan, dimana korporasi besar dampaknya membayar pajak yang 

lebih sedikit dan pada ujungnya dapat menimbulkan keengganan wajib pajak yang 

lain untuk membayar pajak yang berakibat pada inefektivitas sistem perpajakan.  

Menurut direktur eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI), 

Prianto Budi Saptoni mengatakan dibalik SPT PPh badan yang dilaporkan 

realitasnya banyak perusahaan melakukan praktik penghematan pajak melalui 

SPT tersebut. Bentuknya berupa perncanaan pajak atau penghindaran pajak, 

contohnya adalah penghasilan sebagai non-objek pajak yang mana disisi biaya ada 
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sumbangan dan pengurangan yang berasal dari nilai investasi, dari sisi tarif pajak 

0%, pajak ditanggung pemerintah, dan kredit pajak. Prianto menyampaikan tax 

avoidancemenjadi alternatif perusahaan karena sifatnya legal, namun cara ini 

tidak sesuai spirit kebijakan.(santoso, 2021) 

Perusahaan di sektor makanan dan minuman yang melakukan praktik 

penghindaran pajak antaranya adalah PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. PT. 

Indofood Sukses Makmur melakukan praktik penghindaran pajak sebesar 1,3 m 

pada awal 2013, awalnya PT. Indofood Sukses MakmurTbk mendirikan 

perusahaan baru dan melakukan pengalihan aset dan liabilitas. Pemekaran usaha 

yang dilakukan perusahaan ini telah dikenakan keputusan oleh DJP bahwa harus 

tetap melakukan pembayaran pajak yang terutang yakni 1,3 M. PT. Indofood 

merupakan perusahaan produsen makanan terbesar di Indonesia, dikutip dari 

Badan Pusat Statistika (BPS) PT. Indofood mengalami fluktuasi yang 

menyebabkan perusahaan lakukan penghindaran pajak, tahun 2014 melakukan 

penghindaran pajak sebesar 0,246 naik tahun 2015 sebesar 0,293, dan tahun 2016 

naik menjadi 0,349. (Pambudi, 2016) 

Alasan dipilih objek ini adalah berkembangnya perusahaan manufaktur 

tidak sejalan dengan pendapatan pajak dari sektor ini. Perbedaan kepentingan 

antara perusahan dan fiskus diamana perusahaan menginginkan melakukan 

pembayaran pajak seminimal mungkin sedangkan disisi fiskus menginginkan 

penerimaan pajak yang besar dan teratur, hal ini yang menjadi perbedaan 

kepentingan. Perusahaan manufaktur menjadi salah satu jenis industri perusahaan 

yang memberikan pendapatan negara terbanyak dibandingkan sektor lainnya, dan 
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berkontribusi besar atas penerimaan pajak. Hal ini tegambarkan dari kontribusi 

terhadap investasi nasional, industri ini menyumbang sampai Rp.56,60 triliun 

pada tahun 2018 dan industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 7,91% yang 

melampaui pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,17%.  

. Tax avoidance secara literal tidak melanggar hukum, namun semua pihak 

tahu bahwa penghindaran pajak merupakan suatu praktik yang tidak dapat 

diterima. Secara tidak langsung akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan 

pajak yang dibutuhkan negara. Hal ini menjadi alasan penulis untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut, terutama pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan 

minuman yang telah terdaftar di BEI. Beberapa  faktor  yang mempengaruhi 

untuk melakukan penghindaran pajak diantaranya adalah Profitabilitas.  

Profitabilitas yang digunakan penelitian ini adalah ROA (Return On asset). ROA 

adalah salah satu jenis rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari aktiva yang digunakan. 

Menurut penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Shinta Budianti 

dan Kristina Curry (2018) ; Annisah (2020) ; serta Utari dan Supadmi (2017) 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, 

ROA yang negatif menunjukan bahwa semakin tinggi laba suatu perusahaan maka 

semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Namun hal ini bertentangan 

dengan penelitian yang dilakukan  oleh Rusli (2017) ; Robertus (2021) ; serta 

Wulandari dan Maqsudi (2019) yang menyatakan profitabilitas signifikan positif 

terhadap tax avoidance. Diartikan semakin tinggi nilai profitabilitas yang didapat 

maka semakin tinggi juga kemungkinan melakukan penghindaran pajak. 
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Faktor kedua likuiditas, likuiditas adalah rasio yang menggambarkkan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajban jangka pendeknya, yang 

berarti apabila perusahaan ditagih perusahaan akan mampu untuk memenuhi 

utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo. Apabila perusahaan 

memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut berada dalam 

kondisi arus kas yang lancar. Dalam penelitian sebelumnya oleh Anissah (2020) 

menyatakan jika likuiditas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance; 

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah I (2020) 

menyatakan bahwa Likuiditas berpengaruh terhadap tax avoidance, yang 

menyatakan semakin tinggi utang jangka pendek perusahaan maka semakin tinggi 

pula indikasi untuk melakukan penghindaran pajak. 

Faktor ketiga Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya 

investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. 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. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Budhianti Curry (2018) 

menyatakan jika capital intensity berpengaruh negatif terhadap penghindaran 

pajak. Sama halnya juga penelitian yang dilakukan Wiguna & Ketut (2017) 

menyatakan capital intensity tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. 

Berbeda dengan Noor, et al (2010) dan Adelina (2012) yang menyatakan bahwa 

kepemilikan aset tetap berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Biaya 

depresiasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam 
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menghitung pajak, maka dengan semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki 

oleh perusahaan maka akan semakin besar pula depresiasinya sehingga 

mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya akan 

semakin kecil. 

Faktor keempat adalah ukuran perusahaan, ukuran perusahaan (Firm Size) 

adalah tolak ukur bagi  perusahaan untuk menentukan kapasitas perusahaan yang 

dimilikinya, apakah termasuk perusahaan besar atau kecil. Ukuran perusahaan 

dapat diukur dengan melihat keseluruhan total aktiva yang dimiliki perusahaan 

tersebut, long size, penjualan, dan nilai saham pasar. Dari penelitian sebelumnya 

oleh Wulandari & Masqudi (2019) menyatakan jika ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh oleh tax avoidance, bertentangan dengan yang dilakukan oleh 

Dewinta & Setiawan (2016) yang mengatakan bahwaa ukuran perusahaan positif 

terhadap tax avoidance.  

Selanjutnya faktor keliama adalah leverage, leverageadalah tingkat hutang 

yang digunakan perusahaan dalam melakukab pembiayaan. Leverage 

menggambarkan tingkat resiko perusahaan dari perusahaan yang diukur dengan 

membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aset yang dimiliki 

perusahaan. Dalam artian yang lebih luas dikatakan bahwa laverage dgunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, 

baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan 

(dilikuidasi).  
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Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang telah 

dilakukan oleh Budhianty & Curry (2018) yang mempunyai persamaan variabel 

yaitu profitabilitas, likuiditas, dan capital intensity. Perbedaan dari penelitian 

adalah dengan menambahkan dua variabel yaitu ukuran perusahaan, dan leverage 

yang di kembangkan dari penelitian yang dilakukan Dewinta & Setiawan (2016). 

Serta penambahan periode tahun menjadi lima tahun penelitian dari tahun 2016-

2020. Keyakinan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi tax avoidance adalah 

perusahaan yang besar cenderung memiliki penghasilan yang besar sehingga 

beban pajak juga besar, maka akan ada kecenderungan perusahaan untuk 

melakukan penghindaran pajak. Perusahaan memiliki tingkat leverage yang tinggi 

mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rosa dan Setiawan (2016)  yang berjudul 

“Pengaruh Ukuran Perusahaan,Umur Perusahaan, Profitabilitas,Leverage dan 

Pertumbuhan penjualan terhadap Tax Avoidance” menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Akan tetapi menurut 

penelitian oleh Harry Barli (2018) yang berjudul “Pengaruh leverage dan firm size 

terhadap penghindaran pajak” menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak 

memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Selain itu objek penelitian ini yaitu 

perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada BEI 

pada tahun 2016-2020. Pemilihan perusahaan manufaktur sektor makanan dan 

minuman dikarenakan perusahaan sektor makanan dan minuman menjadi sektor 

andalan penopang pertumbuhan manufaktur di Indonesia. Perusahaan makanan 

dan minuman mengalami perkembangan yang sangat pesat, dimana kebutuhan 
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masyarakat akan konsumsi yang semakin besar dari tahun ketahun. Kebutuhan 

masyarakat akan jenis makanan dan minuman siap saji untuk dimakan 

mengakibatkan perusahaan makanan dan minuman terus berkembang pesat. Inilah 

yang menyebabkan perusahaan makanan dan minuman lebih stabil dibandingkan 

dengan perusahaan lain. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PROFITABILITAS, 

LIKUIDITAS, CAPITAL INTENSITY, UKURAN PERUSAHAAN,DAN 

LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE(Studi Empris Perusahaan 

Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016-2020)”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Berikut uraian ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yang 

meliputi profitabilitas, likuiditas, capital intensity, ukuran perusahaan, dan 

leverage. Variabel dependen yaitu tax avoidance. 

2. Penelitian mengambil obyek penelitian pada perusahaan manufaktur sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Periode penelitian yang diguanakan dalam penelitian ini yaitu dari tahun 

2016-2020.   
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

perumusan masalah yang ingin disampaikan untuk melakukan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tax avaoidance ? 

2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap tax avoidance ? 

3. Apakah capital intensity berpengaruh terhadap tax avoidance ? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance ? 

5. Apakah leverage berpengaruh terhadap tax avoidance ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan 

menguji faktor-faktor yang memberiakan pengaruh positif ataupun negatif 

terhadap tax avoidance sebagai berikut : 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap tax 

avoidance. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap tax 

avoiadance. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh capital intensity terhadap tax 

avoidance. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax 

avoidance. 
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5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh leverage terhadap tax 

avoidance. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini  dilakukan agar dapat memberikan manfaat  sebagai 

berikut : 

1. Peneliti  

   Penelitian ini digunakan untuk syarat memperoleh gelar S.AK dan 

berdasarkan bukti empiris yang ada tentang pengaruh profitabilitas, 

likuiditas, capital intensity, ukuran perusahaan, leverage terhadap tax 

avoidance. 

2. Perusahaan  

  Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan 

makanan dan minuman dalam pelaksanaan serta pengungkapan tata kelola 

untuk pengambilan kebijakan mengenai tax avoidance, sehingga dapat lebih 

efisien dalam masalah pajak perusahaan dimasa mendatang. 

3. Pendidikan  

  Berkontribusi bagi ilmu akuntansi, juga dapat menambah informasi 

tentang pengaruh profitabilitas, likuiditas, capital intensity, ukuran 

perusahaan, dan leverage terhadap tax avoidance. 

4. Penelitian berikutya  

  Memberikan refrensi bagi peneliti selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian sejenis. 


