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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi 

besar dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan dan meningkatkan 

pembangunan nasional. 

Dalam pelaksanaan fungsinya sebagai salah satu sumber penerimaan 

negara, aktivitas perpajakan di Indonesia seringkali menemui banyak kendala 

diantaranya yaitu jumlah penerimaan pajak yang tidak mencapai target. Hal ini 

terbukti berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pajak yang di 

publikasikan melalui situs www.kemenkeu.go.id yang disajikan melalui tabel 

dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 

(Triliun Rupiah) 

Tahun Target Realisasi % Capaian 

2014 1.072,37 981,83 91,56% 

2015 1.294,26 1.060,83 81,96% 

2016 1.355,20 1.105,81 81,60% 

2017 1.283,60 1.147,50 89,39% 

2018 1.424,00 1.315,93 92,41% 

Sumber: www.kemenkeu.go.id (data diolah kembali) 

Berdasarkan tabel 1.1 (Target dan Realisasi Penerimaan Pajak) dapat 

diinterpretasikan bahwa selama lima tahun terakhir dari tahun 2014 hingga 

2018, realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai targetnya. Capaian 

terbaik penerimaan pajak selama lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 

yang mencapai 92,41% dengan realisasi sebesar Rp1.315,93 triliun. 
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Sedangkan untuk realisasi penerimaan pajak pada kuartal I-2019 baru 

mencapai Rp 603,34 triliun atau tumbuh 3,74 persen dibandingkan periode 

yang sama tahun lalu. Meski begitu, pertumbuhan realisasi pajak tersebut 

mengalami perlambatan sebab pada semester I-2018 penerimaan pajak mampu 

tumbuh sebesar 13,99 persen (money.kompas.com). 

Direktur Jendral Pajak Kementrian Keuangan Robert Pakpahan 

mengungkapkan, industri pengolahan atau manufaktur menyumbang sebesar 

31,8 persen terhadap total penerimaan pajak tahun 2017. Posisi berikutnya 

ditempati oleh sektor perdagangan yang berkontribusi sebesar 19,3 persen dan 

diikuti sektor jasa keuangan sebesar 14 persen (majalahpajak.net).  

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak 2018 dari empat 

sektor utama tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor 

yang dimaksud yakni sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi dan 

real estate, serta pertanian. Berdasarkan data sementara, penerimaan pajak dari 

industri pengolahan sebesar Rp 363,6 triliun atau tumbuh 11,12% secara 

tahunan, lebih rendah dibandingkan 2017 yang sebesar 18,28% 

(katadata.co.id). 

Kontribusi industri pengolahan atau manufaktur terhadap penerimaan 

pajak pada Januari 2019 tercatat sebesar Rp 20,50 triliun. Dibandingkan 

periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 8,8 persen, pertumbuhan 

pajak manufaktur januari 2019 anjlok hingga 16,2 persen (tirto.id). 

Kinerja penerimaan dari sektor manufaktur belum juga menunjukkan 

perbaikan hingga September 2019. Dengan total kontribusi penerimaan pajak 

hampir mendekati 29,2%, kinerja manufaktur justru terkontraksi hingga minus 

3,2%. Padahal tahun lalu, penerimaan dari sektor manufaktur mampu tumbuh 

pada angka 11,17% (ekonomi.bisnis.com). 

Secara umum, perusahaan memiliki tujuan untuk mendapatkan laba yang 

sebesar-besarnya. Namun di satu sisi, perusahaan yang terdaftar sebagai Wajib 

Pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Sebagai Wajib Pajak, 
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perusahaan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembayaran pajak 

sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan 

Tatacara Perpajakan (KUP) pasal 1 ayat (28) tentang Penanggung Pajak 

adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran 

pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib 

Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  

Pajak bagi perusahaan ditetapkan atas laba bersih perusahaan yang 

termuat dalam laporan keuangan yaitu laporan laba rugi perusahaan. Semakin 

besar laba yang diperoleh perusahaan maka akan semakin besar pula pajak 

yang harus dibayarkan. Oleh karena itu perusahaan menganggap pajak 

merupakan biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Tujuan 

pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan 

dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha 

memperkecil beban-beban yang dapat mengurangi keuntungan dalam rangka 

mensejahterakan pemilik dan menjaga kelangsungan hidup perusahaannya. 

Salah satu beban yang dapat diperkecil yaitu beban pajak. Bagi beberapa 

perusahaan yang merasa dirugikan atas besarnya beban pajak yang harus di 

bayar, perusahaan mencari cara untuk meminimalkan beban pajak yang harus 

dibayarkan. Menurut Rahayu (2017:199) perlawanan terhadap pajak ini akan 

mempengaruhi jumlah penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu cara 

perlawan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan melakukan agresivitas 

pajak. 

Menurut Frank et al (2009) dalam Adrianto dan Fajar (2017), agresivitas 

pajak perusahaan merupakan suatu tindakan merekayasa pendapatan kena 

pajak baik legal (tax avoidance) atau ilegal (tax evasion). Walaupun kegiatan 

perencanaan pajak tidak semua dikatakan melanggar peraturan, tetapi semakin 

besar dan banyak cara yang digunakan suatu perusahaan dalam penghematan 

pajak maka perusahaan tersebut dalam keadaan agresif terhadap pajak. 

Meningkatnya aktivitas agresivitas pajak di Indonesia tidak menutup 

kemungkinan merugikan negara. Lembaga Tax Justice Network melaporkan 



4 
 

 
 

bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah 

melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional 

Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US$14 juta 

per tahun (nasional.kontan.co.id). 

Selain PT Bentoel Internasional Investama, produsen rokok PT 

Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) mencatatkan penurunan laba bersih 13,42 

persen menjadi Rp 79,04 miliar dalam Sembilan bulan awal 2016 

dibandingkan Rp 91,30 miliar diperiode yang sama tahun sebelumnya. 

Sementara itu, beban usaha naik menjadi Rp 286,99 miliar dari sebelumnya 

Rp 272,36 miliar. Hal itu memangkas laba usaha menjadi Rp 108,22 miliar 

dari Rp 131,86 miliar pada januari-september tahun lalu (cnnindonesia.com). 

PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) masih mencatatkan penurunan 

penjualan pada tahun lalu. Berdasarkan laporan kinerja WIIM tahun 2017 

yang dirilis dilaman Bursa Efek Indonesia (BEI), penjualan turun 12,4% 

menjadi Rp 1,47 triliun dari Rp 1,68 triliun pada tahun sebelumnya. Laba 

usaha tercatat merosot 67,11 menjadi Rp 44,2 miliar pada tahun lalu dari 

perolehan laba usaha 2016 yang mencapai 134,4 miliar. WIIM hanya 

membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp 40,6 miliar, turun 61,8% dari 

pencapaian 2016 yang mencapai Rp 106,3 miliar (investasi.kontan.co.id). 

Tindakan agresivitas pajak tersebut tentunya merugikan negara, 

seharusnya sebagai warga negara yang menjadi wajib pajak harus memenuhi 

kewajiban perpajakannya dengan wajar, baik wajib pajak orang pribadi 

maupun wajib pajak badan. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-

Undang 1945 pasal 23A Amandemen III yang menyatakan bahwa pajak dan 

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan 

undang-undang. 

Berdasarkan beberapa contoh kasus tersebut, tindakan agresivitas pajak 

sangat merugikan negara, karena penerimaan pajak yang seharusnya diterima 

oleh negara tidak sesuai dengan jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib 

pajak. Menurut Rodriguez dan Arias (dalam Nugraha dan Meiranto, 2015), 
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profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan 

dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. 

Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan 

membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika 

mengalami kerugian.  

Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa 

semakin besar angka rasio ini maka perusahaan semakin profitable, dan 

semakin kecil angka rasio ini menunjukkan perusahaan makin tidak profitable 

(Anwar. 2019:176). Menurut Prasista dan Setiawan (2016), semakin besar 

laba yang diperoleh perusahaan, maka besarnya pajak yang dibayar 

perusahaan juga akan semakin besar. Hal ini dapat menjadi motivasi bagi 

perusahaan yang berorientasi pada laba untuk melakukan tindakan tax 

planning untuk mengurangi besarnya pajak yang dibayar perusahaan, sehingga 

membuat perusahaan tersebut agresif terhadap pajak. 

Profitabilitas bukan satu-satunya hal yang dapat mempengaruhi 

perusahaan dalam melalukan tindakan agresivitas pajak, salah satu rasio 

keuangan perusahaan yang ikut mempengaruhi yaitu leverage (rasio utang). 

Menurut Kasmir (2017:112) leverage menunjukkan sejauh mana aktiva 

perusahaan yang dibiayai dengan utang. Artinya besarnya jumlah utang yang 

digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan 

dengan menggunakan modal sendiri. 

Menurut Setyoningrum dan Zulaikha (2019) tingkat leverage yang tinggi 

berasal dengan utang yang tinggi, diiringi timbulnya beban bunga atas utang 

menjadi naik. Beban bunga yang berasal dari utang dikategorikan beban tetap 

yang dapat menjadi pengurang PKP. Saat rasio leverage tinggi, cenderung 

nilai ETR nya rendah, ini dapat diindikasikan entitas sengaja memanfaatkan 

beban bunganya untuk agresif dalam pajak. 
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Perusahaan sektor manufaktur barang konsumsi dipilih oleh peneliti 

karena perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi di Indonesia memiliki 

jumlah yang cukup untuk dijadikan sebagai sumber data sehingga data yang 

diambil akan mendapatkan hasil yang cukup variatif, selain itu juga 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi memiliki kompleksitas 

kegiatan operasi yang memiliki banyak celah untuk melakukan tindakan pajak 

agresif, serta berdasarkan informasi yang disampaikan pada latar belakang 

penerimaan pajak dari sektor manufaktur mengalami perlambatan 

pertumbuhan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian yang kemudian hasilnya akan dituangkan dalam laporan 

tugas akhir yang berjudul : “Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap 

Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang 

Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)”  

1.2 Identifikasi Masalah 

Penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan 

manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan 

manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak pada 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam 

maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu 

dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian hanya 

berkaitan dengan “Pengaruh Profitabilitas  dan Leverage terhadap Agresivitas 

Pajak”. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka 

penulis mencoba merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi periode 2016-2018. 

2. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumi periode 2016-2018. 

3. Bagaimana pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Agresivitas 

Pajak pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi periode 2016-

2018. 

 


