BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang
Pajak ialah salah satu pendapatan negara yang diberikan oleh masyarakat
sebagai bentuk keikutsertaan dalam pembiayaan negara seperti untuk membangun
sarana dan prasarana serta memajukan perekonomian dan kesejahteraan umum.
Menurut Mardiasmo (2011) pajak diartikan sebagai iuran yang diwajibkan terhadap
negara dan diatur menurut Undang-Undang dengan jasa timbal secara tidak
langsung juga sangat penting untuk perekonomian dikarenakan pajak merupakan
sumber penerimaan yang mempunyai presentase tinggi dalam APBN.
Indonesia memiliki tiga sistem dalam pemungutan pajak yaitu, secara
mandiri, resmi dan melalui pihak ketiga. Sistem pemungutan pajak secara mandiri
mewajibkan wajib pajak untuk mengkalkulasikan, membayar, serta melaporkan
pajak pribadinya. Untuk sistem pemungutan pajak secara resmi wajib pajak bersifat
pasif, perhitungan pemungutan pajak dilakukan oleh otoritas pajak. Sistem
pemungutan pajak yang terakhir yaitu melalui pihak ketiga yaitu pemungutan
dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan berasal dari wajib pajak maupun otoritas
pajak. Saat ini pemerintah menggunakan sistem pemungutan pajak secara mandiri
dimana

pemerintah

meneruskan

kewenangan

bagi

wajib

pajak

untuk

memperhitungkan, membayar serta mengungkapkan pajaknya secara mandiri
sedangkan petugas pajak hanya memeriksa. Berdasarkan ketentuan sistem tersebut
banyak wajib pajak yang memanfaatkannya dengan mencari celah melalui
penghindaran pajak karena tidak melanggar hukum yang ada. Praktik penghindaran
pajak biasanya digunakan perusahaan guna mengurangi besar pajak untuk
meningkatkan profitabilitas dan arus kas.
Mengutip Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), angka
perwujudan penerimaan pajak di Indonesia berfluktuasi dari mulai tahun 2016-2020
bahkan mengalami penurunan yang signifikan hingga minus 19, 7% di tahun 2020
disebabkan dampak dari pandemi Covid-19. Tax Ratio adalah satu diantara metode
pengukuran yang berfungsi guna mengetahui angka kepatuhan wajib pajak.
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Berdasarkan catatan Kementrian Keuangan, tax ratio dari 2016 sampai 2020 juga
cenderung menurun hanya di tahun 2017 saja yang mengalami peningkatan. Tax
ratio pada tahun 2020 sebesar 8,33% yang menunjukkan bahwa tax ratio tahun
tersebut merupakan yang terendah dalam periode 2016-2020. Tax ratio di Indonesia
yang tergolong rendah membuktikan bahwa masih terdapat kebocoran pajak
diakibatkan karena maraknya tindakan oportunis wajib pajak yang dilakukan
dengan praktik perencanaan pajak (Al Kausar et al., 2020). Salah satu kasus
perusahaan yang melancarkan tindakan tax avoidance yakni perusahaan
Multinasional milik British American Tobacco (BAT) yang merupakan perusahaan
manufaktur pembuatan rokok melalui PT Bentoel Internasional. Berdasarkan Tax
Justice Network (TJN), PT Bentoel mengakibatkan kerugian US$ 14 juta setiap
tahunnya ketika melakukan tindakan tax avoidance tersebut. Skema yang
dilakukannya yaitu dengan mengalihkan sebagian besar pendapatanya dengan dua
metode, yakni pinjaman intra-perusahaan dalam jangka waktu 2013 sampai 2015,
kemudia cara kedua melalui pembayaran atas royalti, ongkos serta biaya IT.
Pada tahun 2013 sampai 2015 PT Bentoel mengambil pinjaman atas
pembayaran ulang hutang bank serta pembayaran mesin beserta peralatan dengan
perusahaan yang bersangkutan di Belanda yakni Rothmans Far East BV. Melalui
bunga dari hutang yang dimaksud, maka bisa diminimalkan dengan penghasilan
kena pajak pada entitas di Indonesia. Bunga hutang yang bisa dikurangkan dari
penghasilan kena pajak yakni Rp 2,25 triliun atau US$ 164 juta. Dirincikan untuk
sejumlah US$ 6,3 juta di tahun 2014, US$ 43 juta ditahun 2014, US$ 68,8 juta
ditahun 2015 dan US$ 45,8 juta ditahun 2016. Dikarenakan Indonesia memiliki
perjanjian dengan Belanda maka pemotongan pajak yang seharusnya 20% atas
pembayaran bunga pinjaman menjadi 0% sehingga pendapatan pajak di Indonesia
hilang sebesar US$ 11 juta pertahunnya dikarenakan kasus tersebut.
Selanjutnya melalui cara pembayaran untuk royalti, ongkos dan biaya IT
sebesar US$ 19 juta tiap tahunnya atas penggunaan merek, pembayaran ongkos
teknis serta konsultasi ke BAT Investment Ltd. Kemudian juga membayar jasa IT
ke British American Shared Services (GSD). Kemudian adanya potongan pajak
sebesar 15% atas royalti merk dagang dikarenakan perjanjian Indonesia dan Inggris
dengan demikian pendapatan pajak di Indonesia hilang sejumlah US$ 2,7 juta tiap
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tahun dikarenakan pembiayaan tersebut.
Tax avoidance dikutip Pohan (2013) merupakan suatu perilaku penghindaran
pajak yang legal serta tidak menyalahi aturan karena sejalan dengan peraturan
perpajakan, dimana tata cara yang dilakukan biasanya diambil berdasarkan
kelemahan yang ada pada undang-undang guna memperkecil beban pajak
perusahaan. Perusahaan cenderung melakukan tindakan tax avoidance dengan cara
acceptabel

tax avoidance

ataupun unacceptabel

tax

avoidance

dengan

menggunakan alasan bahwa jumlah pembayaran pajak terbilang besar dan dapat
mengurangi laba perusahaan. Menurut Lanis & Richardson (2012) agresivitas
pajak, tax avoidance, manajemen pajak dan perlindungan pajak merupakan satu hal
yang sama dimana perusahaan meminimalisir beban pajak melalui celah dari
regulasi perpajakan tetapi tidak melanggar peraturan yang akan berdampak pada
berkurangnya penerimaan negara dalam perpajakan.
Lazimnya perusahaan akan menaruh beberapa orang yang memiliki koneksi
politik yang akan mempermudah perizinan, mendapatkan bantuan sumber dana
ataupun bantuan untuk pengurangan pajak kemudian terhindar dari risiko
pemeriksaan. Pernyataan tersebut selaras dengan studi Aminah et al., (2018) dan
Sudibyo & Jianfu, (2016) menunjukkan hasil koneksi politik berpengaruh
signifikan positif kepada penghindaran pajak. Pada penelitian tersebut juga
didapatkan hasil yang bertolak belakang dengan studi yang dikemukakan Purwanti
& Sugiyarti, (2017) dan Fadila, (2017) yaitu mengemukakan bahwasanya koneksi
politik tidak memiliki pengaruh kepada penghindaran pajak.
Perusahaan

yang

sedang

dalam

financial

distress

dituntut

untuk

mempertahankan status going concern sehingga tax avoidance dijadikan motivasi
perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan labanya Sadjiarto et al.,
(2020). Pada studi Pratiwi et al., (2020)dan Sadjiarto et al., (2020) menunjukkan
hasil bahwasanya financial distress berpengaruh signifikan positif atas tax
avoidance. Hasil penelitian tersebut berbeda penelitian Monika & Noviari, (2021)
dan Maulana et al., (2018) yang mengemukakan bahwasanya financial distress
signifikan negatif atas tax avoidance.
Capital Intensity dihubungkan bersama modal suatu perusahaan merupakan
salah satu faktor pendorong praktik tax avoidance. Istilah tersebut diartikan sebagai
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kebijakan perusahaan terkait modal berupa asset tetap. Dimana dalam asset tetap di
dalamnya ada beban penyusutan yang dapat meminimalisir beban pajak
perusahaan. Dengan demikian jika perusahaan mempunyai asset konstan yang
besar, dampaknya pajak yang akan dibayarkan semakin rendah. Pernyataan yang
demikian sependapat dengan penelitian Irianto et al., (2017) dan Darsani &
Sukartha, (2021) yang menunjukkan hasil bahwasanya capital intensity memiliki
efek signifikan positif atas penghindaran pajak. Sedangkan menurut Suciarti et al.,
(2020) dan Nadhifah & Arif, (2020) mengemukakan hasil yang tidak sama bahwa
capital intensity signifikan negatif pada penghindaran pajak.
Ditinjau dari latar belakang serta fenomena yang diangkat, peneliti ingin
mengkaji mengenai adakah dampak antara koneksi politik, financial distress dan
capital intensity atas tax avoidance. Objek yang digunaka pada penelitian yakni
perusahaan manufaktur yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada
periode 2018-2020. Sektor tersebut dipilih karena merupakan sektor terbanyak serta
mempunyai volume penjualan yang tinggi. Adapun keterbaruan dalam penelitian
ini terletak pada proksi pengukuran, untuk menghitung proksi tax avoidance
menggunakan proksi Abnormal Book Tax Difference (ABTD), untuk variabel
koneksi politik menggunakan rasio dewan komisaris dan dewan direksi, kemudian
untuk variabel financial distress menggunakan Altman Z-score modified. Selain itu
masih adanya inkonsistensi dari penelitian sebelumnya sehingga peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Koneksi Politik, Financial
distress dan Capital Intensity terhadap Tax avoidance”.

I.2 Rumusan Masalah
Didasari pada research gap yang ada, peneliti mengidentifikasi rumusan
masalah sebagai berikut:
a.

Apakah koneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance?

b.

Apakah financial distress memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance?

c.

Apakah capital intensity memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance?

I.3 Tujuan Penelitian
Didasari rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
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a.

Untuk membuktikan secara empiris bahwa terdapat pengaruh antara koneksi
politik dengan tax avoidance

b.

Untuk membuktikan secara empiris bahwa terdapat pengaruh antara financial
distress dengan tax avoidance

c.

Untuk membuktikan secara empiris bahwa terdapat pengaruh antara capital
intensity dengan tax avoidance

I.4 Manfaat Hasil Penelitian
a.

Manfaat Teoritis
Diharapkan hasil dari studi ini mampu membuka wawasan serta
memberikan pengetahuan baru mengenai praktik penghindaran pajak yang
terjadi di perusahaan. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan isi dari penelitian
ini mampu menjadi referensi guna meningkatkan informasi serta pengetahuan
untuk penelitian selanjutnya terkait pengaruh koneksi politik, financial distress
dan capital intensity terhadap tax avoidance.

b.

Manfaat Praktis
1) Bagi Peneliti
Peneliti diharapkan memperoleh wawasan serta ilmu baru tentang
koneksi politik, financial distress dan capital intensity terhadap tax
avoidance.
2) Bagi Perusahaan
Diharapkan bisa dijadikan pertimbangan oleh entitas saat melakukan
praktik tax avoidance yang legal dan mengikuti peraturan agar terhindar dari
sanksi administrasi perpajakan.
3) Bagi Pemerintah
Diharapkan

penelitian

ini

bisa

membantu

pemerintah

saat

memperhatikan penyebab yang mempengaruhi tax avoidance sehingga
pemerintah

dapat

membuat

kebijakan

terkait

perpajakan

guna

meminimalisir praktik tax avoidance serta lebih teliti dalam pemeriksaan
perpajakan agar penerimaan negara lebih optimal.
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