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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak adalah suatu pendapatan yang terbesar bagi negara Indonesia. 

Sebesar 85% atau Rp. 1498 triliun anggaran pendapatan negara berasal dari pajak. 

Sekitar  14,3 % atau sekitar Rp. 250 triliun berasal dari penerimaan bukan pajak 

(PNBP), dan 0,1 % atau sekitar Rp. 1.4 triliun berasal dari hibah 

(databoks.katadata.co.id). Dilihat dari sudut pandang pemerintahan, pajak 

merupakan pendapatan yang besar bagi negara, namun hal ini berbeda bagi 

perusahaan, pajak dianggap sebagai sebuah beban, karena dapat mengurangi 

pendapatan perusahaan sehingga berefek mengurangi laba perusahaan.  

Akibat nya perusahaan mengambil langkah dalam mengurangi beban 

pajak dengan cara melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah 

menghindari pajak dengan meminimalkan pembayaran pajak menggunakan celah 

kelemahan undang-undang perpajakan, seperti melaporkan pendapatan bersih 

tidak dengan kondisi yang sebenarnya (Puspita dan Febrianti, 2017).  

 Problematika yang terjadi mengenai tindakan penghindaran pajak 

merupakan suatu hal yang sangat menganggu bagi penerimaan negara, 

penghindaran pajak tidak diinginkan, karena bagi negara Indonesia pajak adalah 

pendapatan yang sangat besar, pendapatan dari pajak tersebut dialokasi kan oleh 

pemerintah untuk pembangunan, jika dana pajak terus berkurang yang disebabkan 

oleh semakin banyak nya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Maka 

negara Indonesia tidak dapat membangun sarana dan prasarana, misalnya saja 
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jembatan, jalan, sekolah, bangunan-bangunan dan fasilitas lainnya, maka akan 

menyebabkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat umum, roda perekonomian 

pun terkendala yang diakibatkan oleh sarana dan prasarana umum yang kurang 

memadai. 

 Dalam kontek pemerintahan Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna 

mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait 

transfer pricing, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha 

dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa (Perdirjen No. PER43/PJ/2010). 

Efektifitas pemungutan pajak terus mengalami penurunan dari tahun 2014 

hingga 2016 dikarenakan pemungutan pajak di Indonesia masih banyak 

mengalami kendala dan belum optimal. Efektifitas pemungutan pajak dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1.1   

Efektifitas Pemungutan Pajak di Indonesia 

 

Tahun 
Target 

(Triliunan Rupiah) 

Realisasi 

(Triliunan Rupiah) 

Efektifitas 

Pemungutan Pajak 

(persen) 

2014 1.243 1.144 92,04 

2015 1.489 1.240 83,2 

2016 1.539 986,6 64,1 

Sumber: www.klinikpajak.co.id.  

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan negara yang 

seharusnya dari sektor pajak tidak sebanyak pembayaran dari wajib pajak. 

Efektifitas pemungutan pajak mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, 

yaitu dari tahun 2016 angka penurunan sebesar 19,1% dibandingkan tahun 2015, 

sedangkan pada tahun 2015 memiliki angka penurunan sebesar 8,84% 
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dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2014.  Hal ini dapat kita ketahui 

dengan melihat  angka  perbandingan antara target dan realisasi penerimaan tiap 

tahunnya. Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak banyak terjadi kendala, salah 

satu nya adalah tax avoidance atau yang disebut dengan penghindaran pajak 

(Swingly, 2016 dalam Dharma dan Noviari, 2017).  

Penelitian ini termotivasi karena banyak nya terjadi kasus penghindaran 

pajak bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia, yaitu : 

Tabel 1.2   

Kasus Penghindaran Pajak  

 

No Pihak 

Terlibat 

Tahun Kronologis Kasus 

1 Hadi 

Purnomo 

dan Bank 

BCA  

Bulan April 

tahun    

2014 KPK 

menetapkan 

Hadi 

Purnomo 

(Mantan 

Dirjen 

Pajak) 

sebagai 

tersangka 

kasus pajak 

BCA. 

Hadi Purnomo menyalah gunakan 

wewenang saat menjabat sebagai Direktur 

Jenderal Pajak pada tahun 2001-2006. Ia 

menerima permohonan keberatan pajak 

BCA, tetapi Direktorat Pajak Penghasilan 

melakukan telaah yang hasilnya 

mengusulkan Dirjen Pajak untuk menolak 

permohonan keberatan pajak BCA tersebut, 

namun Hadi Purnomo justru memutuskan 

sebaliknya. Atas perbuatan ini, negara 

mengalami kerugian sebesar Rp 375 miliar. 

Cara yang dilakukan Hadi Purnomo adalah 

dengan memanfaatkan celah hukum melalui 

cara menaikkan tunjangan dan gaji 

karyawan serta menyuap oknum pejabat 

(Sutaya, 2014). 

2 PT RNI 

(Perusahaan 

Jasa 

Kesehatan 

Asal 

Singapura) 

Terkuaknya 

kasus ini 

pada bulan 

April tahun 

2016. 

Adanya utang yang tercatat di dalam laporan 

keuangan PT RNI 2014, yaitu sejumlah Rp 

20,4 miliar. Tetapi, omset perusahaan hanya 

Rp 2,178 miliar. Kemudian juga ada 

kerugian ditahan pada laporan tahun yang 

sama senilai Rp 26,12 miliar. Hal ini tidak 

logis jika dilihat dari segi laporan keuangan. 

Pemiliknya tidak menanamkan modal, tetapi 

memberikan seolah-olah seperti utang, 

dimana ketika utang itu bunganya 

dibayarkan yang dianggap sebagai dividen 
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oleh si pemilik di Singapura, gunanya modal 

dimasukkan sebagai utang adalah untuk 

mengurangi pajaknya. Kemudian PT RNI 

juga telah melakukan suatu modus yaitu 

mencari celah dengan memanfaatkan 

Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak 

Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif 

PPh final 1%. Terdapat dua pemegang 

saham PT RNI yang merupakan warga 

negara Indonesia melaporkan SPT nya tidak 

dengan keadaan yang sebenarnya, terhitung 

dari tahun 2007-2015 (Suryowati, 2016). 

3 Apple Inc Terkuaknya 

kasus ini 

pada bulan 

November 

tahun 2017 

Apple memilih di Jersey karena tidak 

menetapkan pajak apapun atas keuntungan 

perusahaan. Di bawah pengaturan ini, 

produsen MacBook bisa terus menikmati 

tarif pajak ultra rendah pada sebagian besar 

keuntungannya dan sekarang pendapatan 

offshore Apple di luar AS kian meningkat 

mencapai US$ 252.000.000.000. Sementara 

itu, sanksi keras pemerintah Irlandia 

terhadap perusahaan bayangan tidak banyak 

berpengaruh. Dokumen-dokumen tersebut 

berasal dari berkas internal firma hukum 

offshore Appleby dan penyedia layanan 

korporat Estera, dua bisnis yang beroperasi 

bersama dengan nama Appleby sampai 

Estera menjadi perusahaan yang independen 

pada 2016. Berdasarkan estimasi 

Organization for Economic Cooperation 

and Development (OECD), perusahaan 

multinasional yang mentransfer aset tidak 

berwujud ke tempat bebas pajak dan 

menerapkan strategi penghindaran agresif 

lainnya telah membebani pemerintah di 

seluruh dunia sebanyak US$ 240 miliar per 

tahun dalam pendapatan pajak yang hilang 

(Rafie, 2017). 

 

Salah satu yang dapat mempengaruhi terjadi atau tidaknya tindakan tax 

avoidance adalah CSR (Corporate Social Responsibility). Pada saat ini banyak 

perusahaan yang semakin berkembang, tetapi karena itu pula lah kesenjangan 

sosial dan kerusakan lingkungan sekitarnya dapat terjadi. Maka akibat resiko 
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tersebut muncul lah kesadaran untuk mengurangi dampak negatif dengan cara 

melakukan CSR. Penerapan CSR secara perlahan tidak lagi dianggap sebagai cost 

melainkan sebagai investasi perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau 

yang disingkat dengan CSR menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap 

kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas dari pada hanya sekedar 

kepentingan perusahaan saja. 

 Jika tingkat kinerja CSR dari suatu perusahaan tinggi, maka semakin 

rendah kemungkinan penghindaran pajak terjadi, dan analisis tambahan 

menunjukkan bahwa CSR memiliki hubungan dalam kategori masyarakat dan 

keanekaragaman mewakili unsur-unsur penting dari kinerja CSR yang 

mengurangi penghindaran pajak (Lanis dan Richardson, 2015). 

Perusahaan menggunakan biaya-biaya corporate social responsibility 

dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat, tetapi perusahaan tersebut tidak 

memiliki niat untuk sengaja melakukan tindakan penghindaran pajak yaitu 

menggunakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam program CSR. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015) menyatakan bahwa CSR 

berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi 

tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah praktik 

penghindaran pajak perusahaan.  

Hal yang juga dapat mempengaruhi terjadi nya tax axoidance adalah 

Capital Intensity. Beberapa peneliti juga meneliti hubungan antara capital 

intensity terhadap tax avoidance, diantaranya Dharma dan Noviari (2017) telah 

melakukan penelitian dan mendapatkan hasil yaitu semakin besar intensitas aset 



 
 

 
 

6 

tetap suatu perusahaan, maka semakin besar praktik penghindaran pajak 

perusahaan. Aset tetap perusahaan memiliki umur ekonomis yang berbeda-beda 

dilihat dari perpajakan Indonesia. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami 

penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan 

perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan 

dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Semakin besar biaya 

penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. 

Capital intensity berkaitan dengan besarnya aset tetap yang dimiliki. Aset 

tetap memiliki umur ekonomis yang akan menimbulkan beban penyusutan setiap 

tahunnya. Beban penyusutan ini akan mengurangkan laba sehingga beban pajak 

yang dibayarkan juga berkurang. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang besar 

cenderung akan melakukan penghindaran pajak dengan meminimalkan beban 

pajak sehingga menghasilkan ETR yang lebih kecil (Nugraha dan Meiranto, 

2015). 

Selain CSR dan capital intensity, faktor lain yaitu Kualitas Audit yang 

juga dapat mempengaruhi tax avoidance. Dikutip dari Annisa dan Lulus (2012) 

laporan keuangan yang di audit oleh auditor KAP The Big Four menurut beberapa 

referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang 

sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big 

Four memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan 

perusahaan yang diaudit oleh KAP Non The Big Four. 

Hasil penelitian Khairunisa, dkk (2017) menyatakan bahwa apabila nilai 

kualitas audit semakin besar maka tingkat tax avoidance harus semakin kecil. Hal 
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ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) 

bahwa variabel kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax 

avoidance. Temuan penelitian ini bermakna bahwa tinggi atau rendahnya variasi 

penghindaran pajak (tax avoidance) ditentukan oleh kualitas audit. Dengan kata 

lain, apabila semakin banyak perusahaan sampel terpilih diaudit oleh Kantor 

Akuntan Publik (KAP) The Big Four maka akan semakin rendah tax avoidance. 

Namun sebaliknya, apabila semakin sedikit perusahaan sampel terpilih diaudit 

oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Four maka akan semakin tinggi tax 

avoidance. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitan yang berjudul “Pengaruh Corporate Social Responsibility, 

Capital Intensity dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak” 

1.2 Rumusan Masalah 

    Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia ? 

2. Apakah capital intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ? 

3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Diketahuinya pengaruh corporate social responsibility terhadap 

penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

2. Diketahuinya pengaruh capital intensity terhadap penghindaran pajak pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Diketahuinya pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa 

Dapat dijadikan bahan perbandingan bila akan melakukan penelitian 

selanjutnya. 

2. Bagi UIN Sultan Syarif Kasim Riau 

Sebagai bahan bacaan dan menambah referensi kepada pihak UIN Sultan 

Syarif Kasim Riau khususnya jurusan Akuntansi tentang pengaruh 

corporate social responsibility, capital intensity dan kualitas audit 

terhadap penghindaran pajak, serta dapat menjadi inspirasi bagi peneliti 

selanjutnya. 

3. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana melatih penalaran dengan menerapkan hasil penelitian dan 

pengalaman belajar selama menempuh pendidikan Program Studi 

Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan juga ketika telah bekerja di 

masa yang akan datang. 
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4. Bagi Masyarakat 

Sebagai informasi dan untuk mendorong pengusaha dan perusahaan agar 

taat membayar pajak supaya tidak terjadinya tindakan penghindaran pajak. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai acuan bagi 

penelitian dasar dalam melakukan analisis.  

Disini peneliti menelaah literatur serta penelitian terdahulu kemudian 

membentuk kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini, menguraikan populasi dan sampel, data dan sumber data, 

metode pengumpulan data, definisi operasional variabel serta metode analisis 

data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang dimulai dari gambaran 

umum hasil penelitian, analisis data seperti uji asumsi klasik dan uji hipotesis, dan 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan atas hasil penelitian dan saran 

untuk penelitian selanjutnya. 


