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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini seluruh perusahaan dengan berbagai sektor bisnis di Indonesia 

sebagian besar mengklaim bahwa perusahaan mereka telah melaksanakan 

kewajiban sosialnya terhadap lingkungan sekitar perusahaan, oleh karena itu, 

sebagian besar perusahaan tersebut melakukan pengungkapan corporate sosial 

responsibility sebagai motivasi untuk meningkatkan kepercayaaan publik terhadap 

pencapaian usaha perbaikan terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Corporate 

social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan  adalah suatu 

mekanisme tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggung 

jawabnya terhadap hubungan sosial dan lingkungan dimana perusahaan tersebut 

berdiri. Perusahaan biasanya berusaha untuk melegitimasi dan mempertahankan 

hubungan lingkungan sosial dan politik dimana mereka beroperasi dan tanpa 

legitimasi tersebut perusahaan tidak akan mampu bertahan, terlepas dari seberapa 

baik mereka tampil secara finansial. Pemerintah Indonesia telah mewajibkan 

pengungkapan corporate social responsibility yang dilakukan perusahaan di 

dalam mempertanggungjawabkan kegiatan perusahaannya dalam Undang-Undang 

Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, khususnya untuk perusahaan-

perusahaan yang hidup dari ekstraksi sumber daya alam. Dalam Pasal 74 Undang-

Undang tersebut diatur tentang kewajiban pengungkapan tanggung jawab sosial 

dan lingkungan perusahaan. Sehingga, tidak ada lagi sebutan pengungkapan 
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tanggung jawab sosial yang sukarela, namun pengungkapan yang wajib 

hukumnya.  

Salah satu faktor yang berkaitan dengan pengungkapan corporate social 

responsibility adalah pajak. Pajak merupakan salah satu aspek penting yang harus 

dipenuhi baik oleh perseorangan maupun perusahaan. Menurut Rochmat Soemitro 

(dalam Nailufar, 2016) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan 

kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang 

(dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang 

langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. 

Pada dasarnya pengungkapan corporate social responsibility dan pajak 

merupakan dua beban yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam 

praktiknya, banyak pihak-pihak tertentu terutama perusahaan yang berusaha untuk 

mengurangi bebannya melalui tindakan-tindakan yang melanggar peraturan 

perpajakan atau mencari celah dari aturan perpajakan, salah satunya adalah 

agresivitas pajak. Tidak hanya di Indonesia, tindakan agresivitas pajak ini juga 

banyak terjadi di seluruh dunia dan sudah menjadi fenomena tersendiri di bidang 

ekonomi. Agresivitas pajak saat ini merupakan isu yang sangat sering dibicarakan. 

Ada berbagai tindakan yang dapat diketegorikan sebagai agresivitas pajak. Seperti 

yang dirilis oleh salah satu website nasional terungkap bahwa salah satu orang 

kaya Indonesia versi Majalah Forbes tersangkut dengan kasus HSBC Swiss yang 

menghebohkan dunia terkait penggelapan pajak. Selain Swiss, sudah menjadi 

rahasia umum dan berlangsung lama bahwa banyak perusahaan besar Indonesia 

memilih kantor pusat di luar negeri padahal sumber penghasilan berada di 
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Indonesia. Labuan FSA, dengan fasilitas seperti negara Tax Haven Countries, 

menjadi lokasi menarik untuk pendirian entitas anak usaha. Hal yang sama juga 

diungkapkan oleh Direktur Utama Bank Mandiri bahwa  terdapat dana simpanan 

orang kaya Indonesia dan uang perusahaan yang tersimpan di Singapura masing-

masing bernilai USD 150 Milyar. Padahal tarif pajak perusahaan di Indonesia 

telah diturunkan menjadi 25% pada tahun 2010 (https://bapenda.jabarprov.go.id). 

Tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya agresif untuk mengurangi 

kewajiban pajak.  

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dilihat bahwa tindakan agresivitas 

pajak merupakan  tindakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak sejalan 

dengan teori legitimasi. Karena teori legitimasi merupakan teori yang menyatakan 

bahwa organisasi atau perusahaan merupakan bagian dari masyarakat, karena 

kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate. 

Dasar pemikiran dari teori legitimasi adalah aktivitas organisasi perusahaan 

hendaknya sesuai dengan nilai sosial lingkungannya. Terdapat dua dimensi agar 

perusahaan memperoleh dukungan legitimasi: pertama, aktivitas organisasi 

perusahaan harus sesuai (congruence) dengan sistem nilai masyarakat. Kedua, 

pelaporan aktivitas perusahaan hendaknya mencerminkan nilai-nilai sosial.  

Untuk melegitimasi dan mempertahankan hubungan lingkungan sosial 

dalam masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan perusahaan adalah 

mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan sebaik mungkin. Jika 

dinilai dari segi tanggung jawab, perusahaan yang memiliki sumber penghasilan 

di Indonesia secara otomatis menggunakan sumber daya alam Indonesia 

https://bapenda.jabarprov.go.id/2015/06/09/prihatin-menghindari-pajak-di-tanah-air-2/
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sebagaimana yang dikatakan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 

40 tahun 2007 pasal 74, sehingga perusahaan tersebut seharusnya mengungkapkan 

corporate social responsibility sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia meskipun perusahaan tersebut berkantor pusat di luar 

negeri. Namun bagaimana perusahaan yang agresivitas pajak tersebut dapat 

dianggap bertanggung jawab sosial kepada masyarakat di sekitarnya sementara 

jika dilihat dari segi pajak saja yang merupakan kewajiban perusahaan yang 

berdampak pada masyarakat luas tidak  dipenuhi. Sehingga tingkat pengungkapan 

corporate social responsibility perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia saat 

ini juga patut dipertanyakan. Oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut 

untuk mengetahui bagaimana tingkat pengungkapan corporate social 

responsibility yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. 

Faktor lain yang dapat memengaruhi tingkat pengungkapan corporate 

social responsibility adalah  kepemilikan publik. Saat ini, mulai banyak tumbuh 

perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh masyarakat (public). Semua perusahaan 

yang go public dan telah terdaftar dalam BEI adalah perusahaan yang memiliki 

proporsi kepemilikan saham oleh publik, yang artinya bahwa semua aktivitas dan 

keadaan perusahaan harus dilaporkan dan diketahui oleh publik sebagai salah satu 

bagian pemegang saham. Untuk mendorong kemauan publik berinvestasi pada 

sebuah perusahaan, perusahaan harus menampilkan keunggulan yang dimiliki 

terutama aktivitas sosialnya. Nur dan Priantinah (2012) berpendapat bahwa 

semakin besar komposisi saham perusahaan yang dimiliki publik, maka dapat 
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memicu melakukan pengungkapan secara luas termasuk pengungkapan tanggung 

jawab sosial.  

Luasnya pengungkapan corporate social responsibility dapat ditentukan 

oleh sejumlah faktor karakteristik perusahaan, salah satunya adalah ukuran 

perusahaan. Penelitian yang membahas tentang ukuran perusahaan, menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan merupakan variabel penduga yang banyak digunakan 

untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan perusahaan. Perusahaan 

yang memiliki ukuran lebih besar akan cenderung mengungkapkan informasi 

corporate social responsibility yang lebih luas di dalam laporan tahunannya 

daripada perusahaan yang ukurannya lebih kecil dikarenakan perusahaan dengan 

skala lebih besar berupaya untuk meningkatkan pandangan masyarakat terhadap 

kinerja perusahaan (Cho et al., dalam Wardhani 2017). Gusti ayu dan Ida Bagus 

(2014) menemukan pengaruh yang positif pada ukuran perusahaan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.  

Leverage juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi pengungkapan 

corporate social responsibility. Leverage merupakan alat yang digunakan untuk 

mengukur seberapa besar perusahaan mempunyai tingkat risiko hutang tak 

tertagihnya pada kreditur yang nantinya akan digunakan dalam membiayai aset 

perusahaan.  Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage tinggi berarti sangat 

bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya.  Sedangkan perusahaan 

yang mempunyai tingkat leverage  lebih rendah lebih banyak membiayai asetnya 

dengan modal sendiri. Dengan demikian, tingkat leverage perusahaan 

menggambarkan risiko keuangan perusahaan. Menurut Meita dan Nur (2015)  
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Perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk 

melakukan pengungkapan yang lebih luas dari perusahaan dengan rasio leverage 

yang rendah.  

Berbagai penelitian mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan dengan berbagai variabel telah banyak dilakukan. Penelitian-

penelitian tersebut tentu saja bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan CSR. Lanis dan Richardson (2013) dalam 

penelitiannya menemukan bahwa agresivitas pajak berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility. Namun Nanda, Nila, Agung (2015) 

menemukan bukti bahwa agresivitas pajak tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility. Gusti Ayu dan Sri Harta Mimba 

(2013) menjelaskan bahwa kepemilikan saham publik dan ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan corporate social responsibility. 

Sedangkan Azwir, pipin, dan Hakri (2013) mengemukakan bahwa kepemilikan 

saham publik dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility. Hal ini dikarenakan kemungkinan kepemilikan 

publik pada perusahaan di Indonesia secara umum belum mempedulikan masalah 

lingkungan dan sosial sebagai isu kritis yang harus secara ekstensif untuk 

diungkapkan dalam laporan tahunan. Penelitian yang dilakukan oleh Subagio 

(2016) menyatakan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility. Sedangkan penelitian Meita 

Wahyu Rindawati dan Nur Fadjrih Asyik (2015) menyatakan bahwa leverage 
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tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. 

Hal yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini adalah 

ditemukannya ketidakkonsistenan hasil dari penelitian sebelumnya mengenai 

beberapa faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan corporate social 

responsibility tersebut sehingga dibutuhkan adanya penelitian lebih lanjut. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Agresivitas Pajak, Kepemilikan Publik, Ukuran 

Perusahaan, dan Leverage terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur  yang Terdaftar 

Di Bei Periode 2014-2016)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

permasalahan pokok penelitian ini adalah :  

1. Apakah agresivitas pajak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate 

social responsibility? 

2. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility? 

4. Apakah leverage berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility? 
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5. Apakah agresivitas pajak, kepemilikan publik, ukuran perusahaan, dan 

leverage secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan corporate 

social responsibility? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini 

adalah :  

1. Menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh agresivitas 

pajak terhadap pengungkapan corporate social respponsibility  

2. Menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan 

publik  terhadap pengungkapan corporate social responsibility 

3. Menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran 

perusahaan  terhadap pengungkapan corporate social responsibility 

4. Menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh leverage  

terhadap pengungkapan corporate social responsibility 

5. Menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh agresivitas 

pajak, kepemilikan publik, ukuran perusahaan, dan leverage secara 

simultan terhadap pengungkapan corporate social responsibility  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademisi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu 

akuntansi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan 
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perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

pengungkapan corporate social responsibility. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perusahaan sehubungan dengan pengungkapan corporate social responsibility 

yang telah mereka lakukan selama ini agar menjadikan perusahaan lebih 

menyadari pentingnya pengungkapan corporate social responsibility di masa 

mendatang.   

3. Bagi Pemerintah 

Dengan adanya penelitian ini pemerintah diharapkan dapat lebih teliti lagi 

dalam mengawasi pengungkapan dan pelaksanaan corporate social responsibility 

yang dilakukan oleh seluruh perusahaan yang berada di Indonesia berdasarkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan corporate social responsibility 

yang ada dalam penelitian ini. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini merujuk kepada Pedoman Penulisan 

Skripsi yang telah dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sistematika penulisan ini dimaksudkan 

untuk memberikan gambaran penilitian yang lebih jelas, sederhana, dan sistematis 

agar mempermudah bagi pembaca dalam memahami penulisan dalam penelitian 

yang telah dibuat, dari masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan 

sebagai berikut : 
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BAB I:   PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penulisan dan manfaat yang akan dicapai melalui penelitian ini 

dan uraian sitematika penulisan dari penelitian. 

BAB II: TELAAH PUSTAKA 

 Bab ini memberikan uraian tentang teori yang melandasi penelitian, 

penelitian terdahulu, skema permasalahan yang akan diteliti dan 

penjelasan hipotesis yang merupakan pernyataan dari simpulan 

tinjauan pustaka. 

BAB III:  METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan tentang populasi dan sampel, data dan sumber 

data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel serta 

metode analisis data. 

BAB IV:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 

pembahasannya sehingga dapat diketahui hasil analisis dari yang di 

teliti dari studi empiris yang dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan teori-teori yang ada. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini merupakan kesimpulan dari penulisan ilmiah yang 

memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah dikemukakan di Bab 

I. 

DAFTAR PUSTAKA 


