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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting dalam 

me4nopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri, besar 

kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai 

pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk 

pembiayaan rutin (Simanjuntak 2010:9).  

Malik (2010:38) menjelaskan pemahaman tentang pajak selalu tidak 

proporsional akibatnya pajak lebih dimaknai sebagai beban dan kewajiban, 

sehingga siapapun berusaha untuk tidak koperatif bahkan menghindar dari beban 

dan kewajibannya itu. Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan pajak merupakan 

faktor penting dalam keputusan perusahaan, tindakan manajerial yang 

menginginkan pajak perusahaan dapat dibayarkan lebih kecil, akan melakukan 

tindakan agresivitas pajak. Namun demikian, tindakan agresif pajak dapat 

menghasilkan biaya dan manfaat bagi perusahaan (Kurnia. 2010). Balakrishnan, 

(2010) berpendapat bahwa agresivitas pajak merupakan aktifitas yang spesifik, 

yang mencakup transaksi-transaksi, dimana tujuan utamanya adalah untuk 

menurunkan kewajiban pajak perusahaan.  

Arya Maheka (2008:138) menyatakan selain tanggung jawab kenegara 

perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap stakeholder yaitu masyarakat, 

perusahaan harus menyadari betul peran masyarakat sebagai salah satu 

stakeholder perusahaannya. Masyarakat mempunyai peran penting yang 

mempengaruhi keberadaan perusahaan. 
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Akuntansi sosial dan lingkungan telah lama menjadi perhatian akuntan. 

Akuntansi ini menjadi penting karena perusahaan perlu menyampaikan informasi 

mengenai aktivitas sosial dan perlindungan terhadap lingkungan kepada 

stakeholder perusahaan. Perusahaan tidak hanya menyampaikan informasi 

mengenai keuangan kepada investor dan kreditor yang telah ada serta calon 

investor  atau kreditor perusahaan, tetapi juga perlu memperhatikan kepentingan 

sosial dimana perusahaan beroperasi. Bentuk tanggung jawab perusahaan dan 

kepada siapa perusahaan bertanggung jawab dapat dijelaskan oleh beberapa teori 

yaitu teori stakeholder, teori legitimasi, dan teori tanggung jawab sosial. Dengan 

demikian, tanggung jawab perusahan tidak hanya kepada investor atau kepada 

kreditor, tetapi juga kepada pemangku kepentingan lain, misalnya karyawan, 

konsumen, supplier, pemerintah, media, organisasi, industri, masyarakat, dan 

kelompok kepentingan lainnya. 

Arya Maheka (2008:137) menyatakan CSR adalah komitmen dan 

tanggung jawab sosial perusahaan untuk memberikan dukungan bagi 

pengembangan masyarakat, pelaksanaan CSR itu sejalan dengan program 

pengembangan masyarakat/community development, dan dalam rangka 

pembangunan yang berkelanjutan/sustainable development. UU No.40/2007 

secara khusus telah mengatur tentang CSR. Menurut UU PT No. 40/2007 CSR 

didefinisikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam 

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 

lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, 

maupun masyarakat pada umumnya. Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan 
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bahwa CSR dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan 

hidup perusahaan. Akan tetapi, tingkat keterlibatan perusahaan dalam 

mengungkapkan CSR adalah tidak wajib. 

Ahmad (2015:7) menyatakan bahwa CSR merupakan bagian penting 

untuk dilaksanakan karena kegiatannya selalu berhubungan dengan pemerintah 

masyarakat sebagai stakeholder perusahaan. Supaya program CSR berkelanjutan, 

efektif, efisien dan tepat sasaran baik kepada pemerintah maupun masyarakat 

maka pelaksanaannya harus dilakukan secara profesional dengan melibatkan 

seluruh stakeholder terkait. 

Corporate Social Responsibility (CSR) didefinisikan sebagai “'bagaimana 

perusahaan memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dalam cara 

perusahaan tersebut beroperasi, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan 

kerugian” (Pemerintah UK dalam KPMG, 2007). 

Di Indonesia pengungkapan CSR masih tergolong dalam pengungkapan 

sukarela sesuai dengan PSAK No.1 ( revisi 2012 ) paragraph 15. Oleh sebab itu, 

pengungkapan CSR di Indonesia masih tergolong relatif rendah apabila 

dibandingkan dengan Negara lain. Selain itu, perusahaan masih beranggapan 

bahwa dalam hal pengungkapan, CSR  merupakan beban yang harus dikeluarkan 

oleh perusahaan. Padahal CSR merupakan suatu bentuk timbal balik perusahan 

kepada masyarakat dalam hal tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, 

sedangkan ekspektasi yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat tidak 

sesuai dengan CSR yang diungkapkan oleh perusahaan. 
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Nurdizal, (2011:13) menyatakan Operasional perusahaan yang tidak 

memperhatikan biofisik lingkungan hidup akan mengurangi daya dukung alam 

pada kehidupan, lebih jauh lagi, hal ini dapat mengurangi kualitas hidup yang 

akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, jika masyarakat disekitar 

perusahaan dipandang sebagai input bisnis ataupun market maka hal tersebut akan 

mengurangi daya dukung mereka pada industri secara umum, bahkan bisa 

berpengaruh pada bisnis secara langsung.   

Adanya tuntutan dari masyarakat pengguna hasil-hasil produksi 

perusahaan, membuat perusahaan mengubah orientasi tujuannya, bukan lagi 

hanya mengejar laba tetapi bagaimana masyarakat memberikan pengakuan 

terhadap eksitensi perusahaan. Dari aspek ekonomi, perusahaan diharapkan 

mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya. Namun apabila ditinjau dari aspek 

sosial, perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada 

masyarakat yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan. 

Memaksimalkan keuntungan adalah tujuan setiap perusahaan. Keuntungan 

yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut tidak lepas dari pengelolaan yang 

baik dari manejemen perusahaan terhadap aset-asetnya, hal ini sejalan dengan 

pernyataan Agus Sartono (2010:122) menyatakan bahwa profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, 

total aktiva maupun modal sendiri. Sedangkan menurut Kasmir (2011:196): 

“Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk  menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan”.  
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Yoehana (2013) mengatakan bahwa semakin tinggi nilai profitabilitas 

yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah agresivitas pajak yang dilakukan 

oleh perusahaan. 

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis.com, sebanyak 41 emiten LQ-45 

telah mengumumkan laporan keuangan kuartal I/2015. Sedangkan, empat emiten 

yang belum merilis kinerja adalah PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE), PT 

Excel Axiata Tbk. (EXCL), PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG), dan PT 

Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG). Dari 41 emiten tersebut, sebanyak 40 

emiten membukukan laba bersih dengan total Rp42,64 triliun pada periode 

Januari-Maret 2015, dibandingkan dengan tahun lalu Rp44,96 triliun, , sehingga 

laporan yang diterbitkan tahun 2015 mengalami perubahan yakni menurunnya 

laba bersih pada tahun sebelumnya sebsar Rp 2,32 triliun dari tahun sebelumnya. 

Fenomena diatas perusahaan menunda pembayaran pajak kepada kas 

Negara, karena terjadinya kemerosotan Laba bersih, dengan tujuan untuk 

meminimalkan beban pajak terkait pada 31 Desember 2015. Salah satu contoh 

kasus yang terkait dengan menderitanya rugi bersih PT Aneka Tambang (Persero) 

Tbk salah satu perusahaan yang termasuk LQ 45. menjadi satu-satunya emiten 

yang menderita rugi bersih Rp240,2 miliar turun 15,5% dari sebelumnya Rp272,6 

miliar. Sebaliknya, PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) menjadi emiten paling 

menderita karena kemerosotan laba bersih hingga 80,11% y-o-y. Anak usaha PT 

Astra International Tbk. (ASII) tersebut mengantongi laba bersih Rp156,09 miliar 

dari sebelumnya Rp784,6 miliar. Pada periode yang sama, total pendapatan 41 

emiten tersebut mencapai Rp277,69 triliun. Perolehan itu hanya naik 2,57% 
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dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu Rp270,71 triliun.  Hal ini 

sejalan dengan pernyataan (kasmir, 2011:196) Laba dijadikan indikator bagi para 

stakeholder untuk menilai sejauh mana kinerja manajemen dalam mengelola suatu 

perusahaan.Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam 

rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari 

penyebab perubahan tersebut  

Perusahana sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk 

membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. 

Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan Negara 

semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban 

yang akan mengurangi laba bersih. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan 

penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai 

wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya 

sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka 

mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya. 

Tindakan inilah yang dikatakan sebagai tindakan agresivitas pajak. 

Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan melalui strategi perencaaan 

pajak pada umumnya berusaha untuk menghindari sanksi akibat dari penerapan 

pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan di 

Indonesia. 

Richardson (2012) mengatakan bahwa agresivitas pajak perusahaan dapat 

dianggap sebagai aktivitas yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Sementara 

Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat yang 
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rendah dalam Corporate Social Responsibility (CSR) dianggap sebagai 

perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan 

strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Oleh 

karena itu, tujuan penelitian ini untuk menganalis apakah CSR dan profitabilitas 

berpengaruh terhadap tingkat  Agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan 

tersebut. 

Kaitan antara CSR dengan Agresivitas pajak telah diteliti oleh beberapa 

peneliti seperti Watson (2011) serta Richardson (2012).Watson menguji hubungan 

antara CSR dengan agresivitas pajak. Dimana pengukuran agresivitas pajak 

menggunakan proksi baru yakni UTB (Unrecognized Tax Benefit). Hasil yang 

ditemukan adalah CSR mempunyai efek mengurangi tingkat agresivitas pajak 

suatu perusahaan. Richardson yang meneliti pengaruh CSR terhadap agresivitas 

pajak pada tahun 2012. Penelitian tersebut menggunakan proksi ETR (Effective 

Tax Rates) untuk mengukur agresivitas pajak yang menyatakan bahwa CSR 

berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan 

oleh Yoehana (2013) mengenai Analisis Pengaruh Corporate Social 

Responsibility terhadap Agresivitas Pajak (studi empiris pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2010-2011). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu 

perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya. 

Perbedaan peneliti terletak  pada periode penelitian dimana penelitian yang 

dilakukan Yoehana (2013) menggunakan ETR sebagai alat pengukur agresivitas 
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pajak. Pada Penelitian Yoehana menggunakan variabel Kontrol untuk mengukur 

profitabilitas perusahaan, leverage, capital intensity, inventory intensity dan 

Yoehana menggunakan objek Wajib pajak badan Manufaktur yang Listing diBEI 

pada tahun 2010-2011. 

Sedangkan pada  penelitian ini menggunakan dua variabel indenpenden 

yaitu Corporate social responsibility dan profitabilitas dan tidak menggunakan 

variabel kontrol. Tahun  sampel yang diambil 2012-2016. Alasan menggunakan 

periode penelitian karena tahun baru dan selain itu untuk memperoleh jumlah 

sampel penelitian yang lebih efektif dan efisien sebagai hasil penelitian yang 

diperoleh baik secara statistik. Penelitian ini menggunakan sampel pada  

perusahaan LQ 45 yang terdaftar   diBursa Efek Indonesia (BEI).  

Studi yang akan dilakukan oleh peneliti ini kembali mengambil topik 

terkait Agresivitas pajak, dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

Agresivitas pajak sebagai variabel tergantung yang dipengaruhi oleh variabel 

bebas yaitu Corporate social responsibility, dan profitabilitas. Dari pemikiran 

diatas, bahwa ada hubungan tidak langsung Corporate social responsibility, dan 

profitabilitas. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul : Pengaruh Corporate Social Responsibility dan 

Profitabilitas Terhadap Agresivitas (Studi Empiris pada Perusahaan LQ 45 

diBEI Tahun 2012-2016). 
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1.2    Rumusan Masalah 

1. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh secara parsial 

terhadap Agresivitas Pajak? 

2. Apakah Profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap Agresivitas 

Pajak? 

3. Apakah Corporate Social Responsibility, dan Profitablilitas berpengaruh 

secara simultan terhadap agresivitas pajak? 

1.3   Maksud Dan Tujuan Penelitian 

1. Maksud Penelitian  

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi 

mengenai Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, terhadap 

Agresifitas Pajak, serta mendapatkan bukti empiris bahwa Corporate 

Social Responsibility (CSR) dan Profibilitas, berpengaruh terhadap 

Agresifitas Pajak. 

2. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap 

agresivitas pajak. 

b. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. 

c. Untuk mengetahui manakah yang lebih dominan mempengaruhi 

Corporate Social Responsibility dan Profitabilitas terhadap agresivitas 

pajak. 
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1.4    Manfaat Penelitian  

1. Kegunaan Praktis  

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi atau gambaran bagi investor agar lebih bijak dalam menentukan 

kemana akan berinvestasi. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini 

dapat dijadikan pandangan dalam pengambilan kebijakan perencanaan 

peraturan perpajakan untuk perusahaan di Indonesia dimasa yang akan 

datang. 

2. Kegunaan Akademis  

a. Pengembangan Ilmu, untuk mengembangkan penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh CSR dan profitabilitas 

terhadap agresivitas pajak.  

b. Bagi Penulis, dapat meningkatkan dan memperdalam pengetahuan 

serta pemahaman penulis mengenai pengaruh CSR dan profitabilitas 

terhadap agresivitas pajak.  

c. Bagi Peneliti lain, dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam 

bidang yang sama. 

1.5     Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini, untuk mempermudah penguraian isinya 

diperlukan sistematika penulisan. Penulisan penelitian ini dibagi beberapa bab. 

Masing-masing bab membahas permasalahan untuk memperoleh gambaran 
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yang jelas dari seluruh  penelitian. Adapun pembagian masing-masing bab 

secara terperinci adalah sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN  

  Dalam bab ini berisi menguraikan tentang  latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA  

  Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka penelitian serta hipotesis yang dikemukakan 

penulis. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini menjelaskan variabel penelitian dan definisi 

operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan untuk 

memperoleh hasil penelitian. 

BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, 

analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V  :  PENUTUP  

  Dalam bab ini menjelaskan secara singkat mengenai kesimpulan 

yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan serta saran 

mengenai hasil penelitian. 


