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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak 

mendapat imbalan secara langsung. Berdasarkan undang-undang seperti yang 

dinyatakan dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III. Pasal 

23A UUD 1945 berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk 

keperluan Negara diatur dengan undang-undang”. Di Indonesia, penerimaan 

Negara yang berasal dari pajak menjadi penerimaan terbesar bagi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pajak selalu menjadi 

fokus pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor 

kehidupan menggunakan APBN untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

negara baik pembiayaan yang rutin maupun pembiayaan nasional yang berguna 

untuk kemakmuran rakyat. 

Pajak wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun 

wajib pajak badan. Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak telah diatur dalam 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b. Perusahaan sebagai 

salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan 

ketentuan perpajakan, yakni dihitung dari besarnya laba bersih sebelum pajak 

dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Semakin besar pajak yang dibayarkan 

oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. 
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Pajak merupakan sebuah beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. 

Karena tujuan utama didirikannya perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba 

serta kesejahteraan pemegang saham. Tujuan pemerintah memaksimalkan 

penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai 

wajib pajak, dimana perusahaan berusaha meminimalkan biaya yang dikeluarkan 

untuk memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal sehingga dapat 

memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham dan 

dalam melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan. 

Beberapa tahun terakhir ini Ditjen Pajak tidak pernah mampu memenuhi 

target penerimaan pajak untuk mengisi pundi-pundi APBN. Ketidakberhasilan 

Ditjen Pajak diduga karena celah peraturan perpajakan juga masih banyak, yang 

membuat wajib pajak dapat menghindari kewajiban membayar pajak. Wajib pajak 

selalu mencari cara memanfaatkan celah-celah ketentuan pembayaran pajak. Cara 

yang dilakukan oleh perusahaan antara lain dengan pajak agresif atau agresivitas 

pajak. 

Agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa 

pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (Tax 

Planning). Beberapa peneliti seperti Mangunsong (2002), Mangoting (2009) 

menjelaskan bahwa tax planning daapat dilakukan dengan cara yang tergolong 

secara legal (Tax Avoidance)maupun ilegal (Tax Evasion). Dapat disimpulkan 

bahwa agresivitas pajak merupakan keinginan perusahaan melalui aktivitas tax 

planning dengan tujuan memaksimalkan laba perusahaan dengan cara legal, 

ilegal, maupun kedua-duanya. Semakin banyak celah yang dimanfaatkan atau 
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semakin besar penghematan yang dilakukan perusahaan maka perusahaan akan 

dianggap semakin agresif terhadap pajak. 

Fenomena yang diangkat dalam penelitian ini adalah PT. Coca Cola. 

Pada tahun 2015 PT. Coca Cola terindikasi gelapkan pajak. Ini merupakan salah 

satu upaya perencanaan pajak secara agresif melalui penggelapan pajak (tax 

evasion) yang merupakan tindakan ilegal atau melanggar peraturan perundang-

undangan. Perusahaan minuman tersebut terindikasi melakukan penggelapan 

pajak hingga Rp 500 juta setahun. Sesuai laporan yang diterima dari SKPD 

terkait, pihak Coca Cola harusnya membayar pajak sekitar Rp 55 juta pada bulan 

Oktober 2014 lalu, namun pihak perusahaan hanya membayar pajak sekitar Rp 

10-15 juta per bulan. Adanya selisih sekitar Rp 40 juta setiap bulan yang tidak 

dibayar. (Sumber: https://beritamanado.com/coca-cola-terindikasi-gelapkan-

pajak/) 

Fenomena lainnya adalah terkait Google Indonesia di tahun 2016. 

Menurut pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), persoalan 

pajak Google dipicu oleh praktik perencanaan pajak yang agresif yang dalam 

praktiknya tax planning tersebut seringkali dapat mencapai suatu titik yang tidak 

dapat ditoleransi oleh sistem hukum karena memanfaatkan kelemahan sistem 

yang dilakukan atau tidak sejalan dengan tujuan dari adanya hukum yang berlaku 

sehingga menimbulkan perencanan pajak yang agresif yang mengarah pada area 

tax evasion (penggelapan pajak) dan tax avoidance (penghindaran pajak). 

Pendapatan Google dari Indonesia mencapai Triliunan Rupiah, terutama 

dari iklan namun Google belum membayarkan pajak untuk transaksi yang 
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dilakukan di Indonesia karena Google Indonesia bukan sebagai Badan Usaha 

Tetap (BUT). Di Indonesia, pengenaan pajak bisa dilakukan bila suatu badan 

usaha merupakan BUT. 

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Google Indonesia sudah berbentuk 

badan hukum dengan status sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) sejak 15 

September 2011 dan menginduk kepada dari Google Asia Pacific Pte, Ltd. 

Direktorat Jenderal Pajak pernah menaksir angka pajak yang semestinya dibayar 

Google Indonesia ke Pemerintah mencapai Rp 450 Miliar per tahun. Dengan 

asumsi margin keuntungan yang diperoleh Google Indonesia sekitar Rp 1,6 

Triliun – Rp 1,7 Triliun per tahun. Margin tersebut diperoleh atas penghasilan 

sekitar Rp 5 Triliun per tahun. Taksiran itu berpegang pada total pendapatan 

bisnis iklan digital di Indonesia pada 2015 sebesar US$ 830 juta. (Sumber: 

http://ekonomi.kompas.com/read/2016/12/20/203046026/kasus.pajak.google.dan.f

acebook.di.indonesia.apa.bedanya.) 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak 

yaitu dapat dilihat dari kegiatan Corporate Social Responbility (CSR) perusahaan. 

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan saat ini adalah konsep yang 

mensyaratkan organisasi bisnis untuk mempertimbangkan kepentingan bagi 

masyarakat dengan bertanggung jawab atas dampak kegiatan operasi mereka 

kepada pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, masyarakat, dan 

stakeholders lainnya, serta lingkungan.  

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 

3 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen 

http://ekonomi.kompas.com/read/2016/12/20/203046026/kasus.pajak.google.dan.facebook.di.indonesia.apa.bedanya
http://ekonomi.kompas.com/read/2016/12/20/203046026/kasus.pajak.google.dan.facebook.di.indonesia.apa.bedanya
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perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi 

perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat umumnya. Penelitian 

yang sebelumnya dilakukan oleh I Dewi Ayu Intan Pradnyadari dan Abdul 

Rohman (2015) menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) 

berpengaruh negatif signifikan. Berbeda penelitian yang dilakukan Jessica dan 

Toly (2014) mengungkapkan bahwa Corporate Social Responsibility(CSR) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. 

Faktor agresivitas pajak lainnya, yaitu komisaris independen. Komisaris 

independen berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan 

bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik transparansi, 

disclosure, kemandirian, akuntanbilitas, dan praktek keadilan menurut ketentuan 

yang berlaku. Dengan adanya komisaris independen dapat mempengaruhi 

agresivitas pajak karena akan mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku 

agresif pada pajak perusahaan. Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh 

Suyanto dan Supramono (2012) menemukan bahwa Komisaris Independen 

berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Berbeda yang 

dilakukan oleh Tiaras dan Wijaya (2015) menunjukkan hasil bahwa Komisaris 

Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.  

Faktor selanjutnya ada manajemen laba. Manajemen laba merupakan 

usaha manajer untuk melakukan manipulasi laporan keuangan dengan sengaja 

dalam batasan yang dibolehkan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi bertujuan 

memberikan informasi dengan menyesuaikan laporan kepada para pengguna 
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laporan keuangan untuk kepentingan para manajer. Teori keagenan berkaitan 

dengan adanya hubungan antara agent (manajer) dengan pihak princple (pemilik). 

Manajer yang bertindak sebagai agent mempunyai informasi yang lebih mengenai 

kondisi perusahaan dan laporan keuangannya. Sedangkan pemegang saham 

memperoleh informasi dari manajer. Terkadang informasi yang diberikan tidak 

sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya atau terjadinya 

ketidakseimbangan penguasaan informasi antara agent dan princple sehingga 

memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba. 

Penelitian yang sebelumnya dilakukan Suyanto dan Supramono (2012) 

menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap 

agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur. Tetapi hasil penelitian berbeda 

diperoleh Lucy Tania (2014) yang menemukan bahwa perusahaan yaitu 

manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. 

Tindakan agresivitas pajak lainnya adalah Leverage. Leverage 

merupakan rasio yang menandakan modal eksternal yang digunakan perusahaan 

untuk melakukan aktivitas operasinya. Pada peraturan pajak penghasilan (Pph) 

badan di Indonesia mengatur bahwa bunga pinjaman dapat dikurangkan sebagai 

biaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 tentang 

pajak penghasilan, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan 

terhadap penghasilan kena pajak. Hal tersebut dapat dijadikan upaya tindakan 

agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan, beban bunga akan menyebabkan 

laba kena pajak perusahaan akan berkurang, yang akan mengurangi jumlah pajak 

yang harus dibayarkan. Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Krisnata Dwi 
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Suyanto dan Supramono (2012)membuktikan bahwa Leverage berpengaruh 

positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil penelitian berbeda 

yang dilakukan oleh Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2015) yang menemukan 

bahwa Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian 

terdahulu dengan berdasarkan uraian diatas dimana pada Variabel Corporate 

Social Responsibility (CSR), Komisaris Independen, Manajemen Laba, Leverage 

masih menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh terhadap Agresivitas 

Pajak.Sehingga penulis menguji kembali variabel tersebut dengan perusahaan 

manufaktur yang lebih spesifik dan tahun pengamatan yang lebih lama. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), 

Komisaris Independen, Manajemen Laba, Leverage terhadap Agresivitas Pajak 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Jawa Timur yang terdaftar di BEI 

Tahun 2013-2016)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan terhadap 

Agresivitas Pajakpada Perusahaan Manufaktur di Jawa Timur yang terdaftar 

di BEI tahun 2013-2016? 
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2. Apakah Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas 

Pajakpada Perusahaan Manufaktur di Jawa Timur yang terdaftar di BEI tahun 

2013-2016? 

3. Apakah Manajemen Laba berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas 

Pajakpada Perusahaan Manufaktur di Jawa Timur yang terdaftar di BEI tahun 

2013-2016? 

4. Apakah Leverage berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajakpada 

Perusahaan Manufaktur di Jawa Timur yang terdaftar di BEI tahun 2013-

2016? 

1.3Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh signifikan Corporate Social 

Responbility (CSR) terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan manufaktur 

di Jawa Timur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh signifikan Komisaris 

Independen terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Jawa 

Timur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh signifikan Manajemen Laba 

berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Jawa 

Timur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016. 
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4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh signifikan Leverage terhadap 

Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Jawa Timur yang terdaftar 

di BEI tahun 2013-2016. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap literatur 

dan memunculkan ide serta gagasan baru untuk penelitian selanjutnya terkait 

dengan Corporate Social Responsibility (CSR), Komisaris Independen, 

Manajemen Laba, Leverage terhadap Agresivitas Pajak. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan dapat 

dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan dan kebijakan yang 

akan diambil, diantaranya: 

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan yang tentang Corporate Social 

Responsibility (CSR), Komisaris Independen, Manajemen Laba, Leverage 

terhadap Agresivitas Pajak. 

2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan masukan untuk mendeteksi 

gejala-gejala agresivitas pajak sehingga dapat memberikan solusi dan 

pencegahannya. 

3. Bagi investor, sebagai bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi 

pada perusahaan yang taat pajak. 
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4. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

pandangan dalam pengambilan kebijakan perpajakan di masa yang akan 

datang. 

1.5Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan proposal ini terdapat gambaran atas sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

  Berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  : TELAAH PUSTAKA 

Menjelaskan tentanglandasan teori apa saja yang digunakan dalam 

penelitiankemudian landasan teori pajak dan teori-teori yang 

mendukung Variabel Corporate Responsibility (CSR), Komisaris 

Independen, Manajemen Laba, Leverage terhadap Agresivitas 

Pajak. Selanjutnya juga akan dipaparkan mengenai kerangka 

pemikiran, penelitian terdahulu, hipotesis, dan model penelitian. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Menjelaskan tentang metode penelitian yang dilakukan, meliputi 

lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, dan metode analisis data. 
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BAB IV : PENUTUP 

Bab ini menyajikan hasil pengolahan data termasuk pembahasan 

atas data hasil olahan tersebut. Selain itu, secara berurutan pada bab 

ini akan dibahas pula gambaran umum hasil penelitian yang 

meliputi analisis data, pengukuran variabel, analisis regresi, 

pengujian variabel secara parsial (uji t), maupun koefisien 

determinasi sehingga pada akhirnya diperoleh hasil yang 

merupakan tujuan dari penelitian ini. 

BAB V : KESIMPULAN  

Penutup, berisi tentang simpulan dari laporan penelitian yang telah 

dilakukan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta saran 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian, 

maupun bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


