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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian negara kita. Hal ini 

dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal 

dari iuran wajib rakyat, dimana ketentuan pungutannya diatur dalam 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”. Pajak 

digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara di 

berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum. Bagi rakyat 

sebagai wajib pajak sendiri, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran 

serta wajib pajak untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan pembangunan 

nasional. 

 Dalam hal ini Pemerintah sangat berpengaruh dalam mengatur, 

menstabilkan, dan mengembangkan kegiatan ekonomi negara. Oleh karena itu, 

pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk melaksanakan pembangunan 

negara. Sumber-sumber penerimaan negara antara lain adalah pajak, retribusi, 

pinjaman, keuntungan BUMN/BUMD, dan lain-lain. Penerimaan negara yang 

paling potensial bersumber dari peneriman pajak. 

Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2018), realisasi  

penerimaan pajak tahun 2014-2016 mengalami penaikan . 
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Tabel 1.1 

Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) 

Sumber penerimaan pajak 2014 2015 2016 

Penerimaan dalam negeri 1.545.456,30 
 

1.496.047,33 1.784.249,90 

Penerimaan perpajakan   1.146.865,80 1.240.418,86 1.539.166,20 

Pajak dalam negeri 1.103.217,60 1.205.478,89 1.539.166,20 

Pajak penghasilan  546.180,90 602.308,13 855.842,70 

Pajak pertambahan nilai 409.181,60 423.710,82 474.235,30 

Pajak bumi dan bangunan 23.476,20 29.250,0 17.710,60 

Bea perolehan hak atas tanah 

dan bangunan 

0 

 

0 

 

0 

 

Cukai 118.085,50 144.641,30 148.091,20 

Pajak lainnya 6.293,40 5.568,30 7.414,90 

Pajak perdagangan 

internasional 

43.648,10 

 

34.939,97 

 

35.871,50 

 

Bea masuk 32.319,10 31.212,82 33.371,50 

Pakak ekspor 11.329,00 3.727,15 2.500,00 

Total penerimaan 

perpajakan  

4.986.053,50 

 

5.217.303,62 

 

6.437.620,00 

 

Sumber :Badan Pusat Statistik, 2016 

 

Dalam periode 2014-2016 pemerintah telah berhasil meningkatkan 

pendapatan pajak dari tahun ke tahun.dapat dilihat dari tabel diatas dimana selama 

periode itu penerimaan pajak meningkat sebesar Rp 1.451.566,50  ataau sekitar 

22% kenaikan dari  dari tahun 2014-2016. 

Sebaliknya, bagi perusahaan, pajak bukan sumber pendapatan melainkan 

merupakan beban yang akan mengurangi jumlah laba bersih. Sebagai salah satu 

wajib pajak, perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak 

yang besarnya dihitung dari perolehan laba bersih. Semakin besar laba yang 

diperoleh perusahaan maka semakin besar pula kewajiban pajak yang harus 

disetorkan. Dari sisi perusahaan, pajak yang dibayarkan merupakan proses 

transfer kekayaan dari pihak perusahaan kepada negara sehingga dapat dikatakan 

bahwa pembayaran pajak merupakan biaya yang cukup besar bagi perusahaan dan 
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pemilik. Hal tersebut mendorong perusahaan melakukan usaha dan strategi untuk 

mengurangi atau meminimalkan jumlah pajak yang ditanggungnya, sehingga 

perusahaan cenderung dipandang telah melakukan tindakan agresivitas pajak. 

Beberapa peneliti dan literatur menggunakan istilah yang berbeda untuk 

menjelaskan agresivitas pajak perusahaan. Timothy  (2010) menyatakan bahwa 

agresivitas pajak dapat dilihat dengan dua cara. Salah satunya adalah cara legal 

yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, yang disebut dengan legal tax 

avoidance dan merupakan salah satu layanan sah yang diberikan oleh akuntan. 

Cara kedua adalah tax sheltering. Meskipun terdapat perbedaan istilah untuk tax 

planning yang dilakukan secara ilegal yakni tax sheltering dan tax evasion, pada 

dasarnya dapat disimpulkan bahwa keduanya mempunyai arti yang sama, yaitu 

usaha perencanaan pajak yang dilakukan dengan cara yang melanggar undang-

undang. Selain itu juga dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan 

keinginan perusahan untuk meminimalkan beban pajak melalui aktivitas tax 

planning dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Aktivitas tax 

planning dilakukan melalui cara yang legal, ilegal, maupun kedua-duanya. 

Kasus agresivitas pajak yang kerap berbentuk penghindaran pajak banyak 

ditemukan oleh pihak yang berwenang menangani kasus tersebut diberbagai 

sektor usaha dan ekonomi salah satunya dalam sektor manufaktur .sektor 

manufaktur merupak sektor usaha yang bergerak dalam industri pengolahan 

dimana kegiatan utamanya mengubah bahan mentah menjadi barang jadi ataupun 

barang setengah jadi yang mempunyai nilai tambah yang dilakukan secara 

mekanis dengan mesin ataupun secara manual. 
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Fenomena penghindaran pajak ini terjadi di sebuah perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT 

Rajawali Nusantara Indonesia atau RNI, kini tengah menjalani proses 

pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta 

Khusus. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, 

padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia yakni di Jakarta, Solo, 

Semarang, dan Surabaya. PT RNI adalah salah satu contoh dari kegiatan yang 

dimaksud. Namun yang menarik dari kasus ini adalah banyak modus mulai dari 

administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. 

Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, 

dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang 

afiliasi. laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. 

Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian 

ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Modus lain yang 

dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang 

Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1 persen. Memang kata 

Bambang, omzet PT RNI di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Selain Itu dua 

pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT 

pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang 

merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, 

padahal memiliki usaha di Indonesia. (www.kompas.com). 

Kasus di atas memberikan banyak bukti bahwa masih banyaknya 

perusahaan yang berusaha untuk melakukan agresivitas pajak untuk memanipulasi 

http://www.kompas.com/
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laba fiskal dengan cara perencanaan pajak yang tepat diklasifikasikan atau tidak 

diklasifikasikan menjadi tax evasion. 

Dengan melakukan agresivitas pajak, dampak langsung adalah terhadap 

penerimaan negara yang menjadi berkurang dari jumlah seharusnya. Menurut 

Lanis dan Richardson (2012) pandangan masyarakat mengenai perusahaan yang 

melakukan tindakan agresivitas dianggap telah membentuk suatu kegiatan yang 

tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak sah. Dalam Undang-Undang RI 

No. 40 tahun 2007 pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, 

tertulis bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang 

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan”. Sebutan lain bagi tanggung jawab perusahaan 

adalah Corporate Social Responsibility. 

Kelangsungan hidup suatu perusahaan tidak hanya dilihat melalui 

meningkatan profitabilitas perusahaan, tetapi juga dari aspek tanggung jawab 

perusahaan terhadap lingkungannya. CSR merupakan hal yang menopang 

keberhasilan perusahaan dalam menjaga loyalitas serta citra perusahaan dimata 

masyarakat. CSR dan agresivitas pajak merupakan masalah yang menarik pada 

banyak literature akademik bidang akuntansi. CSR dapat berpotensi untuk 

memengaruhi tingkat agresivitas pajak pada bagaimana rekening suatu perusahaan 

dan sebagai arah sistem serta proses yang berhubungan dengan kesejahteraan 

masyarakat secara menyeluruh. Perusahaan cenderung untuk melegitimasi dan 

mempertahankan relasi dalam lingkungan sosial, politik yang dilakukan pada 

tempat mereka beroperasi. Tanpa melakukan legitimasi mereka akan kesulitan 
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untuk bertahan dalam lingkungan tersebut.kedua perusahaan melakukan leverage. 

Leverage adalah seluruh utang perusahaan kepada pihak lain yang belum 

terpenuhi yang mana kewajiban tersebut merupakan sumber pembiayaan eksternal 

yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya. Ketika 

perusahaan melakukan leverage, maka perusahaan harus membayar bunga 

terhadap pinjamannya. Pembayaran bunga ini nantinya akan menambah beban 

perusahaan sehingga laba yang dihasilkan oleh perusahaan dapat menurun.ketiga 

perusahaan menanamkan investasinya dalam bentuk aset tetap atau biasa disebut 

Capital intensity. Capital Intensity menggambarkan berapa besar kekayaan 

perusahaan yang diinvestasikan pada bentuk aset tetap. Semakin besar nilai 

investasi perusahaan terhadap aset tetap, maka semakin besar perusahaan akan 

menanggung beban depresiasi. Beban depresiasi ini nantinya akan menambah 

beban perusahaan dan menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan menurun. 

Keempat Profitabilitas perusahaan. Profitabilitas dapat memperlihatkan 

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu 

pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Apabila perusahaan 

memiliki profitabilitas yang kecil, maka beban pajak yang ditanggung perusahaan 

juga akan kecil.kelima yaitu ukuran perusahaan. 

Beberapa pendapat mengenai bagaimana sikap perusahaan terhadap biaya 

pajak dapat dijadikan alasan bagaimana seharusnya perusahaan menjalankan 

kewajibannya dalam membayar pajak. Pajak yang dibayarkan perusahaan 

nantinya akan diberikan dalam bentuk pelayanan dan fasilitas untuk kepentingan 

masyarakat dan negara. Jadi kewajiban perusahaan membayar pajak 
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mencerminkan bahwa perusahaan peduli terhadap lingkungan dan keadaan sosial 

tempat dimana perusahaan tersebut beroperasi. Selain melalui kewajiban 

perpajakkan, perusahaan dapat melakukan kepedulian sosial melalui kegiatan CSR 

yang dilakukan masing-masing perusahaan. CSR yang dilakukan perusahaan sama 

tujuannya dengan kewajiban perpajakan, yakni membangung kesejahteraan dan 

kepedulian terhadap lingkungan sosial tempat perusahaan beroperas (Novia, 

2015). 

Menurut Susiloadi (2008) terdapat dua aspek penting yang harus 

diperhatikan agar tercipta kondisi sinergis antara perusahaan dan masyarakat 

sehingga keberadaan perusahaan membawa perubahan ke arah perbaikan dan 

peningkatan taraf hidup masyarakat. Dari aspek ekonomi, perusahaan harus 

berorientasi mendapatkan keuntungan dan dari aspek sosial, perusahaan harus 

memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat yaitu meningkatkan 

kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Perusahaan tidak hanya 

dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan laba perusahaan 

semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan 

lingkungannya. Tingkat kesadaran perusahaan untuk menerapkan CSR dalam 

operasinya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Semakin perusahaan 

peduli terhadap pentingnya CSR, maka perusahaan tersebut semakin sadar akan 

pentingnya pajak bagi masyarakat pada umumnya. 

Menurut teori stakeholder, meningkatkan CSR membuat perusahaan lebih 

menarik bagi konsumen karena itu CSR harus dilakukan oleh semua perusahaan 

Cheers, (dalam, Yoehana, 2013). Teori stakeholder merupakan hasil dari 
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perubahan filosofi pengelolaan organisasi entitas bisnis yang didasarkan pada 

teori keagenan (agency theory) yaitu tanggung jawab perusahaan yang hanya 

berorientasi kepada pengelola (agent) dan pemilik (principle), pada pandangan 

manajemen modern yang didasarkan pada teori stakeholder.   

Melalui pengungkapan, perusahaan bisa memperoleh legitimasi sosial dari 

masyarakat. Legitimasi sosial sangat penting bagi setiap perusahaan karena 

dengan memperoleh legitimasi sosial, perusahaan dapat memaksimalkan kekuatan 

keuangannya dalam jangka panjang melalui respon positif masyarakat dan para 

pelaku pasar saham. Suatu perusahaan yang telah mendapatkan respon positif atau 

reputasi yang baik di mata masyarakat, tentu ingin selalu mempertahankannya 

untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. 

Selain karena kepentingan untuk memperoleh laba yang maksimal, banyak  

hal yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam besar kecilnya membayar pajak 

antara lain ukuran perusahaan, provitability, leverage, dan capital intensity. Besar 

kecilnya sebuah perusahaan dapat mempengaruhi seberapa besar perusahaan 

memperoleh pendapatan (profitability) perusahaan karena memperoleh 

pendapatan yang besar juga akan mempengaruhi perusahaan dalam memiliki 

jumlah aset yang lebih besar. Kepemilikan asset yang besar bagi perusahaan dapat 

menimbulkan biaya yang dapat menambah atau mengurangi laba sebelum pajak. 

Dengan besarnya pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untung menutup 

tingkat utang perusahaan sehingga laba dapat menurun dan berpengaruh terhadap 

pembayaran pajak perusahaan. 



 9 

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas hubungan 

antara pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak seperti Lanis dan Richardson 

(2012) yang menggudakan Effective Tax Rates atau ETR sebagai alat ukur 

agresivitas hasilnya menunnjukkan bahwa semakin tinggi CSR sebuah 

perusahaan, maka semakin rendah agresivitas pajak yang dilakukan. . selain itu 

Yoehana (2013) juga melakukan penelitian  serupa dengan menganalisis 

hubungan antara CSR dengan agresivitas pajak, dan hasilnya menyebutkan bahwa 

CSR dan agresivitas pajak saling berkebalikan atau berpengaruh negatif. Semakin 

tinggi kegiatan dan pengungkapan CSR, maka perusahaan dianggap peduli 

terhadap lingkungan dan tidak akan melakukan agresivitas pajak. ETR (Effective 

Tax Rates) adalah salah satu proksi yang digunakan sebagai alat pengukur 

agresivitas pajak, hasil regresi yang ditemukan menunjukkan bahwa semakin 

tinggi tingkat pengungkapan CSR dari suatu perusahaan, semakin rendah tingkat 

agresivitas pajak perusahaan tersebut.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Novia Bani 

Nugraha (2015) mengenai hubungan CSR terhadap agreivitas pajak yang mana 

variabel kontrol digunakan sebagai variabel independen. Modifikasi ini  lakukan 

karena sebagian besar penelitian sebelumnya tidak pernah mengungkapkan 

hubungan variabel kontrol dengan agresivitas pajak perusahaan yang sebenarnya 

dapat dijadikan faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan agresivitas 

pajak atau tidak melakukan agresivitas pajak. Tujuan utama dalam penelitian ini 

tentu saja meneliti bagaimana sikap perusahaan dalam ketaatannya membayar 

kewajiban perpajakan. Sebelumnya pemerintah Indonesia telah mengeluarkan 
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berbagai kebijakan perpajakan, antara lain : (i) penurunan tariff PPh badan dari 

28% menjadi 25% (UU No. 36 Tahun 2009), (ii) keringanan PPh sebesar 5% bagi 

perusahaan yang minimal 40% saham dimiliki publik dan (iii) pemberian insentif 

berupa pajak ditanggung pemerintah (DTP) atas PPh, PPN dan bea masuk guna 

mendorong investasi dan kegiatan usaha dalam negeri (Kementerian Keuangan 

RI, 2012). Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan perusahaan akan 

membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena kebijakan yang 

baru telah menurunkan tarif pajak bagi perusahaan yang tentunya juga 

menguntungkan bagi perusahaan. Namun pada kenyataannya masih saja terjadi 

kecurangan yang dilakukan perusahaan dalam hal usaha menurunkan beban pajak 

yang harus dibayarkan. Penelitian ini dilakukan untuk mencari informasi terkait 

dengan ketaatan perusahaan dalam membayar pajak atau perusahaan melakukan 

tindakan agresivitas pajak. Penelitian ini dilakukan karena belum terdapat data 

atau bukti yang valid mengenai tindakan agresivitas pajak sehingga perlu 

diadakan penelitian mengenai tindakan agresivitas pajak dan faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhinya. Faktor yang akan diteliti antara lain CSR, leverage 

capital intensity. Ukuran perusahaan, dan profitabilitas, pada penelitian-penelitian 

sebelumnya, CSR telah diteliti hubungannya dengan agresivitas pajak dan 

menunjukan hubungan yang negatif signifikan yang artinya CSR dapat digunakan 

sebagai indikator menilai ketaatan perusahaan membayar pajak. Sedangkan faktor 

lainnya dimasukkan dalam penelitian ini karena dianggap dapat berpengaruh 

terhadap agresivitas pajak karena faktor-faktor tersebut berkaitan dengan laba, 

beban, utang dan aset yang secara tidak langsung berhubungan dengan 
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perhitungan pajak perusahaan. Dengan ditambahkannya faktor-faktor tersebut 

diharapkan pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat menilai ketaatan 

pajak perusahaan dengan berbagai indikator sehingga dapat dibandingkan 

hasilnya. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) 

menggunakan sampel wajib pajak badan yang listing di Australia pada tahun 

2008-2009 dari berbagai jenis perusahaan. Variabel penelitian yang digunakan 

adalah CSR sebagai variabel independen dan agresivitas pajak sebagai variabel 

dependen, serta menggunakan beberapa variabel kontrol berupa ukuran 

perusahaan, profitabilitas, leverage, capital intensity, inventory intensity, resource 

and development intensity, market to book ratio dan beberapa elemen corporate 

government. Data penelitian dianalisis menggunakan uji regresi model ordinary 

least square. Sedangkan pada penelitian ini memodifikasi penelitian sebelumnya 

dengan mengubah beberapa variabel kontrol yang digunakan pada penelitian 

sebelumnya menjadi variabel independen, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, 

leverage dan capital intensity, tanpa memakai variabel kontrol lainnya. Hal ini 

dilakukan karena variabel kontrol tidak hanya digunakan sebagai batasan atau 

mempertegas hasil variabel independen namun variabel kontrol tersebut dapat 

dianalisis dan diungkapkan menjadi faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada 

agresivitas pajak. Penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2014-2016 . Dengan modifikasi yang dilakukan, variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah CSR, leverage , capital intensity , 
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profitabilitas  dan ukuran perusahaan, sebagai variabel dependen serta agresivitas 

pajak. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Fenomena yang sedang menjadi perhatian banyak peneliti adalah tindakan 

agresivitas pajak yang dilakukan sejumlah perusahaan dalam rangka menekan 

pajak. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan negara. Sedangkan 

bagi perusahaan pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih, sehingga 

menimbulkan niat perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara 

legal, ilegal, atau kedua-duanya. Padahal tindakan tersebut dianggap sebagai 

tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial yang tentunya tidak sesuai 

dengan kaidah CSR. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menjawab :  

1. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak? 

2.  Apakah laverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak? 

3. Apakah capital intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak? 

5. Apakah ukuran berpengaruh terhadap agresivitas pajak? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah  untuk menganalisis pengaruh Corporate Social Responsibility ,laverage, 

capital intensity, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi bidang akademik diharapkan dapat menambah wawasan pembaca 

dan Sebagai bahan sumbangan pemikiran buat almamater dimana penulis 

menuntut ilmu. 

2. Bagi pihak perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang dilakukan terkait 

mengenai corporate social responsibility, laverage, capital intensity, 

profitabilitas seta ukuran suatu perusahaan yang mana hal ini akan  

memberikan dampak secara luas tidak hanya pada kinerja perusahaan saja, 

tetapi juga sikapnya terhadap pajak.  

3. Bagi investor, bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengevaluasi tanggung jawab sosial suatu perusahaan yang dapat 

mempengaruhi sustainability dan image perusahaan tersebut.  

4. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan mampu mengidentifikasi 

kasus-kasus dan resiko terkait agresivitas pajak perusahaan yang sedang 

hangat terjadi.  

 

1.5 Kajian Pustaka  

Sebagai gambaran pokok dari rencana pembahasan ini dapat diuraikan 

sebagai berikut: 
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BAB I :  PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta sistematika . 

BAB II : KAJAIN TEORI 

Bab Ini Menguraikan Teori yang mendukung Pembahasan Penelitian 

Ini, Seperti, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang metode penelitian, 

jenis penelitian, populasi dan sample penelitian , definisi operasional 

variabel serta jenis dan sumber data. 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS DATA 

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang pmbahasan dan hasil. 

Dalam bab ini dijelaskan bagaimana dan hasil dari penelitian yang 

telah dilakukan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang 

kesimpulan yang diperoleh pembahasan dan hasil, serta yang 

diperlukan untuk perbaikan kedepannya. 


