
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Secara umum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sampai saat ini 

lebih didasarkan pada upaya memenuhi kebutuhan investasi dalam rangka 

pemulihan kondisi ekonomi. Khusus pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di 

sektor pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), pemerintah memberikan berbagai 

kemudahan dan insentif yang menguntungkan investor sebagai upaya mengejar 

target pertumbuhan ekonomi.  

Banyak kasus ketidakpuasan, baik yang berkaitan dengan pencemaran 

lingkungan, perlakuan tidak adil terhadap pekerja, penyalahgunaan wewenang, 

keamanan dan kualitas produk, serta ekploitasi besar-besaran terhadap energi dan 

sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan alam.  

Akuntansi pun mengalami perkembangan pesat dengan hadirnya revolusi 

industri. Pelaporan akuntansi digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada 

pemilik modal sehingga mengakibatkan orientasi perusahaan lebih berpihak 

kepada pemilik modal. Berpihaknya perusahaan kepada pemilik modal 

mengakibatkan perusahaan melakukan eksploitasi sumber daya alam dan 

masyarakat sosial secara tidak terkendali sehingga mengakibatkan kerusakan 

lingkungan alam dan pada akhirnya mengganggu kehidupan manusia. Para 

pemilik modal yang hanya berorientasi pada laba material, telah merusak 
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keseimbangan kehidupan dengan cara menstimulasi pengembangan potensi 

ekonomi yang dimiliki manusia secara berlebihan yang tidak memberi kontribusi 

bagi peningkatan kemakmuran mereka tetapi justru menjadikan mereka 

mengalami penurunan kondisi sosial. 

Akhir-akhir ini banyak sekali ditemukan berita di surat kabar mengenai 

dampak operasi perusahaan yang tidak memperhatikan lingkungan di mana 

mereka beroperasi. Misalnya berita yang dipaparkan di suatu media elektronik 

yang menyatakan bahwa eksploitasi terhadap komoditas  batu bara semakin 

meningkat dikarenakan penerimaan negara bukan pajak dari sektor pertambangan 

dipatok Rp. 30,1 triliun, dan untuk APBN 2017 naik menjadi Rp. 32,4 triliun 

(viva.co.id, Rabu 09/11/2016 ). Mengenai eksploitasi batu bara yang kurang 

memperhatikan daya dukung kawasan terus mengancam kelestarian lingkungan, 

hal ini akan mengancam kehidupan masyarakat pada masa mendatang.  

Dalam kehidupan sekarang, para pelaku produksi sering tidak 

memperhatikan bagaimana kondisis lahan yang merupakan sebagai salah satu 

pemacu kegiatan produksinya. Salah satu bentuk penggunaan lahan yang sering 

kali dilakukan manusia kurang bijaksana dan tidak mempertimbangkan aspek 

keberlanjutan lahan untuk menjaga kelestariannya adalah penggunaan lahan 

sebagai kawasan pertambangan. 

Munculnya beberapa kasus dikarenakan perusahaan dalam melaksanakan 

operasinya kurang memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial di sekitarnya, 

khususnya perusahaan yang aktivitasnya berkaitan dengan pengelolaan sumber 

daya alam (ekstraktif). Sebagai contoh, PT Freeport Indonesia salah satu 
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perusahaan tambang terbesar di Indonesia yang berlokasi di Papua, yang memulai 

operasinya sejak tahun 1969, sampai dengan saat ini tidak lepas dari konflik 

berkepanjangan dengan masyarakat lokal, baik terkait sengketa tanah, 

pelanggaran adat, maupun kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi hingga 

menyingkirkan dan memusnahkan Suku Amungme, Kamoro dan suku-suku 

kerabat lain di pegunungan Cartenz yang bagi orang Papua, namanya adalah 

Pegunungan Nemangkawi. Menurut Arnold Mamperior “Amungme Manusia 

Utama Dari Nemangkawi Pegunungan Cartensz, Gunung Yelsegel Ogopsegel 

adalah wilayah keramat (tempat asal mula leluhur suku Amungme) dan sebagai 

tempat beristirahatnya burung Yelki dan Ongopki yang dipuja keret-ndartem 

(klan) Narkime dan Magal” (tabloidjubi.com, Jum‟at 17/03/2017). 

Seharusnya, bidang akuntansi memperhatikan hal seperti ini dan berperan 

dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan sebagai bentuk pertanggung-

jawaban sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Tujuan sebuah 

organisasi atau perusahaan pada umumnya adalah mencari laba (profit oriented). 

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tujuan tersebut mengalami 

pergeseran. 

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 perusahahaan. 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 
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sosial di mana perusahaan beroperasi. Bentuk tanggung jawab perusahaan dan 

kepada siapa perusahaan bertanggung jawab dapat dijelaskan oleh beberapa teori 

yaitu teori stakeholder, teori legitimasi, teori agensi, teori kontrak sosial, dan teori 

tanggung jawab sosial. Dengan demikian, tangung jawab perusahaan tidak hanya 

kepada investor atau kepada kreditor, tetapi juga kepada pemangku kepentingan 

lain, misalnya karyawan, konsumen, suplier, pemerintah, masyarakat, media, 

organisasi industri, dan kelompok kepentingan lainnya.  

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 eksistensi 

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. 

Keterkaitan perusahaan dengan daerah lingkungan sosialnya menuntut 

dipenuhinya pertanggungjawaban sosial perusahaan (corporate social 

responsibility-CSR). Menurut Pasal 74 ayat (3), Perseroan yang tidak 

melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, padahal dia 

memenuhi kriteria sebagai Perseroan yang melakukan kegiatan di bidang sumber 

daya alam, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Disisi lain, harus diakui bahwa sektor industri pertambangan dalam 

skala besar memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 

Salah satu kontribusi yang diberikan oleh industri pertambangan yaitu pajak. 
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Pajak memiliki peranan penting dalam perekonomian negara kita. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan 

pasal 1 ayat 1, definisi pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–

undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.  

Perusahaan 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 perencanaan 

pajak pada umumnya berusaha untuk menghindari sanksi akibat dari penerapan 

pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan di 

Indonesia.  

Menurut DJP Intelejen dan penyidikan DJP Yuli Kristiyono dalam (metrotv 

news) mengatakan “Perusahaan pertambangan memiliki tanggung jawab yang 

besar dikarenakan sektor ini banyak merusak lingkungan dan dengan adanya hal 
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itu dibutuhkan wujud timbal balik kepada masyarakat, namun pada sektor 

pertambangan terindikasi sering melakukan tindakan agresivitas pajak untuk 

menyembunyikan keuntungan yang diperoleh”. 

Tindakan ini menjadi perhatian publik, karena tindakan ini tidak sesuai 

dengan harapan masyarakat dan juga dapat merugikan negara. Meski di sisi lain, 

perusahaan masih dibebani mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR 

yang akan memberi dampak negatif dimata masyarakat, apabila perusahaan tidak 

melakukan tanggung jawabnya tersebut seperti yang diharapkan oleh masyarakat.  

Di Indonesia pengungkapan CSR masih tergolong dalam pengungkapan 

sukarela sesuai dengan PSAK No.1 (revisi 2012) paragraf 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 perusahaan 

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.  

Sementara menurut Lanis dan Richardson (2013) menyatakan bahwa 

pandangan masyarakat mengenai perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas 

dianggap telah membentuk suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara 

sosial dan tidak sah. Selain itu, perusahaan yang telah terbukti melakukan 

agresivitas pajak dapat bertindak sesuai dengan teori legitimasi dengan cara 

melakukan pengungkapan informasi CSR tambahan. Hasil penelitian yang 
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dilakukan secara konsisten menunjukan hubungan yang signifikan antara 

agresivitas pajak perusahaan dan pengungkapan CSR sehingga membenarkan 

teori legitimasi dalam konteks agresivitas pajak perusahaan.  

CSR dipandang dapat membantu perusahaan memperbaiki kinerja keuangan 

dan akses pada modal, meningkatkan brand image dan penjualan, memelihara 

kualitas kekuatan kerja, memperbaiki pembuatan keputusan pada isu-isu kritis, 

menangani resiko secara lebih efisien dan mengurangi cost jangka panjang. Dalam 

upaya meningkatkan daya saing melalui peningkatan transparansi dan 

akuntabilitas, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Manajemen sejak 

tahun 2005 mengadakan Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA). ISRA 

adalah penghargaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah 

membuat pelaporan atas kegiatan yang menyangkut aspek lingkungan dan sosial 

disamping aspek ekonomi untuk memelihara keberlanjutan (sustainability) 

perusahaan itu sendiri, baik yang diterbitkan secara terpisah maupun terintegrasi 

dalam laporan tahunan (annual report). „ 

Penilaian terhadap kinerja keuangan tersebut antara lain dapat dilihat dari 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profit) perusahaan. Secara logis, 

Semakin banyak bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan terhadap lingkungannya, maka semakin baik pula citra perusahaan, 

dan semakin tinggi juga loyalitas bagi konsumen. Profitabilitas  suatu perusahaan 

menunjukan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama 

periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu.  Secara 

teoritis semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dicapai perusahaan maka 
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semakin kuat pula hubungan pengungkapan sosial perusahaan dengan nilai 

perusahaan. Uraian di atas menerangkan bahwa  masyarakat memiliki kepedulian 

yang sangat tinggi terhadap isu kepedulian sosial yang dilakukan perusahaan. Hal 

itu dapat berpengaruh terhadap  profit atau keuntungan  yang didapat oleh 

perusahaan. Karena jika perusahaan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat 

dan lingkungannya, maka masyarakat pun tidak akan memberikan dukungannya 

terhadap perusahaan tersebut. Jadi baik atau tidaknya pelaksanaan  Corporate 

Social Responsibility (CSR)  yang dilakukan perusahaan dapat diukur melalui 

profit yang diperoleh oleh perusahaan.  

Diantara penelitian menunjukkan adanya hubungan yang tidak berpengaruh 

signifikan antara tingkat profitabilitas dengan pengungkapan tanggungjawab 

sosial yaitu (Purnasiwi, 2011). Sedangkan Kusumadilaga dan Arifian (2011) 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penelitian diatas, terlihat bahwa adanya 

perbedaan hasil penelitian yang menghubungkan tingkat profitabilitas dengan 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga diperlukan penelitian 

lebih lanjut yang menghubungkan variabel tersebut. 

Dalam pengambilan keputusan investasi, investor seringkali melihat besar 

kecilnya perusahaan dan melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan 

perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan (size) perusahaan merupakan variabel 

penduga yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam 

laporan tahunan perusahaan. Hal ini dikaitkan dengan teori agensi, dimana 

perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan 
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mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan 

tersebut. Di samping itu, perusahaan besar merupakan emiten yang banyak 

disoroti, pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis 

sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang berukuran 

lebih besar cenderung memiliki public demand akan informasi yang lebih tinggi 

dibanding perusahaan yang berukuran lebih kecil. Hasil penelitian yang 

menunjukkan tidak berpengaruh signifikan antara ukuran perusahaan dengan 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu Muchtar Kusuma Arifin 

(2010). Sedangkan Purnasiwi  (2011) menyatakan berpengaruh signifikan antara 

ukuran perusahaan  

Berbagai penelitian yang terkait dengan pengungkapan tanggung jawab 

sosial menunjukkan keanekaragaman hasil. Keanekaragaman tersebut disebabkan 

oleh model yang dikembangkan dan sampel serta periode waktu dimana penelitian 

dilakukan. Hal ini menyebabkan penelitian yang dilakukan tidak konsisten. Dari 

fenomena-fenomena yang terjadi dan dari hasil penelitian terdahulu terdapat 

beberapa variabel yang berpengaruh terhadap pengungkapan CSR masih 

menunjukkan hasil yang berbeda, bahkan bertentangan dengan hasil penelitian 

satu dengan yang lainnnya. Hal inilah yang akan menjadi research gap dalam 

penelitian ini, sehingga sangat menarik dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

yang berkaitan dengan research gap tersebut. 

“Pengaruh Agresivitas Pajak, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan 

terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada 

Perusahaan Pertambangan yang Listing di BEI tahun 2012-2015” 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah agresivitas pajak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan? 

4. Apakah agresivitas pajak, profitabilitas, dan ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah agresivitas pajak berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan 
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4. Apakah agresivitas pajak, profitabilitas, dan ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan yang terdaftar di BEI. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan 

peneliti mengenai masalah pertanggungjawaban sosial perusahaan dan 

agresivitas pajak terutama di Indonesia. 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan tambahan 

pengetahuan bagi peneliti terkait dengan pengungkapan CSR dan 

agresivitas pajak. 

3. Bagi Investor 

Agar lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya di perusahaan serta 

bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi tanggung 

jawab sosial suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi sustainability 

dan image perusahaan tersebut. 
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4. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa sikap perusahaan terhadap 

CSR akan memberikan dampak secara luas tidak hanya pada kinerja 

perusahaan saja, tetapi juga sikapnya terhadap pajak. 

5. Bagi Regulator 

Seperti Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini menyediakan wawasan 

penting bagi para pembuat kebijakan pajak yang berusaha untuk 

mengidentifikasi risiko agresivitas pajak perusahaan lebih. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan proposal ini, secara garis besar dapat diuraikan secara 

singkat terdiri dari lima (5) bab dimana antara satu bab dengan bab lainnya saling 

berhubungan. Uraian tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini akan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab ini akan berisi landasan teori, penelitian terdahulu, 

pengembangan hipotesis, kerangka pemikiran.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini akan berisi desain penelitian, metode dan pengumpulan data, 

variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisis 

data. 



13 

 

BAB IV   : DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN  

Pada bab ini akan diuraikan mengenai karakteristik sampel, deskripsi 

variabel penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian 

berdasarkan teknik analisis data yang digunakan. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini akan berisi bab penutup yang memuat simpulan dari hasil 

pembahasan pada bab sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan 

dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


