
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sejak diluncurkannya reformasi peraturan perpajakan pada tahun 1983 tentang 

sistem pemungutan pajak, definisi pajak tidak pernah secara eksplisit dicantumkan 

dalam undang–undang pajak. Akibat tidak dicantumkannya peraturan ini adalah 

tidak dapat dijelaskannya pemungutan pajak yang harus dilaksanakan sehingga 

wajib pajak tidak dapat diatur atas dasar pengenaannya. Pajak merupakan hal 

yang fundamental dalam pelaksanaan perekonomian di Indonesia. Pajak juga 

berasal dari iuran wajib rakyat yang merupakan salah satu sumber pendapatan 

terbesar yang diterima oleh negara dan digunakan untuk keperluan negara.  

Sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar negara, pajak merupakan hal 

yang krusial. Dari segi pelaksanaan ataupun pemungutan serta peraturan 

perundang-undangannya. Pengharapan pemerintah atas dasar pengenaan pajak 

inilah yang mengakibatkan bahwa pajak dijadikan sumber penerimaan negara. 

Sementara bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi 

keuntungan perusahaan dan memperkecil laba bersih. Kondisi itulah yang 

menyebabkan banyak perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak 

yang dibayar. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan 

menjadi agresif dalam perpajakan. 

Biaya yang ditimbulkan dari pajak, diberlakukan untuk semua jenis 

perusahaan. Oleh karenanya, pajak yang dikenakan atas perusahaan dan 
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pemegang saham, lebih suka membayar jumlah pajak yang lebih kecil dan 

menggunakan strategi-strategi perpajakan yang agresif. Menurut Frank 

(2009:467-496), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa 

pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak, baik 

menggunakan cara yang tergolong secara legal namun tidak semua tindakan 

melanggar peraturan dan semakin banyak celah yang digunakan ataupun semakin 

besar penghematan yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin 

agresif terhadap pajak.  

Perusahaan sebagai wajib pajak badan, mempunyai kewajiban untuk 

membayar pajak bagi negara sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. 

Pajak bagi perusahaan sendiri dihitung melalui laba bersih perusahaan di dalam 

laporan laba rugi di laporan keuangan perusahaan. 

Ketika perusahaan mempunyai laba bersih yang tinggi, maka pendapatan 

negara atas pajak pun akan meningkat, begitupun sebaliknya. Sebuah perusahaan 

mempunyai kepentingan tersendiri, terutama perusahaan yang berorientasi pada 

laba, dimana perusahaan jenis ini mempunyai tujuan untuk memaksimalkan laba 

bagi perusahaan untuk meningkatkan kekayaan bagi perusahaan. 

Sedangkan negara Indonesia mempunyai kepentingannya tersendiri yaitu 

memaksimalkan pendapatan negara atas pajak, yang mana kepentingan ini 

bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

tanggungan pajak akan berusaha membayar pajak dengan jumlah yang efisien 

sehingga nominal yang dibayarkan menjadi kecil. 
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Perusahaan akan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak 

terutang dan memaksimalkan laba sebelum pajak yang optimal. Bagi mereka, 

pajak merupakan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan, sehingga perlu ada 

usaha-usaha dan strategi untuk mengurangi pajak tersebut.  

Sementara Lanis (2012), menjelaskan bahwa tindakan manajerial untuk 

meminimalkan pajak melalui tindakan agresivitas pajak menjadi fitur yang umum 

dari perusahaan di seluruh dunia. Namun demikian agresivitas pajak dapat 

menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan. 

Perusahaan yang didirikan dengan maksud dan tujuan utama untuk 

memaksimalkan laba atau keuntungan merupakan salah satu bentuk pengelolaan 

perusahaan yang baik. Perusahaan juga diharuskan untuk melaporkan laporan 

keuangan tahunan dengan mengacu pada ketentuan dan pedoman yang berlaku 

secara nasional maupun internasional. 

Menurut Chen (2010:416), tingkat keagresifan tindakan pajak didasarkan pada 

besarnya tujuan yang dimiliki perusahaan untuk meminimalkan pembayaran 

pajak. Kondisi lainnya yang dapat menghubungkan agresivitas pajak adalah 

tujuan perusahaan yang dinilai menjadi faktor motivasi bagi perusahaan dalam 

merencanakan pajak dengan jumlah yang minim. Agresivitas pajak merupakan 

aktivitas yang spesifik dan mencakup transaksi-transaksi dimana didasarkan pada 

tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. 

Aktivitas penghindaran dan penggelapan pajak juga sering dikenal dengan 

nama grey area (Zuber, 2013). Grey area adalah usaha untuk meminimalkan 
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pajak yang harus dibayar atas penghasilan saat ini, diluar semua transaksi pajak 

yang diizinkan menurut hukum perpajakan maupun tidak. Tidak ada garis yang 

jelas diantara penghindaran dan penggelapan pajak karena tidak ada penjelasan 

yang cukup untuk semua transaksi. 

Di samping itu, transaksi agresivitas dan pembuatan keputusan dapat 

berpotensi sebagai penghindaran pajak maupun penggelapan pajak. Dengan 

melakukan agresivitas pajak, dampak langsung adalah terhadap penerimaan 

negara yang menjadi berkurang dari jumlah seharusnya. Menurut Lanis (2012), 

pandangan masyarakat mengenai perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas 

dianggap telah membentuk suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara 

sosial dan tidak sah. 

Agresivitas pajak perusahaan dapat dianggap sebagai aktifitas yang tidak 

bertanggung jawab secara sosial. Sementara Watson (2011), menyatakan bahwa 

perusahaan yang mempunyai peringkat yang 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. Hal ini terjadi karena corporate social 

responsibility merupakan salah satu program yang memiliki konsekuensi, dapat 

dipergunakan untuk meminimalkan pembayaran pajak namun disisi lain bila tidak 

dilakukan akan menimbulkan persepsi yang buruk bagi pihak eksternal karena 

tidak mementingkan kewajibannya yang peduli terhadap sosial. CSR didefinisikan 

sebagai bagaimana perusahaan memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan 
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dalam cara perusahaan tersebut beroperasi, memaksimalkan manfaat dan 

meminimalkan kerugian (KPMG, 2007). 

Sementara undang-undang perseroan nomor 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 

menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen 

perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi 

perseroan sendiri, komunitas, masyarakat pada umumnya dan pihak-pihak lain 

yang berkepentingan. 

Lanis (2012) juga menyatakan bahwa CSR dianggap sebagai faktor kunci 

dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. Pernyataan ini 

menjelaskan bahwa tindakan perusahaan yang peduli terhadap sosial akan 

menumbuhkan citra yang baik dan berdampak pada aktivitas penjualan yang akan 

menambahkan keuntungan perusahaan. Akan tetapi, tingkat keterlibatan 

perusahaan dalam mengungkapkan CSR adalah tidak wajib. Sifatnya yang tidak 

wajib memiliki arti bahwa perusahaan dihadapkan pada pilihan yang mempunyai 

konsekuensi terhadap keuntungan perusahaan. CSR adalah tentang bagaimana 

perusahaan mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif secara 

keseluruhan pada masyarakat. 

CSR telah menjadi hal yang lazim dalam dunia bisnis (Oktaviana,2014). Cara 

perusahaan menginformasikan CSR adalah melalui pengungkapan CSR. 

Pengungkapan CSR adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan 
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lingkungan atas tindakan ekonomi pada kelompok-kelompok tertentu dalam 

masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan (Rosmasita, 2007). 

Kaitan pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak terletak pada tujuan 

utama perusahaan untuk memperoleh profit maksimum tanpa menghilangkan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga semakin besar laba yang 

diperoleh perusahaan semakin besar penghasilan kena pajak. Ketika perusahaan 

melakukan agresivitas pajak, secara umum dianggap tidak membayar beban pajak 

sesungguhnya untuk pembangunan negara. 

Kekurangan pendapatan dari negara atas aksi agresivitas pajak ini 

menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan, menurut Slemrod 

(2004:877-899). Oleh karena itu, agresivitas pajak perusahaan dianggap tidak 

bertanggung jawab secara sosial. Menurut Susiloadi (2008:123-130), terdapat dua 

aspek penting yang harus diperhatikan agar terciptanya kondisi sinergis antara 

perusahaan yang tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada 

perolehan laba perusahaan, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan. 

Setiap perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan yang dimiliki oleh 

mayoritas perorangan melalui perusahaan non publik maupun keluarga juga 

berpengaruh pada tindakan agresivitas pajak yang dilakukan suatu perusahaan. 

Selain itu mendirikan perusahaan yang dimiliki pemilik mayoritas akan 

menimbulkan konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas.  
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Sifat dan tingkat konflik keagenan dapat menimbulkan tingkat agresivitas 

pajak yang lebih tinggi (Sari dan Martani, 2010). Saat kepemilikan dan 

manajemen terpisah, terjadilah proses kerja dan pengawasan yang tidak sempurna, 

sehingga menimbulkan indikasi akan terjadinya tindakan agresivitas pajak. 

Masalah dalam setiap perusahaan tidak selalu sama dan akan menimbulkan 

tingkat agresivitas pajak dalam perusahaan mayoritas dan non mayoritas berbeda. 

Menurut Sari dan Martani (2010), menjelaskan bahwa perbandingan tingkat 

agresivitas pajak antara perusahaan dengan kepemilikan mayoritas baik 

perusahaan non publik maupun keluarga dan non keluarga bergantung pada 

besarnya efek manfaat dan biaya yang timbul ketika suatu perusahaan melakukan 

tindakan agresivitas pajak terhadap pemilik perusahaan atau efek yang diterima 

oleh manajer dalam perusahaan non mayoritas. 

Perusahaan non mayoritas lebih mempunyai persentase tinggi dalam 

melakukan tindakan agresivitas pajak dibandingkan dengan perusahaan yang 

kepemilikan mayoritasnya dari perusahaan non publik atau keluarga dan akan 

lebih banyak menimbulkan masalah keagenan (Chen, 2010:416). Pemisahan 

antara kepemilikan dan manajemen akan menimbulkan kesempatan bagi manajer 

untuk bersikap oportunitis dengan mementingkan kepentingan individu sehingga 

menimbulkan permasalahan dan tindakan agresivitas pajak. 

Selain itu kepemilikan mayoritas juga akan menurunkan tingkat kredibilitas 

perusahaan maupun kemungkinan terkena hukuman dari otoritas perpajakan. Hal 

ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dikaji oleh Fatharani (2012) yang 
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menyatakan bahwa kepemilikan mayoritas akan bertindak lebih agresif dalam 

agresivitas pajak.  

Hubungan antara kepemilikan keluarga dengan tindakan pajak yang agresif 

diakibatkan adanya asimetri informasi yang dihadapkan kepada dua pihak yaitu 

perusahaan dan kepemilikan mayoritas. Hal ini dapat memberikan celah bagi 

manajemen untuk melakukan perencanaan yang dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan berupa keuntungan yang diperoleh melalui penghematan pajak 

(Hidayanti, 2013). 

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah corporate 

governance. Teori yang menyatakan bahwa corporate governance merupakan 

salah satu bentuk ukuran yang diartikan sebagai struktur, sistem dan proses yang 

digunakan oleh organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah 

perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap 

memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya berdasarkan norma, etika dan 

aturan yang berlaku (Indonesian Institute for Corporate Governance, 2012). 

Adapun alat ukur yang dilakukan dalam penilaian corporate governance untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap agresivitas pajak yaitu menggunakan proksi 

ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan ukuran komite audit. Ketiga 

proksi tersebut yang akan dijadikan dasar dalam penilaian suatu proses dan 

mekanisme, pengelolaan perusahaan yang didasarkan pada tiap-tiap prinsip yang 

ada. 
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Dengan adanya ukuran dewan komisaris atau pemegang saham sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan 

pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta melaksanakan 

tugas dan fungsinya untuk membentuk suatu komite audit. Dengan adanya ukuran 

dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit juga akan memperhatikan 

akuntabilitas perusahaan dalam melakukan fungsi dan prinsip-prinsip korporasi 

yang sehat. 

Hal ini dikemukakan oleh Annisa dan Kurniasih (2013) yang menyatakan 

bahwa semakin besar jumlah ukuran dewan komisaris maka dimungkinkan akan 

semakin besar pula tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan. 

Penelitian yang diungkapkan oleh Sam’ani (2008), menyatakan bahwa ukuran 

dewan direksi mampu untuk mengurangi permasalahan dalam teori keagenan serta 

mampu membatasi pengawasan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan untuk 

mengeksploitasi kepentingan yang tidak harus diawasi. 

Jika benturan kepentingan dalam perusahaan bisa diminimalisir dengan 

adanya dewan direksi, maka prinsip-prinsip dalam CG akan terpenuhi. Adanya 

pemenuhan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan 

kewajaran inilah akan mengurangi tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh 

perusahaan.  

Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris untuk memonitor 

proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas 

laporan keuangan. Maka semakin besar ukuran komite audit, monitoring terhadap 
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tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh pihak manajemen bisa diminimalisir 

dan dapat meningkatkan keandalan dari laporan keuangan yang dapat digunakan 

oleh para pemakai kepentingan laporan keuangan. 

Fenomena yang diangkat dalam penelitian ini adalah terkait Panama 

Papers di tahun 2016. Menurut Klaus Vogel, tax planning merupakan suatu hal 

yang biasa dilakukan, namun dalam praktiknya tax planning tersebut seringkali 

dapat mencapai suatu titik yang tidak dapat ditoleransi oleh sistem hukum atau 

tidak sejalan dengan tujuan dari adanya hukum yang berlaku (spirit of the 

law).Hal itulah yang memunculkan istilah “aggressive tax planning” (perencanaan 

pajak agresif) yang dilakukan di atas level yang dapat diterima dan mengarah 

pada area tax avoidance atau tax evasion, karena memanfaatkan kelemahan sistem 

perpajakan atau ketidakselarasan antara dua atau lebih sistem perpajakan dengan 

tujuan meminimalisasi beban pajak. 

Bentuk dari perencanaan pajak agresif itu sendiri beragam dan memiliki 

berbagai efek atau keuntungan bagi pihak yang melakukannya, seperti adanya 

pengurangan biaya secara berganda (double deduction) dan lebih seringnya tidak 

dikenakan pajak di mana pun (double non-taxation). Perencanaan pajak agresif 

tersebut dapat dilakukan melalui transaksi lintas batas dengan jalan menempatkan 

penghasilan yang diperoleh high net-worth individual (HNWI)/orang kaya dan 

korporasi ke negara yang tidak terdapat bentuk usaha secara riil atau jika ada, 

skalanya sangat kecil sehingga pajak yang dibayar akan menjadi lebih kecil atau 

tidak sama sekali. Negara yang biasa dijadikan tujuan penempatan dana inilah 

yang dikenal dengan negara-negara tax haven. Pertumbuhan jumlah wajib pajak 
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yang tergolong kaya atau disebut sebagai HNWI dan semakin kompleksnya 

struktur bisnis dari perusahaan multinasional turut memiliki andil dalam 

pergerakan aliran dana gelap, di mana keduanya juga seringkali dituding sebagai 

pihak yang menjalankan perencanaan pajak agresif (aggressive tax planning). 

Kedua aktor tersebut pada umumnya dibantu oleh intermediaries atau promotor, 

yakni konsultan serta bank/lembaga keuangan dan difasilitasi oleh kehadiran 

negara tax haven. 

Menurut perhitungan dari Tax Justice Network, pada tahun 2016 estimasi 

aliran dana dari Indonesia ke negara-negara tax haven diperkirakan mencapai 

USD 331 miliar. Angka tersebut hanya mengacu pada aset keuangan saja, tidak 

termasuk aset lainnya seperti real estate, emas batangan, dan sebagainya. Di 

Indonesia, Menteri Keuangan telah meminta Direktorat Jenderal Pajak untuk 

mempelajari dokumen tersebut. Data Panama Papers menjadi informasi tambahan 

dalam pengujian kepatuhan pembayaran pajak, melengkapi data yang sudah 

dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.  Sejatinya, mendirikan perusahaan di luar 

negeri (offshore company) bukanlah tindakan yang melanggar hukum. Perusahan 

atau perorangan bebas mendirikan perusahaan di negara manapun yang 

dikehendaki termasuk di negara-negara surga pajak atau juga dikenal sebagai 

pusat keuangan offshore. Beragam motif pendirian perusahaan di luar negeri, 

diantaranya adalah memaksimalkan akses terhadap pasar keuangan dunia atau 

penetrasi pasar global.  

Pilihan investasi global yang lebih beragam, memanfaatkan iklim bisnis 

yang lebih kondusif, dan efisiensi biaya bagi perusahaan multinasional adalah 
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pertimbangan lainnya.  Pendirian induk usaha (holding company) atau anak usaha 

di luar negeri merupakan bagian dari strategi bisnis.  Perusahaan di luar negeri 

biasanya sering difungsikan sebagai Spesial Purpose Vehicle (SPV) yang 

menangani aktivitas aksi korporasi perusahaan seperti penghimpunan modal, 

penerbitan surat utang, maupun kegiatan pembelian dan pelepasan bisnis.  Bagi 

kalangan superkaya, pendirian perusahaan di luar negeri atau penempatan dana di 

luar negeri merupakan bagian dari pengelolaan keuangan pribadi. (Sumber: 

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160412112445-79-123307/panama-

papers-dan-praktik-penghindaran-pajak/ )  

Fenomena lainnya yang melibatkan Hadi Poernomo yang menyalahkan 

wewenangnya sebagai Dirjen Pajak dalam membuat surat keputusan keberatan 

wajib pajak yang disampaikan oleh pihak Bank BCA tahun 2014. Keberatan wajib 

pajak ini diduga telah dimanipulasi agar dapat meminimalkan jumlah pajak yang 

dibayar. Besarnya kerugian negara akibat tindakan agresivitas pajak yang 

dilakukan oleh Bank BCA mengakibatkan kerugian senilai Rp 375 Milyar. 

(Sumber:http://www.kompasiana.com/bagjasiregar/kasus-manipulasi-pajak-dari-

bakrie-hingga-bca_54f97f04a333111a648b4784 ) 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya yaitu Anugra hendra (2015) yang menemukan bahwa corporate social 

responsibility berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian 

lainnya yang dilakukan oleh Hidayanti (2013) yang menemukan bahwa 

kepemilikan mayoritas tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan pajak agresif, 

sedangkan corporate governance memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160412112445-79-123307/panama-papers-dan-praktik-penghindaran-pajak/
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160412112445-79-123307/panama-papers-dan-praktik-penghindaran-pajak/
http://www.kompasiana.com/bagjasiregar/kasus-manipulasi-pajak-dari-bakrie-hingga-bca_54f97f04a333111a648b4784
http://www.kompasiana.com/bagjasiregar/kasus-manipulasi-pajak-dari-bakrie-hingga-bca_54f97f04a333111a648b4784
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tindakan pajak agresif. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Tania (2014) 

yang menemukan bahwa corporate governance tidak memiliki pengaruh terhadap 

tindakan pajak agresif.  

Berdasarkan uraian diatas perbedaan hasil penelitian yang tidak konsisten 

dan pemakaian variabel yang berbeda-beda di tiap penelitian terdahulu, maka 

peneliti akan melakukan replikasi penelitian dengan menggabungkan variabel dan 

membedakan objek penelitian yang ada dengan judul “Pengaruh Corporate 

Social Responsibility, Kepemilikan Mayoritas, Dan Corporate Governance 

Terhadap Agresivitas Pajak Di Perusahaan Manufaktur”. Objek penelitian ini 

adalah pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2011–2015. Alasan pengambilan objek penelitian ini, didasarkan pada penelitian 

terdahulu berhenti meneliti pada tahun 2010 dengan pemakaian objek yang sama, 

dan peneliti akan melanjutkan penelitian untuk tahun selanjutnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak? 

2. Apakah kepemilikan mayoritas berpengaruh terhadap agresivitas pajak? 

3. Apakah corporate governance berpengaruh terhadap agresivitas pajak? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk menjawab rumusan masalah yang ada, tujuan diadakan penelitian ini 

adalah : 
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1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh corporate 

social responsibility dan pencatatan laporan keuangannya terhadap 

agresivitas pajak. 

2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan 

mayoritas dan pencatatan laporan keuangan terhadap agresivitas pajak. 

3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh corporate 

governance dan transparansi laporan keuangan terhadap agresivitas pajak. 

1.4 Manfaat penelitian 

a. Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan masukan 

berupa variabel yang akan diteliti selanjutnya dan teori apa saja yang dapat 

mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang belum 

diteliti pada tahun-tahun selanjutnya. 

b. Praktisi 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi bagi perusahaan 

manufaktur untuk memahami tindakan-tindakan yang dapat mengurangi 

agresivitas pajak pada perusahaan, selain itu perusahaan harus bertindak 

sesuai dengan aturan dan norma didasarkan pada undang-undang dalam 

hal meminimalkan pajak. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

tambahan wawasan sebagai teori dan hasil karya ilmiah dalam 

memberikan kontribusi kepada perusahaan manufaktur dan mendukung 

adanya penghindaran agresivitas pajak dengan cara-cara yang melanggar 

peraturan perundang-undangan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang akan 

memberikan gambaran secara singkat isi dari penelitian yang ada. 

BAB II TELAAH PUSTAKA 

Pada bab ini akan dijelaskan teori-teori yang mendukung variabel 

corporate social responsibility, kepemilikan mayoritas, dan corporate 

governance terhadap agresivitas pajak serta landasan teori yang digunakan 

dalam penelitian. Selanjutnya juga akan dipaparkan mengenai kerangka 

pemikiran, penelitian terdahulu, hipotesis, dan model penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang pengukuran-pengukuran yang 

digunakan untuk meneliti pengaruh variabel di dalam penelitian. Selain itu 

akan dijelaskan populasi dan sampel serta pengukuran teknik pengambilan 

data dan tabel operasionalisasi variabel yang dijadikan ukuran dalam 

mengukur variabel menggunakan indikator. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan hasil penelitian yang disertai 

angka-angka dan penjelasan kuantitatif sebagai pembahasan penelitian. Selain 

itu, peneliti juga akan menjelaskan teori yang digunakan untuk menjawab 

alasan hasil penelitian berdasarkan penelitian terdahulu. 
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BAB V PENUTUP 

Pada bab ini akan dijelaskan kesimpulan, saran dan keterbatasan yang 

dihadapi oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Pada bab ini peneliti akan 

menyarankan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya oleh peneliti 

yang akan meneliti tentang agresivitas pajak. 

 


