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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  Masalah 

Sumber  pendapatan Negara yang berasal dari rakyat salah satunya adalah 

pajak. Menurut  UU No. 16 Tahun  2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan “Pajak adalah 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.” Dalam praktik 

bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban 

sehingga perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna 

mengoptimalkan laba. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber 

daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya 

tersebut akan memengaruhi daya beli (purchasing power) atau  kemampuan 

belanja (spending power) dari sektor privat. Agar daya beli tidak berkurang 

perusahaan meminimalkan biaya  melalui efisiensi biaya untuk mengoptimalkan 

laba dalam pembayaran pajak. 

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak 

dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin 

karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib 

Pajak. Dilain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan 
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pajak. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk 

mengurangi jumlah pembayaran pajak, salah satunya dengan melakukan 

penghindaran pajak. Hal ini dimungkinkan karena ada peluang yang dapat 

dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya 

manusia. 

Tahun 2016 anggota komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun 

mengatakakan, penerimaan pajak secara keseluruhan per 31 desember 2016 

mencapai Rp. 1.105 triliun, atau sebesar 81,54 persen dari target penerimaan pajak 

di APBN perubahan 2016 sebesar Rp. 1.355 triliun . Meskipun belum mencapai 

target namun penerimaan total itu tumbuh sekitar 4,13 persen dibandingkan 

dengan tahun 2015. Data dari liputan6.com (2/1/2017). Salah satu penyebab 

belum tercapainya target adalah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan 

perusahaan. Selanjutnya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP 

Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2000 perusahaan multinasional yang beroperasi 

di Indonesia tidak membayar pajak. Data dari liputan6.com (28/3/2016). 

Umumnya tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan yang banyak 

memanfaatkan celah  yang ada didalam peraturan perpajakan yang berlaku yang 

bersifat legal. 

Ada beberapa motivasi yang mendasari dilakukannya suatu  perencanaan 

pajak umumnya bersumber dari tiga unsur yaitu kebijakan perpajakan, undang-

undang perpajakan dan  administrasi perpajakan. Suandy (2008) mengatakan  

beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan 

pajak dengan cara illegal, antara lain: 
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1) Jumlahnya pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus 

dibayar oleh Wajib Pajak. Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar 

pula kecendrungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran. 2) Biaya untuk 

menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar 

kecendrungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran. 3) Kemungkinan untuk 

ketahuan. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin 

besar kecendrungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran. 4) Besar sanksi. 

Semakin besar sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar 

kecendrungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.  

Penghindaran pajak akan berakibat profitabilitas dan arus kas akan 

meningkat dan  pajak akan berkurang. Pengurangan pajak akan memengaruhi 

program-program sosial yang  dilakukan oleh pemerintah, sehingga perusahaan 

dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Aktivitas atau kegiatan yang 

dilakukan perusahaan terhadap stakeholder secara khusus dituntut untuk mampu 

bertanggung jawab. Salah satu tanggung jawab perusahaan adalah membayar 

pajak. Menurut Ernawan (2011) Corporate Social Responsibility merupakan 

komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal untuk 

peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari 

karyawan dan keluarganya beserta masyarakat secara lebih luas.  Corporate 

Social Responsibility (CSR) perusahan yang  rendah dan tidak  bertanggung jawab 

lebih cenderung  melakukan  agresivitas pajak daripada perusahaan yang  

melakukan tanggung  jawab sosial yang tinggi.   
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Banyak perusahaan yang merasa keberatan  untuk  membayar  pajaknya   

karena perusahaan menganggap mereka tidak merasakan manfaat langsung dari 

pemerintah sehingga perusahaan melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan 

pajak dan mengoptimalkan laba dengan perencanaan pajak yakni dengan 

melakukan penghindaran pajak. Tindakan tersebut dianggap bahwa perusahaan 

tidak bertanggung jawab secara sosial. 

Muzakki  (2015) Beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi praktik 

penghindaran pajak seperti tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan. 

Profitabilitas, leverage, dan ukuran  perusahaan adalah salah satu karakteristik 

perusahaan. Laba yang dihasilkan dari gambaran kinerja perusahaan disebut 

profitabilitas. Return on asset (ROA) adalah beberapa rasio yang terdiri dari 

profitabilitas. Maharani et al., (2014) mengatakan ROA dilihat dari laba bersih 

perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan dan 

pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang 

diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba.  

Laba perusahaan merupakan dasar pengenaan pajak. Semakin tinggi laba 

perusahaan maka pajak yang dibayarkan juga disesuaikan dengan laba sehingga 

perusahaan akan melakukan penghindaran pajak untuk menghindari pembayaran 

pajak yang tinggi. Penghindaran pajak dan profitabilitas akan memiliki hubungan 

positif dan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak harus efisien dari segi 

beban sehingga pajak yang dibayarnya akan lebih kecil.  

Karakteristik perusahaan yang lain adalah Leverage. Yaitu besarnya 

komposisi utang dan menimbulkan biaya tambahan berupa bunga yang dapat 
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mengakibatkan pengurangan beban pajak perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). 

Beban pajak perusahaan akan berkurang karna adanya bunga yang ditimbulkan 

dari utang yang dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan. Jadi utang 

yang banyak akan mengakibatkan laba kena pajak semakin kecil karna insentif 

pajak atas bunga utang semakin besar (Darmawan dan Sukharta, 2014).  

Marfu’ah (2015) mengatakan beban bunga yang dapat digunakan sebagai 

pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya 

pinjaman kepada pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan 

perusahaan, hal ini diatur dalam UU No.36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1a dan pasal 

18 ayat 3. Tujuan dilakukannya penghindaran pajak adalah dana yang seharusnya 

digunakan untuk membayar pajak perusahaan dialihkan untuk membayar hutang 

itu sendiri dan untuk membiayai aktivitas atau kegiatan perusahaan lainnya 

(Dharma dan ardiana, 2016). 

Selanjutnya Ukuran perusahaan juga merupakan salah satu faktor 

penghindaran pajak. Salah satu sorotan pemerintah adalah perusahaan besar yang 

dapat menimbulkan kecenderungan bagi manager perusahaan untuk berlaku 

agresif atau patuh (Kurniasih dan Sari, 2013). Semakin besar ukuran suatu 

perusahaan maka semakin besar pula resiko yang dipertimbangan perusahaan 

untuk mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang besar adalah perusahaan 

memiliki asset yang banyak. Dalam perencanaan pajak hal yang dilakukan adalah 

menekan beban pajak seminimal mungkin. Untuk mengurangi penghasilan kena 

pajak maka perusahaan melakukan pengelolaan asset dengan baik dengan 
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demikian  beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk 

memperoleh asset akan mengurangi penghasilan kena pajak. 

Kemudian perusahaan berkoneksi politik merupakan perusahaan yang 

mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah yang mengakibatkan perusahaan 

memperoleh berbagai hak-hak istimewa seperti kemudahan untuk mendapatkan 

pinjaman, resiko perpajakan yang rendah dan sebagainya (Annisa, 2017).  

Pemerintah dianggap sebagai penyelenggara negara yang bertugas untuk 

memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, mensejahterakan warga 

negaranya dan sebagainya melalui pajak. Annisa (2017) mengatakan Perusahaan 

yang memiliki koneksi politik tidak mungkin melakukan penghindaran pajak, hal 

ini yang membuat kemungkinan perusahaan diperiksa menjadi lebih kecil. Karena 

kemungkinan diperiksa kecil membuat perusahaan cenderung melakukan 

penghindaran pajak.    

Perusahaan dengan koneksi politik mampu melakukan tax planning yang 

lebih agresif karena adanya perlindungan dari pemerintah yang berdampak pada 

menurunnya transparansi laporan keuangan  (Butje dan Tjondro, 2014). 

Keburaman laporan keuangan membawa dampak negatif bagi perusahaan seperti 

kebutuhan modal yang tinggi karena kurangnya investor atau resiko terjadinya 

pemeriksaan. Namun perusahaan dengan koneksi politik tampak tidak peduli 

dengan konsekuensi yang terjadi, salah satunya karena hubungan politik yang 

dimiliki mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan konsekuensi negatif  

yang ada (Kim dan Zhang,2014 ). Sulitnya mendapat investor sebagai penyandang 

dana tidak menjadi masalah besar bagi perusahaan.  Butje dan Tjondro (2014) 
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mengatakan Koneksi politik membuat perusahaan mudah mendapatkan pinjaman 

dengan batas kredit yang bisa diperpanjang. Hal ini terjadi karena pemberi 

pinjaman juga memperoleh dukungan ekonomi langsung dari pemerintah dimana 

perusahaan terhubung serta adanya jaminan dari pemerintah bahwa peminjam 

maupun pemberi pinjaman yang terhubung secara politik akan diberikan dana 

bailout saat keduanya mengalami krisis keuangan (Faccio et al. 2006). 

Penelitian tentang penghindaran pajak sudah banyak dilakukan oleh 

berbagai pihak dengan variabel yang berbeda dan bukti empiris yang berbeda 

pula. Penelitin yang mendasari penelitian ini adalah penelitian (Diyah hayu 

pradipta dan Supriadi, 2015) yang menggunakan empat variabel indepeden yaitu 

CSR, profitabilitas, leverage, dan komisaris independen. Sedangkan dalam 

penelitian ini mengurangi satu variabel komisaris independen dan menambah dua 

variabel yakni ukuran perusahaan dan koneksi politik. 

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil judul “PENGARUH 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR), PROFITABILITAS, 

LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN DAN KONEKSI POLITIK 

TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK” (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2016). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah corporate social responsibility (CSR) berpengaruh terhadap 

praktik penghindaran pajak? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak? 

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap paraktik penghindaran pajak? 
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4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh  terhadap praktik penghindaran 

pajak? 

5. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui corporate social responsibility (CSR) berpengaruh 

terhadap praktik penghindaran pajak. 

2. Utuk mengetahui profitabilitas berpengaruh terhadap praktik penghindaran 

pajak. 

3. Untuk mengetahui leverage berpengaruh terhadap paraktik penghindaran 

pajak. 

4. Untuk mengetahui ukuran perusahaan berpengaruh  terhadap praktik 

penghindaran pajak. 

5. Untuk mengetahui koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi referensi 

bagi pihak akademis dan berkontribusi terhadap literatur penelitian 

selanjutnya terkait dengan pengaruh corporate social responsibility (CSR), 
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profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan koneksi politik terhadap 

praktik penghindaran pajak. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi 

masukan dan informasi tambahan yang dapat dijadikan dasar 

pertimbangan bagi perusahaan yang melakukan praktik penghindaran 

pajak dan kepada para pembuat kebijakan khususnya Direktoral Jenderal 

Pajak untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang melakukan 

praktik penghindaran pajak. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisikan tentang teori-teori atau konsep yang sesuai 

dan melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang 

dilakukan. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Berisi metode penelitian yang menguraikan tentang variabel 

penelitian dan defenisi operasional variabelnya, penentuan populasi 

dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta 

metode analisis  yang digunakan. 

  



 10 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini memuat hasil penelitian dan analisis yang telah 

dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran 

yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik lagi 

kedepannya. 


