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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pajak merupakan penghasilan utama yang digunakan oleh negara untuk 

kegiatan perekonomian, yaitu pembangunan infrastruktur dan digunakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga merupakan kontribusi 

wajib dan bersifat memaksa yang harus dibayarkan oleh orang pribadi maupun 

bagi badan usaha yang memiliki profit. Berdasarkan data dari badan pusat 

statistik dalam tabel 1, sumber penerimaan negara yang paling besar diperoleh 

dari penerimaan perpajakan daripada penerimaan bukan pajak dan hibah. 

Tabel 1.1. Sumber Penerimaan Negara (dalam Milyar Rupiah) 

 

 

 

 

 

 

Menurut Prasista dan Setiawan (2016) bagi sebagian perusahaan, pajak 

merupakan kegiatan yang dapat menurunkan keuntungan perusahaan dimana 

perusahaan tersebut diharuskan untuk membayarkan kena pajaknya ke negara. 

Banyaknya perusahaan yang merasa keberatan terhadap pembayaran pajak, 

maka banyak perusahaan yang menempuh jalan untuk dapat mengurangi biaya 

pengenaan pajak terhadap perusahaan tersebut, dan tidak jarang banyak 

perusahaan yang menjadi agresif dalam hal perpajakan. 

Bentuk kegiatan yang bersifat agresif dilakukan oleh beberapa 

perusahaan tersebut merupakan tindakan agresivitas pajak. Agresifitas pajak 

Sumber Penerimaan 2016 2017 2018 

Penerimaan Perpajakan 1.284.970,10 1.343.529,80 1.548.485,00 

Penerimaan Bukan Pajak 261.976,30 311.216,30 349.158,30 

Hibah 8.987,70 11.629,80 5.383,20 

Jumlah 1.555.934,10 1.666.375,90 1.903.026,50 
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sendiri adalah berupa  kegiatan dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk 

mengurangi biaya kena pajak melalui proses tax planning (perencanaan pajak), 

ada berbagai cara dapat dilakukan seperti tax avoidance (penghindaran pajak) 

merupakan jalur legal dan jalur ilegal seperti tax evasion (penggelapan pajak), 

(Prasista & Setiawan, 2016). 

Menurut Fionasari, Savitri, & Andreas (2018), tax avoidance adalah 

bentuk kegiatan oleh wajib pajak dalam menghindari kena pajak akan tetapi 

dengan jalur yang benar (legal). Sedangkan, tax evasion adalah kegiatan 

berlawanan dengan tax avoidance, alasan dapat dikatakan berlawanan yaitu tax 

evasion adalah kegiatan tidak dibenarkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), 

karena mereka akan menggelapkan atau menyembunyikan data yang 

sebenarnya atas perolehan perusahaan. 

Menurut beberapa para ahli pajak, ada beberapa kemungkinan kenapa 

agresivitas pajak dapat terjadi pada suatu perusahaan, yang mendorong atau 

sebagai sumber utama dalam kegiatan agresivitas pajak adalah dari perolehan 

profitabilitas yang diterima oleh suatu perusahaan. Besaran pengenaan pajak 

yang diterima oleh perusahaan ditentukan dari tingginya profitabilitas yang 

mampu diperoleh perusahaan, hal tersebut dapat mendorong untuk beberapa 

perusahaan melakukan kegiatan agresivitas pajak. Tujuan tax planning 

dilakukan adalah guna memperkecil pengenaan pajak yang harus dibayarkan. 

Kementerian keuangan Indonesia mengungkapkan pada tahun 2016, 

adanya perusahaan yang bergerak di bidang tambang mineral dan batu bara 

pernah melakukan agresivitas pajak. Hal ini diketahui bahwa tax ratio yang 
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harusnya berada pada sektor tersebut sebesar 10,4%, tetapi perusahaan hanya 

memberikan tax ratio sebesar 3,9% saja. Nyatanya pada tahun 2016 

perusahaan sedang mengalami profit yang tinggi, dan diharapkan bisa 

membayar pajak sesuai ratio yang ditetapkan. 

Faktanya perilaku agresivitas pajak oleh wajib pajak terutama wajib 

pajak badan akan berdampak terhadap nilai perusahaan. Transparansi 

perusahaan mengenai informasi sering dikaitkan terhadap pemenuhan 

kewajiban perusahaan kepada masyarakat, lingkungan, dan pemerintah juga 

dapat memengaruhi nilai perusahaan. Perilaku agresivitas pajak juga 

berdampak meruginya suatu negara, dikarenakan menurunnya salah satu 

pemasukan negara yaitu pajak. 

Agresivitas pajak dapat dikatakan secara tidak langsung sebagai tindakan 

yang tidak bertanggung jawab secara sosial, maka untuk beberapa perusahaan 

mulai menetapkan Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab 

sosial. CSR menjadi sebuah janji atau pun pengakuan perusahaan dalam 

mempertanggung jawabkan resiko operasi yang telah dilakukan perusahaan 

dalam lingkup sosial, lingkungan, serta ekonomi. Maksud dari CSR adalah 

suatu tindakan kepedulian sosial suatu perusahaan yang digunakan demi 

kepentingan baik itu diluar perusahaan ataupun didalam perusahaan, (Prasista 

& Setiawan, 2016). 

Perusahaan yang memiliki tingkat CSR yang rendah merupakan 

perusahaan yang kemungkinan melakukan agresivitas pajak dengan tingkat 

lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memilki tingkat kesadaran 
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peduli lingkungan sosial yang tinggi. CSR dapat diartikan juga sebagai suatu 

faktor penentu perusahaan tersebut dapat bertahan, (Gunawan, 2017). 

Masyarakat dalam hal ini juga akan merasakan dampak dari penerapan pajak 

agresif yang dilakukan oleh perusahaan, dengan begitu dapat dikatakatan 

perusahaan telah merusak kepercayaan masyarakat yang berdampak pada 

turunnya tingkat CSR perusahaan. 

Strategi dalam pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR) serta 

tindak perlakuan pajak merupakan bagian dari keputusan perusahaan yang 

keduanya sering dianggap sebagai beban oleh beberapa perusahaan. 

Perusahaan akan berusaha dalam menurunkan tingkat beban yang diterima oleh 

perusahaan baik secara legal ataupun ilegal. Menurut Makhfudloh, Herawati, 

& Wulandari (2017), sejatinya perilaku perusahaan dalam melakukan 

agresivitas pajak dapat merugikan kesetaraan sosial dan merusak kemampuan 

masyarakat. Tindakan perusahaan berupa agresivitas pajak juga dapat 

memaksakan beban ekonomi yang berimbas kepada masyarakat yang bahkan 

tidak terlibat dapat kegiatan perekonomian perusahaan. 

Lanis dan Richardson (2013) menjelaskan bahwa tindakan manajerial 

yang telah dirancang untuk meminimumkan atau meminimalkan pajak 

perusahaan melalui tindakan pajak agresif menjadi kegiatan yang makin umum 

dilakukan oleh perusahaan diseluruh dunia. Namun agresivitas pajak sendiri 

dapat menghasilkan biaya serta manfaat yang signifikan. Perusahaan dapat 

meminimalkan beban pajak akan tetapi dilain sisi tindakan tersebut menjadikan 

perusahaan yang dalam pengawasan publik dapat menimbulkan persepsi 
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negatif dan bahkan membuat nama perusahaan menjadi buruk, bahkan kegiatan 

operasional perusahaan selanjutnya dapat menjadi turun akibat reputasi yang 

jelek dimata masyarakat.  

Luke & Zulaikha (2014) mengatakan bahwa bila suatu perusahaan 

memiliki profitabilitas yang tinggi maka mengakibatkan beban pajak yang 

diterima oleh perusahaan akan meningkat juga. Hal ini menjadi pendorong bagi 

perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Perusahaan juga 

dapat mengurangi jumlah pajaknya dari peraturan PPh pasal 4 ayat 3 tentang 

bukan objek pajak dengan memilih atau menghasilkan pendapatan yang bukan 

objek pajak.   

Pada kenyataannya sebuah perusahaan mempunyai kewajiban sosial, 

salah satunya adalah dengan membayar pajak kepada pemerintah atas 

penetapan yang didasarkan atas besaran laba yang diterima oleh perusahaan. 

Perencanaan pajak (tax planning) dianggap sebagai kegiatan yang mendapat 

legitimasi (kegiatan yang telah disahkan oleh kepemerintahan) yang bertujuan 

untuk meminimumkan beban pajak. Sebuah perusahaan memiliki hak dalam 

meminimumkan beban pajak yang diterima akan tetapi kegiatan tersebut 

haruslah dalam koridor yang berlaku dinegara perusahaan itu dibentuk dan 

bergerak, namun hal tersebut bisa menjadi hal yang tidak diperkenankan oleh 

hukum bila perusahaan meminimumkan beban pajak dengan sengaja dan telah 

dirancang secara strategis (Anis, 2017) 

Menurut penelitian Gunawan (2017) mengenai pengaruh hubungan dari 

corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak dan hubungan 
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corporate governance terhadap agresivitas pajak, menunjukkan bahwa CSR 

berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin luas 

pengungkapan CSR yang dilakukan maka perusahaan cenderung semakin 

agresif terhadap pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Makhfudloh (2017) 

membahas tentang adanya penerapan dari Corporate Social Responsibility 

(CSR) terhadap perencanaan pajak agresif, dengan hasil menunjukkan bahwa 

perencanaan agresivitas pajak tidak dipengaruhi secara signifikansi dari tingkat 

CSR meski arah hubungan yang ditunjukkan adalah positif. Berdasarkan 

penelitian oleh Devi & Dewi (2019) mengenai pengaruh profitabilitas terhadap 

agresivitas pajak dengan pengungkapan CSR, dengan hasil menunjukkan 

bahwa pengaruh profitabilitas yang diukur dengan Return On Assets (ROA) 

berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan ragam penelitian 

tersebut menunjukkan adanya research gap antara CSR dan profitabilitas 

terhadap agresivitas pajak. 

Peneliti ingin meneliti penerapan CSR dan profitabilitas terhadap 

dampak pajak agresif pada perusahaan yang ada di Indonesia. Perbedaan 

terhadap penelitian terdahulu adalah menggunakan perusahaan BUMN, 

BUMD, ataupun swasta, yang memperoleh penghargaan TOP CSR 2018. 

Penghargaan TOP CSR diberikan kepada 38 perusahaan dari 150 perusahaan 

yang ikut serta dalam kegiatan tanggung jawab sosial kepada lingkungan 

sekitarnya. Penghargaan ini diselenggarakan oleh majalah bisnis yaitu Majalah 

TopBusiness yang bekerja sama dengan sejumlah lembaga kredibel seperti 

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Masyarakat CSR 
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Indonesia, SGL Management, Asia Business Research Center, Mitra Bhadra 

Consulting, Yayasan PAKEM dan PPM Manajemen. 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan dari penerapan 

tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) dan profitabilitas 

terhadap agresivitas pajak yang diberlakukan oleh perusahaan. Alasan 

penelitian ini dilakukan adalah sebuah perusahaan sebaiknya melakukan 

kegiatan CSR terhadap lingkungan sekitar, masyarakat sekitar juga dapat 

memperoleh manfaat dari adanya kegiatan operasional perusahaan secara 

menyeluruh. Maka penulis bermaksud mengadakan penelitian yang berjudul 

“Penerapan CSR (Corporate Social Responsibility) dan Profitabilitas Terhadap 

Dampak Pajak Agresif (Studi Empiris Pada Perusahaan Pemenang 

Penghargaan TOP CSR 2018)”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh penerapan CSR (Corporate Social 

Responsibility) yang dilakukan perusahaan terhadap agresivitas 

pajak? 

2. Bagaimana pengaruh tingkat profitabilitas perusahaan terhadap 

agresivitas pajak? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dipenuhi dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penerapan corporate social responsibility 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat profitabilitas perusahaan 

terhadap agresivitas pajak. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Aspek Teoritis 

Berdasarkan aspek teoritis, penelitian ini kedepannya dapat 

menambah informasi mengenai pemahaman betapa pentingnya CSR 

dan profitabilitas terhadap kelangsungan kegiatan operasional 

perusahaan yang diukur terhadap agresivitas pajak. 

2. Aspek Praktis 

a) Bagi manajamen perusahaan, penelitian yang dilakukan 

diharapkan kedepannya dapat membantu perusahaan betapa 

pentingnya CSR (Corporate Social Responsibility) dan 

profitabilitas bagi operasional perusahaan, dan perusahaan tidak 

melakukan kegiatan yang bersifat pajak agresif. 

b) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

mengenai pemahaman dari pentingnya CSR (Corporate Social 

Responsibility) dan profitabilitas demi kelangsungan operasional 

perusahaan yang berdasarkan dari agresivitas pajak. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang jelas tentang masalah 

yang akan dibahas, maka akan dikemukakan sistematis penulisan yang terdiri 

dari lima bab yang secara garis besar tersusun sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan pemahaman akan pengertian pajak, penggunaan landasan 

teori, Corporate Social Responsibility (CSR), profitabilitas, penelitian 

terdahulu yang digunakan sebagai pedoman penulisan, kerangka alur pikir, dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan terkait ruang lingkup penelitian, data dan sumber data, 

populasi yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta teknis analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat tentang hasil dari penelitian pengungkapan corporate social 

responsibility dan perolehan profitabilitas yang diterima perusahaan terhadap 

perilaku perusahaan berupa tindakan pajak agresif atau agresivitas pajak. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk pihak terkait dan 

peneliti selanjutnya dengan topik yang sama dan keterbatasan penelitian yang 

dihadapi.  
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