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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pembahasan Teori Hasil Penelitian Yang Relevan 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Mardiasmo (2018:3) Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2009  tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 

ayat 1 berbunyi 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. 

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Mardiasmo (2018:3) pajak 

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum. 

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-

unsur : 

1. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak 

hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 

2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan 

kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara 

langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 

ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Mardiasmo (2018:4) ada dua fungsi pajak, yaitu : 

1. Fungsi Anggaran (Budgetair) 
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Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

 

Contoh : 

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras. 

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 

2.1.3 Pengelompokan Pajak 

Mardiasmo (2018:7) pengelompokan pajak dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu : 

1. Menurut Golongannya  

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain. 

Contoh : Pajak Penghasilan 

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai. 

2. Menurut Sifatnya  

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh : Pajak Penghasilan 

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. 

3. Menurut Lembaga Pemungutnya 
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a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai. 

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Pajak Daerah terdiri atas : 

1) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

dan Pajak Hiburan. 

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Mardiasmo (2018:9) sistem pemungutan pajak dapat dilakukan 

dengan tiga cara yaitu : 

a. Official Assessment System  

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya : 

1. Wewenang untuk menetukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

2. Wajib Pajak bersifat pasif. 

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

b. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang. Ciri-cirinya :  

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

Wajib Pajak sendiri. 

2. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor  dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 
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3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. Witholding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 

bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang 

oleh Wajib Pajak. 

2.1.5 Hambatan Pemungutan Pajak 

Mardiasmo (2018:10) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat 

dikelompokkan menjadi : 

1. Perlawanan Pasif 

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan 

oleh : 

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 

b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat. 

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan 

baik. 

2. Perlawanan Aktif   

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan 

oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. 

Bentuknya antara lain : 

a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak 

melanggar undang-undang. 

b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara 

melanggar undang-undang (menggelapkan pajak) 

2.1.6 Agresivitas Pajak 

Siti Kurnia (2010:146) ada beberapa penghindaran pajak yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli dalam Moh. Zain: 

a. Penghindaran pajak merupakan usaha yang sama yang tidak 

melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan (Harry 

Graham Balter) 
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b. Penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa 

sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban 

pajak yang dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat 

pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak merupakan 

pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik tidak 

dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, 

menghindari, meminimkan atau meringankan beban pajak dengan 

cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak (Ernest 

R.Mortenson) 

c. Penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilannya 

secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak 

yang terutang (N.A. Barr,S.R James, A.R. Prest) 

d. Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam 

batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat 

dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan.(Robert H. 

Anderson) 

Penghindaran pajak merupakan tindakan legal, dapat dibenarkan karena 

tidak melanggar undang-undang dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu 

pelanggaran hukum yang dilakukan. Tujuan penghindaran pajak adalah 

menekan atau meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar. 

2.1.6.1 Prinsip Utama Penghindaran Pajak 

Stiglitz (1985) dalam M.Farouq S (2018:166) Prinsip utama 

penghindaran pajak, dapat dibedakan menjadi tiga prinsip, yaitu : 

1. Menunda pembayaran (postponement of taxes) 

Penundaan pembayaran pajak bila hanya didasarkan atas kebijakan 

perusahaan semata tentu tidak dapat dibenarkan, kecuali ada dasar 

hukum khusus yang kuat untuk itu misalnya penundaan karena adanya 

keadaan ekonomi,bisnis dan keuangan tertentu yang mendesak sehingga 

dapat diberikan kebijakan penundaan pembayaran pajak, atau karena 
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memanfaatkan fasilitas penundaan atas industri-industri tertentu dalam 

rangka investasi. 

2. Memilih tarif pajak yang rendah (different marjinal tax rate) 

Dunia bisnis berorientasi untuk memperoleh laba yang besar. Adanya 

pilihan tarif pajak yang bertingkat-tingkat (progresif tarif) tentu 

memberikan peluang bagi Wajib Pajak untuk memilih tarif, karena 

Wajib Pajak dapat menyesuaikan penghasilan usahanya untuk terhindar 

dari pengenaan tarif yang tinggi. 

3. Merekayasa penghasilan menjadi berbagai jenis penghasilan yang 

memiliki tarif yang berbeda-beda (manipulation of different type of 

income that are taxed to different degrees) 

Setiap perusahaan mempunyai dua macam laporan keuangan untuk 

tujuan yang berbeda, yakni laporan keuangan komersial dan fiscal yang 

saling bertentangan antar keduanya. Laporan keuangan komersial 

menggambarkan kinerja perusahaan yang ditujukan untuk manajemen 

maupun shareholder dan stakeholder lainnya yang terkait yang 

berpedoman pada standar akuntansi keuangan (PSAK) atau IFRS yang 

berlaku. Sebaliknya, laporan keuangan fiskal ditujukan untuk 

menghitung seberapa besar pajak yang seharusnya terutang yang 

didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan.  

Pada praktiknya, penerapan penghindaran pajak di atas lebih 

dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Besar disbanding Wajib pajak kecil, karena 

Wajib pajak besar (perusahaan besar) memiliki divisi-divisi hukum atau 

inhouse lawyer yang tangguh yang mampu mencari celah dalam Undang-

Undang Pajak. Ia juga mempunyai team internal akuntan dan administrasi 

fiskal yang menyusun pembukuan dan laporan keuangan komersial dan fiskal 

yang memadai sehingga mampu meminimalisisr terjadinya risiko keuangan 

dan penghematan pajak.  

2.1.6.2 Penyebab Wajib Pajak Melakukan Penghindaran Pajak 

Siti Kurnia (2010:149) Penyebab Wajib Pajak tidak patuh adalah 

bervariasi, sebab utama adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh Wajib 
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Pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebab yang 

lain adalah Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh 

pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak dan kondisi 

lingkungan seperti kestabilan pemerintahan, dan penghamburan keuangan 

negara yang berasal dari pajak. 

2.1.6.3 Langkah Antisipasi dan Minimalisasi Penghindaran Pajak 

M.Farouq (2018:171) secara umum, dikenal dua pendekatan yang dapat 

dilakukan untuk memerangi praktik penghindaran pajak yaitu : 

1. Melalui judicial doctrine, dengan pendekatan tanpa menggunakan 

ketentuan khusus dalam peraturan melalui judicial general anti avoidance 

doctrine yang dikembangkan terutama oleh putusan pengadilan. 

2. Melalui statutory general anti avoidance rule (GAAR) , yaitu ketentuan 

khusus dalam peraturan yang memberikan kewenangan kepada otoritas 

pajak untuk membatalkan manfaat dari transaksi  yang memenuhi kriteria 

sebagai penhindaran pajak.  

2.1.6.4 Pengukuran Agresivitas Pajak  

Menurut Frank at all. (2009:7) variable agresivitas pajak dihitung 

melalui ETR (Effective Tax Rate) pada perusahaan yaitu beban pajak 

penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. Rumus untuk menghitung ETR 

menurut Frank at all. (2009:7) adalah sebagai berikut: 

𝐸𝑇𝑅 =
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
 

2.1.7 Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) 

Nor Hadi (2011:87) Legitimasi merupakan keadaan psikologis 

keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala 

lingkungan sekitarnya baik fisik maupun nonfisik. O’Donovan (2002) dalam 

Nor Hadi (2011:87) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai 

sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan 

demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumberdaya potensial bagi 

perusahaan untuk bertahan hidup (going concern). 
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Gray et.al (1996) dalam Nor Hadi (2011:88) berpendapat bahwa 

legitimasi merupakan:  

“….a systems-oriented view of organization and society…permits us to 

focus on the role of information and disclosure in the relationship 

between organisations, the state, individuals and group” 

Definisi tersebut mengisyaratkan, bahwa legitimasi merupakan sistem 

pengelolaan perusahaan yang berorentasi pada keberpihakan terhadap 

masyarakat (society), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk 

itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada society, 

operasi perusahaan harus kongruen dengan harapan masyarakat. 

Gary O’Donovan (2002) dalam Nor Hadi (2011:90) memberikan 

ilustrasi posisi legitimasi dan senjangan legitimasi antara perusahaan dan 

stakeholder bahwa jika terjadi ketidaksesuaian (incongruence) antara operasi 

perusahaan (corporation’s actions) terhadap persepsi masyarakat (legitimacy 

gap). Maka, pengurangan senjangan legitimasi dapat dilakukan dengan jalan 

memperlebar wilayah kesesuaian (congruence) lewat startegi legitimasi, seperti 

dengan cara meningkatkan tanggungjawab sosial (social responsibility) dan 

memperluas pengungkapan, termasuk pengungkapan sosial (social disclosure) 

sebagai wujud akuntabilitas dan keterbukaan operasi perusahaan, atas berbagai 

dampak yang ditimbulkan. 

Watrick dan Mahon (1994) dalam Nor Hadi (2011:90) menyatakan 

bahwa legitimacy gap (incongruence) dapat terjadi karena beberapa faktor, 

seperti : 

1. Ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat 

terhadap kinerja perusahaan tidak berubah.  

2. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap 

perusahaan telah berubah. 

3. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat berubah ke arah yang 

berbeda, atau ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda. 
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Pattern (1992) dalam Hadi,Nor (2011:92) menyatakan bahwa upaya 

yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengelola legitimasi agar 

efektif, yaitu dengan cara : 

1. Melakukan identifikasi dan komunikasi/dialog dengan public. 

2. Melakukan komunikasi dialog tentang masalah nilai sosial 

kemasyarakatan dan lingkungan, serta membangun persepsinya tentang 

perusahaan. 

3. Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan, terutama terkait 

dangan masalah tanggungjawab sosial (social responsibility). 

2.1.8 Teori Stakeholder (Stakeholder Theory) 

Nor Hadi (2011:93) menyatakan bahwa stakeholder adalah semua pihak 

baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat 

mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung 

oleh perusahaan. 

Luk, Yau, Tse,dkk (2005) dalam Hadi,Nor menyatakan bahwa : 

“stakeholder is a group or an individual who can affect, or be affected 

by, the success or failure of an organization” 

Dengan demikian, stakeholder merupakan pihak internal maupun 

eksternal, seperti: pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, 

lingkungan internasional, lembaga di luar  perusahaan (LSM dan sejenisnya), 

lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, dan lain sebagainya. 

Batasan stakeholder mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya 

memperhatikan stakeholder, karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi 

dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas 

serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Jika perusahaan tidak 

memperhatikan stakeholder bukan tidak mungkin akan menuai protes dan 

dapat mengeliminasi legitimasi stakeholder. 

Esensi teori stakeholder tersebut di atas jika ditarik interkoneksi dengan 

teori legitimasi yang mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya 

mengurangi expectation gap dengan masyarakat (publik) sekitar guna 

meningkatkan legitimasi (pengakuan) masyarakat, ternyata terdapat benang 
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merah. Untuk itu perusahaan hendaknya menjaga reputasinya yaitu dengan 

menggeser pola orientasi (tujuan) yang semula semata-mata diukur dengan 

economic measurement yang cenderung shareholder orientation, ke arah 

memperhitungkan faktor sosial (social factor) sebagai wujud kepedulian dan 

keberpihakan terhadap masalah sosial kemasyarakatan (stakeholder 

orientation). 

2.1.9 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Menurut Milton Friedman (Baron,2002) dalam Dwi Kartini (2009:10), 

tanggung jawab sosial perusahaan adalah menjalankan bisnis sesuai dengan 

keinginan pemilik perusahaan (owners/shareholders), yakni memaksimalisasi 

laba, sementara pada saat yang sama mengindahkan aturan dasar yang 

digariskaan dalam suatu masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh hukum 

dan perundang-undangan. Dengan demikian tujuan utama dari suatu 

perusahaan korporasi adalah maksimasi laba sebagai wujud dari nilai 

pemegang saham (shareholder’s value). Bahkan Friedman memandang para 

manajer yang memiliki pendapat bahwa pimpinan perusahaan memiliki 

tanggungjawab sosial terhadap masyarakat secara luas, merupakan para 

manajer yang bertindak tidak sejalan dengan keinginan pemegang saham. 

Menurut Telita Snykers dikutip dalam buku Visser, Matten, Pohl dan 

Tolhurst (2007: 452) Menyatakan bahwa: 

“Good corporate citizenship and CSR seeks to integrate a set of values 

in the core decision-making processes of a business. A corporate’s 

commitment to the CSR agenda cannot simply be dusted off 

occasionally the values, beliefs and norms that underpin their CSR 

agenda must permeate all of the corporate’s dealings and activities, 

including the manner in which it chooses to engage with the tax system, 

and with some consideration of the consequences of their behaviours 

(which include revenue losses, undermining the integrity of the tax 

system, compelling increased complexity of tax legislation and unfairly 

shifting the tax burden). While taxpayers are well within their rights to 

minimise their tax liability using lawful means, companies who pursue 
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a CSR agenda cannot ethically engage in tax evasion or impermissible 

avoidance to do so wold be evading their corporate social 

responsibility.” 

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian 

ini yang meneliti pada perusahaan bahwa CSR tidak dapat dengan mudah 

dihilangkan seperti nilai-nilai, kepercayaan dan norma yang mendukung 

agenda CSR yang mencakup transaksi dan aktivitas perusahaan, termasuk cara 

yang dipilihnya untuk terlibat dengan sistem perpajakan, dan dengan beberapa 

pertimbangan konsekuensi dari perilaku perusahaan (termasuk kerugian 

pendapatan, merusak integritas sistem pajak, meningkatnya kompleksitas 

peraturan pajak dan menggeser beban pajak). Sementara wajib pajak 

mempunyai hak untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan menggunakan 

cara-cara yang sah, perusahaan-perusahaan yang mengejar kegiatan CSR tidak 

dapat secara nyata terlibat dalam penghindaran pajak atau penghindaran yang 

tidak diizinkan untuk melakukannya sehingga mereka akan menghindari 

tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. 

2.1.9.1 Prinsip-prinsip Social Responsibility 

Crowther David (2008) dalam Nor Hadi (2011:59) mengurai prinsip-

prinsip tanggungjawab sosial (social responsibility) menjadi tiga, yaitu : 

1. Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam 

melakukan aktivitas (action) tetap memperhitungkan keberlanjutan 

sumberdaya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan 

bagaimana penggunaan sumberdaya sekarang tetap memperhatikan dan 

memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian, 

sustainability berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana society 

memanfaatkan sumberdaya agar tetap memperhatikan generasi masa 

dating. 

2. Accountability, merupakan upaya perusahaan terbuka dan 

bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas 

dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi 

lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif 
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aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal. 

Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan 

membangun image dan network terhadap para pemangku kepentingan. 

3. Transparancy, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. 

Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan 

berikut dampak terhadap pihak eksternal. Transparansi merupakan satu 

hal yang amat penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi 

asimetri informasi, kesalahmahaman, khususnya informasi dan 

pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan. 

2.1.9.2 Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR) 

Dwi Kartini (2013:83) ada beberapa manfaat atu reward yang dapat 

diterima. Reward itu berupa : 

a. Reward Finansial bagi perusahaan  

1. Menurunkan biaya operasional perusahaan. 

2. Meningkatkan Volume Penjualan dan Pangsa Pasar 

3. Menarik Calon Investor 

4. Pertumbuhan Nilai saham yang signifikan 

5. Membuat Kesejahteraan Karyawan Lebih Baik 

6. Mencegah Risiko dari Dampak Sosial 

7. Mencegah Risiko dari Dampak Alam  

b. Reward Non Finansial bagi Perusahaan  

Reward non finansial bertedensi adanya pergerakan CSR dari suatu 

perusahaan yang menghasilkan, tidak berbentuk uang tetapi berbentuk 

peningkatan kapasitas dan kapabiliti perusahaan tersebut secara kualitatif, dan 

tentu sangat menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri. Inti reward dari 

pelaksanaan CSR yang bersifat non finansial bagi perusahaan adalah 

“Memperkuat Reputasi Perusahaan”.  

Ada 5 elemen yang membatu proses “Memperkuat Reputasi 

Perusahaan” yakni : 

1. Kepercayaan  

2. Kredibilitas 
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3. Responsibility 

4. Akuntabilitas 

5. Mengelola Risiko Bisnis Secara Lebih Tanggap dan Terperinci 

2.1.9.3 Corporate Social Responsibility Disclosure 

Elkington (1977) dalam buku Ghozali dan Chariri (2014:430) 

Corporate Social Responsibility Disclosure adalah proses yang digunakan oleh 

perusahaan untuk mengungkapkan informasi berkaitan dengan kegiatan 

perusahaan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan 

lingkungan  

2.1.10 Profitabilitas 

2.1.10.1 Pengertian Profitabilitas  

Suad Husnan (2015:76) dalam bukunya menjelaskan bahwa 

profitabilitas adalah sebagai berikut: 

“Rasio profitabilitas dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualannya, dari 

aset-aset yang dimilikinya, atau dari ekuitas yang dimilikinya. 

Kemampuan menghasilkan laba dari penjualan bila berbeda untuk 

perusahaan dengan bisnis yang berbeda.” 

2.1.10.2 Tujuan Penggunaan Rasio Profitabilitas  

Rasio profitabilitas juga memiliki tujuan tidak hanya bagi pihak 

pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, 

terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan 

perusahaan. Menurut Kasmir (2015:197) menyebutkan bahwa tujuan 

penggunaan rasio profitabilitas bagi pihak perusahaan maupun bagi pihak luar 

perusahaan yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam 

satu periode tertentu. 

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri 
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5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan 

baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 

6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal sendiri. 

2.1.10.3 Return On Asset (ROA) 

Suad Husnan (2015:78)  dalam bukunya menjelaskan bahwa Return 

On Asset (ROA) yaitu menghitung berapa banyak laba bersih setelah pajak 

dihasilkan oleh total aset yang dimiliki perusahaan. Rasio ini banyak yang 

menghitung meskipun ada ketidak tepatan ketika kita membandingkan antara 

laba bersih setelah pajak (berarti laba operasi sudah dikurangi biaya bunga dan 

pajak penghasilan) – yang sebenarnya merupakan hak pemilik ekuitas – dengan 

total aset (yang sebagian diantaranya mungkin dibiayai dengan hutang). 

Menurut Suad Husnan (2015:78) Profitabilitas diukur menggunakan 

Return On Asset (ROA) dapat dihitung dengan rumus: 

 

  

Dalam penelitian pada sektor pertambangan profitabilitas diukur 

dengan ROA karena, pada rasio tersebut dijelaskan dalam buku Brigham dan 

Houtson (2018:146) bahwa rasio yang menyatakan gabungan dari pengaruh 

likuiditas, manajemen aset dan utang pada hasil operasi disebut rasio 

profitabilitas. Pada penelitian ini memilih Return On Asset (ROA) karena dapat 

memperhitungkan tingkat profitabilitas dan memberikan gambaran 

kemampuan perusahaan untuk mengelola aset yang bersumber dari modal 

sendiri ataupun yang didapat dari modal pinjaman. 

2.2 Kerangka Berfikir Hipotesis Penelitian 

2.2.1 Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

terhadap Agresivitas Pajak 

Menurut Milton Friedman (Baron,2002) dalam Dwi Kartini (2009:10), 

tanggung jawab sosial perusahaan adalah menjalankan bisnis sesuai dengan 

keinginan pemilik perusahaan (owners/shareholders), yakni memaksimalisasi 

laba, sementara pada saat yang sama mengindahkan aturan dasar yang 

      ROA= 
Laba Setelah Pajak

Total Aset
 x 100% 
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digariskan dalam suatu masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh hukum dan 

perundang-undangan. 

Kaitan pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak terletak pada 

tujuan utama perusahaan untuk memperoleh profit maximum tanpa 

menghilangkan tanggungjawab sosial dan lingkungan, sehingga semakin besar 

laba yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula penghasilan kena 

pajak. Ketika perusahaan melakukan agresivitas pajak, maka dianggap tidak 

membayar beban pajak sesungguhnya untuk pembangunan Negara. (Freman 

2003; Freise et al.,2008) 

Menurut Telita Snykers dikutip dalam buku Visser, Matten, Pohl dan 

Tolhurst (2007: 452) kaitan dengan pajak bahwa dalam penelitian ini yang 

meneliti pada perusahaan bahwa CSR tidak dapat dengan mudah dihilangkan 

seperti nilai-nilai, kepercayaan dan norma yang mendukung agenda CSR yang 

mencakup transaksi dan aktivitas perusahaan, termasuk cara yang dipilihnya 

untuk terlibat dengan sistem perpajakan, dan dengan beberapa pertimbangan 

konsekuensi dari perilaku perusahaan (termasuk kerugian pendapatan, merusak 

integritas sistem pajak, meningkatnya kompleksitas peraturan pajak dan 

menggeser beban pajak). Sementara wajib pajak mempunyai hak untuk 

meminimalkan kewajiban pajak dengan menggunakan cara-cara yang sah, 

perusahaan-perusahaan yang mengejar kegiatan CSR tidak dapat secara nyata 

terlibat dalam penghindaran pajak atau penghindaran yang tidak diizinkan 

untuk melakukannya sehingga mereka akan menghindari tanggung jawab 

sosial perusahaan tersebut. 

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam penelitian ini diukur 

dengan menggunakan CSR Disclosure Index (CSRDI) berdasarkan Global 

Reporting Initiative (GRI) yang terdiri dari 91 item pengungkapan, yang 

diantaranya kategori Ekonomi (9 item), Kategori Lingkungan (34 item), 

Kategori Sosial yang dibagi menjadi sub kategori Praktik ketenagakerjaan dan 

kenyamanan bekerja (16 item), sub kategori hak asasi manusia (12 item), sub 

kategori masyarakat (11 item), dan sub kategori tanggungjawab atas produk (9 
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item) dan hasil dari pengungkapan item dari perusahaan tersebut dihitung 

indexnya dengan proksi CSRDi 

Menurut Mustika dan Vince (2017) Corporate Social Responsibility 

(CSR) dengan penghindaran pajak akan memiliki pengaruh, maka CSR 

berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini: 

 H1 : Pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap 

Agresivitas Pajak 

2.2.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak  

Menurut Robert H.Anderson dalam Siti Kurnia (2010:146) 

penghindaran pajak merupakan cara mengurangi pajak yang masih dalam batas 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan 

terutama melalui perencanaan pajak. Suad Husnan (2015:76) dalam bukunya 

menjelaskan bahwa profitabilitas adalah Rasio untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualannya, dari aset-aset 

yang dimilikinya, atau dari ekuitas yang dimilikinya. Kemampuan 

menghasilkan laba dari penjualan bila berbeda untuk perusahaan dengan bisnis 

yang berbeda. 

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio return on 

asset (ROA). Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menghitung berapa 

banyak laba bersih setelah pajak dihasilkan oleh total aset yang dimiliki 

perusahaan (Suad Husnan,2015:78). 

Dalam penelitian pada sektor pertambangan profitabilitas diukur 

dengan ROA karena, pada rasio tersebut dijelaskan dalam buku Brigham dan 

Houtson (2018:146) bahwa rasio yang menyatakan gabungan dari pengaruh 

likuiditas, manajemen aset dan utang pada hasil operasi disebut rasio 

profitabilitas. Pada penelitian ini memilih Return On Asset (ROA) karena dapat 

memperhitungkan tingkat profitabilitas dan memberikan gambaran 

kemampuan perusahaan untuk mengelola aset yang bersumber dari modal 

sendiri ataupun yang didapat dari modal pinjaman. 
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Menurut Putu Meita dan Ery Setiawan (2016) Profitabilitas 

perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki pengaruh, maka 

profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini: 

 H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak 

2.2.3 Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak 

Siti Kurnia (2010:146) penghindaran pajak merupakan cara 

mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan 

pajak. Agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dikaitkan 

dengan beberapa faktor yaitu Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR) dan Profitabilitas.  

Menurut Milton Friedman (Baron,2002) dalam Dwi Kartini (2009:10), 

tanggung jawab sosial perusahaan adalah menjalankan bisnis susai dengan 

keinginan pemilik perusahaan (owners/shareholders), yakni memaksimalisasi 

laba, sementara pada saat yang sama mengindahkan aturan dasar yang 

digariskaan dalam suatu masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh hukum 

dan perundang-undangan 

Perusahaan melakukan CSR sebagai salah satu kesadaran perusahaan 

kepada masyarakat dan lingkungan. Kesadaran perusahaan untuk 

melaksanakan CSR dalam kegiatan operasinya berbeda antara satu perusahaan 

dengan perusahaan yang lain. Jika perusahaan semakin menyadari pentingnya 

CSR, maka perusahaan akan semakin menyadari betapa pentingnya kontribusi 

perusahaan dalam membayar pajak bagi masyarakat umum (Yoehana, 2013).  

Pada penelitian Mustika dan Vince (2017) Corporate Social Responsibility 

(CSR) dengan penghindaran pajak akan memiliki pengaruh, maka CSR 

berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, dan pada penelitian purwanggono 

(2015), semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin 

rendah tingkat agresivitas pajaknya. Perusahaan dengan agresivitas pajak yang 
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rendah akan mengungkapkan CSR yang lebih luas sehingga memiliki ETR 

yang lebih rendah.  

Suad Husnan (2015:76) menjelaskan bahwa profitabilitas adalah rasio 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari 

penjualannya, dari aset-aset yang dimilikinya atau dari ekuitas yang 

dimilikinya. Kemampuan menghasilkan laba dari penjualan bila berbeda untuk 

perusahaan dengan bisnis yang berbeda. Putu Meita dan Ery Setiawan (2016) 

dalam penelitiannya Profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan 

memiliki pengaruh, maka semakin besar perusahaan memperoleh laba, maka 

perusahaan tersebut akan lebih taat membayar kewajibannya, baik itu 

kewajiban investor, kepada kreditor, maupun kepada pemerintah. Begitu pula 

sebaliknya jika profitabilitas suatu perusahaan rendah maka kemungkinan 

perusahaan tersebut tidak taat membayar pajak. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini: 

H3 : Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Profitabilitas 

berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak 

 Kerangka pemikiran yang telah diuraikan oleh penulis diatas, 

kemudian digambarkan dalam kerangka teoritis yang disusun sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan penulis untuk melakukan penelitian: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 

Della Ayufa, 

M.Rafki 

Nazar, dan 

Djusminar 

Zultilisna 

(2018) 

Pengaruh Leverage, 

Corporate Social 

Responsibility, dan 

Ukuran Perusahaan 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 

Leverage, Corporate Social 

Responsibility, Tidak Berpengaruh 

terhadap Agresivitas Pajak dan 

Ukuran Perusahaan Berpengaruh 

terhadap Agresivitas Pajak. 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Leverage, Ukuran Perusahaan 

2 

Faridatul, 

Nurul dan 

Anis 

Wulandari 

(2018) 

Pengaruh 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility pada 

Agresivitas Pajak 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 

pada variable Corporate Social 

Responsibility tidak berpengaruh 

terhadap Agresivitas Pajak. 

Corporate 

Social 

Responsibility 

-  
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No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

3 

Ismaeni, Ayu 

dan Alawiyah 

(2018) 

Pengaruh Likuiditas, 

Corporate Social 

Responsibility, 

Ukuran Perushaan, 

dan Komisaris 

Independen  

terhadap Agresivitas 

Pajak 

Hasil Penelitian ini menunjukkan 

bahwa variable ukuran perusahaan 

berpengaruh, sedangkan likuiditas, 

Leverage,  Corporate Social 

Responsibility, dan Komisaris 

Independen tidak berpengaruh 

terhadap Agresivitas Pajak. 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Likuiditas, Ukuran Perusahaan, 

Komisaris Independen 

4 

Nadya Shinta, 

Inten Meutia, 

dan Yusnaini 

(2018) 

Pengaruh 

Pengungkapan CSR 

dan Leverage 

terhadap Agresivitas 

Pajak 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

CSR tidak berpengaruh terhadap 

Agresivitas Pajak sedangkan Leverage 

berpengaruh terhadap Agresivitas 

Pajak 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Leverage 

5 

Yunus,Christi

n, dan 

Yulianto 

(2017) 

Pengaruh Ukuran 

Perushaan, Intensitas 

Modal, CSR, 

Leverage terhadap 

Agresivitas Pajak 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 

Ukuran Perusahaan dan Intensitas 

Modal berpengaruh terhadap 

Agresivitas Pajak sedangkan Variabel 

Leverage dan CSR tidak berpengaruh 

terhadap Agresivitas Pajak 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal 

dan Leverage 
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No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

6 

Lanis dan 

Richardson 

(2012) 

Corporate Social 

Responsibility and 

tax aggressiveness 

An empirical 

analysis 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Corporate Social Responsibility 

berpengaruh terhadap agresivitas 

perusahaan. 

Corporate 

Social 

Responsibility 

- 

7 

Hengky R dan 

Ria Ratna 

(2016) 

Pengaruh Corporate 

Social Responsibility 

dan Profitabilitas 

terhadap Agresivitas 

Pajak. 

Hasil penelitian mengungkapkan 

bahwa variable pengungkapan CSR 

dan Profitabilitas berpengaruh 

terhadap Agresivitas Pajak 

Corporate 

Social 

Responsibility 

dan Agresivitas 

Pajak 

- 

8 

Putu Meita 

dan Ery 

Setiawan 

(2016) 

Pengaruh 

Profitabilitas dan 

Pengungkapan CSR 

terhadap Agresivitas 

Pajak Penghasilan 

Badan 

Hasil penelitian mengungkapkan 

bahwa variabel profitabilitas dan 

pengungkpan CSR berpengaruh 

terhadap agresivitas pajak. 

Profitabilitas 

dan 

Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

- 

9 

Anggi 

Syuhada, 

Yusnaini, dan 

Eka 

Meirawati 

(2019) 

Pengaruh Good 

Corporate 

Governance dan 

Profitabilitas 

terhadap Agresivitas 

Pajak 

Hasil penelitian mengungkapkan 

bahwa variabel Good Corporate 

Governance tidak berpengaruh 

terhadap Agresivitas Pajak sedangkan 

variabel Profitabilitas berpengaruh 

terhadap Agresivitas Pajak 

Profitabilitas Good Corporate Governance 
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No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

10 

Ni Luh dan 

Naniek 

Noviari 

(2017) 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, 

Leverage, 

Profitabilitas dan 

Corporate Social 

Responsibility 

terhadap Agresivitas 

Pajak 

Hasil Penelitian mengungkapkan 

bahwa variabel ukuran perusahaan, 

leverage, profitabilitas dan CSR 

berpengaruh terhadap Agresivitas 

Pajak. 

Corporate 

Social 

Responsibility, 

Profitabilitas 

Ukuran Perusahaan, Leverage 

11 

Mustika dan 

Vince 

Ratnawati 

(2017) 

Pengaruh CSR, 

Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Leverage, Capital 

Intensity, dan 

Kepemilikan 

Keluarga terhadap 

Agresivitas Pajak 

Hasil penelitian menyatakan bahwa 

variabel CSR dan Kepemilikan 

keluarga berpengaruh terhadap 

agresivitas Pajak sedangkan variable 

Profitabilitas, Leverage, Cpital 

Intensity, dan Ukuran Perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap 

Agresivitas Pajak 

CSR, 

Profitabilitas 

Leverage, Capital Intensity, dan 

Kepemilikan Keluarga 

12 

Agus Taufik 

dan Eta 

Febrina 

(2018) 

Pengaruh Capital 

Intensity, Inventory 

Intensity, 

Profitabilitas dan 

Leverage terhadap 

Agresivitas Pajak 

Hasil penelitian menyatakan bahwa 

variabel Capital Intensity dan 

Leverage berpengaruh terhadap 

Agresivitas pajak sedangkan 

Inventory Intensity dan Profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap 

Agresivitas Pajak 

Profitabilitas 
Capital Intensity, Inventory Intensity, 

Leverage 
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No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

13 

Yoyo, Dyah 

Purnamasari 

dan Gustiani 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Leverage, Kualitas 

Audit, dan Komite 

Audit terhadap Tax 

Avoidance 

Hasil penelitian menyatakan bahwa 

Profitabilitas, Leverage, Kualitas 

Audit dan Komite Audit secara parsial 

berpengaruh terhadap tax avoidance 

Profitabilitas 
Leverage, Kualitas Audit, dan Komite 

Audit 

14 

Nuryaman, 

Harnovinsyah 

dan Fajrika 

Dewi 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Operating  

Leverage, 

Pertumbuhan 

Penjualan dan 

Ukuran Perushaan 

Terhadap Struktur 

Modal 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh negative antara 

pertumbuhan penjualan dengan 

struktur modal. Sedangkan hasil uji 

pada ukuran perusahaan menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh positif 

antara ukuran perusahaan dengan 

struktur modal. 

Profitabilitas 
Operating Leverage, Pertumbuhan 

Penjualan dan Ukuran Perusahaan  

 

15 

Andrianto dan 

Fadjar (2017) 

Pengaruh 

Pengungkapan CSR 

terhadap Agresivitas 

Pajak 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 

pengungkapan Corporate Social 

Responsibility berpengaruh terhadap 

Agresivitas Pajak. 

Corporate 

Social 

Responsibility 

- 

 


