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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan 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 (Mardiasmo,2018). 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Setiap 

wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan 

pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi 

kesejahteraan negara (Maharani dan Suardana,2014). 

Sumber penerimaan negara paling besar didapati dari pembayaran pajak 

dari para wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Diantari dan Ulupui 

(2016) menjelaskan dalam praktik penerimaan sektor pajak, pihak yang 

berkontribusi besar adalah perusahaan. Namun, berbeda dengan negara, 

perusahaan sebagai wajib pajak menempatkan pajak sebagai suatu beban. 

Perusahaan sebagai wajib pajak akan berusaha untuk memaksimalkan laba 

melalui sebagai macam efesiensi beban, termasuk beban pajak (Hanafi,2014) 

Dalam upaya efesiensi beban pajak, banyak perusahaan melakukan 

penghindaran pajak. Beban pajak dihitung berdasarkan tarif pajak dikali dengan 

laba perusahaan. Laba perusahaan menurut PSAK 46 dibagi menjadi laba 

akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan perhitungan laba akuntansi yang terdapat 

dalam laporan keuangan dengan laba fiskal yang dihitung menurut peraturan 

perpajakan merupakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari 
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pembayaran pajak (Hanafi,2014). Fenomena seperti itulah yang menimbulkan 

banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk meminimalkan biaya pajak yang 

dibayar dengan melakukan tindakan agresif. 

Tindakan agresivitas pajak menurut Lanis dan Richardson (2012) dalam 

Atami dan Kurnia (2017) adalah keinginan untuk meminimalkan beban pajak 

melalui cara-cara yang legal, ilegal, atau kedua-duanya. Usaha untuk 

meminimalkan jumlah pajak yang dibayar perusahaan dapat melalui tindakan 

pajak agresif seperti perencanaan pajak (Tax Planning), penghindaran pajak (Tax 

Avoidance), dan penggelapan pajak (Tax Evasion). Kebijakan tersebut dapat 

diambil perusahaan untuk menurunkan jumlah beban pajak yang harus dibayar 

oleh perusahaan.  

Maka tak heran perencanaan pajak (tax planning) menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari wajib pajak terutama perusahaan. Karena tujuan utama 

perencanaan pajak ialah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam 

koridor peraturan perpajakan (loopholes) agar perusahaan dapat membayar pajak 

dalam jumlah minimal, yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah 

beban pajaknya, yakni dengan cara melakukan penghindaran pajak (tax 

avoidance) (Pohan, 2016). Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan 

berusaha mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang dibayar, dan tidak 

menutup kemungkinan perusahaan akan agresif dalam perpajakan (Chen, et al. 

dalam Prasista dan Setiawan, 2016).  

Tax avoidance yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang – undangan perpajakan karena tax avoidance biasanya 
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dilakukan dengan memanfaatkan celah – celah dalam undang-undang perpajakan 

yang mengatur pengakuan akun-akun sebagai beban pada laporan laba rugi. 

Perilaku tax avoidance yang dilakukan suatu entitas memang di satu sisi 

menguntungkan bagi perusahaan tersebut namun disamping itu menimbulkan 

kerugian bagi negara karena menyebabkan penghasilan negara menjadi berkurang 

(Jessica dan Toly, 2014).  

Lembaga Tax Justice Network dalam (Kontan,2019) menyatakan bahwa 

PT Bentoel International Investama Tbk (Bentoel Group) melakukan praktik 

penghindaran pajak di Indonesia oleh British American Tobacco (BAT) melalui 

emiten berkode RMBA ini. Salah satu cara penghindaran pajak tersebut adalah 

melalui pnjaman intra-perusahaan. 

Menurut Yustinus Andri (Bisnis.com, 2019), Google dilaporkan 

melakukan tindakan penghindaran pajak senilai 19,9 miliar euro (US$ 22,7 miliar 

atau sekitar Rp 327 triliun) melalui sebuah perusahaan cangkang (Shell) Belanda 

ke Bermuda pada 2017.  

Global Witness (detikFinance,2019) memberikan laporan bahwa 

perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk melakukan akal-

akalan pajak. Adaro disebut melakukan Transfer Pricing melalui anak usahanya di 

Singapura, Coaltrade Services International. Upaya tersebut telah dilakukan sejak 

2009 hingga 2017. 

Fenomena yang terjadi juga pada perusahaan tambang terbesar di dunia, 

BHP, menurut informasi yang diperoleh dari ABC, sengketa dengan Kantor Pajak 
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Australia (ATO) tersebut terkait dengan kantor pemasaran BHP di Singapura 

bahwa perusahaan tersebut melakukan pengemplangan pajak (Tempo.co,2018). 

Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) 

(Suara.com,2017), menyatakan bahwa pengelakan pajak merupakan masalah 

serius di Indonesia. Diduga setiap tahun ada Rp 110 triliun yang merupakan angka 

penghindaran pajak. Menurutnya, “kebanyakan memang badan usaha yang 

bergerak di sektor mineral dan batubara. Kebanyakan juga adalah perusahaan 

asing. Ada juga perusahaan berbadan hukum  Indonesia, tetapi kepemilikannya 

sebetulnya oleh asing”  

Beberapa tahun belakangan ini konsep tentang Corporate Social 

Responsibility (CSR) mulai berkembang di Indonesia. Beberapa perusahaan mulai 

memandang penting memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan lingkungan. Menarik 

untuk diamati apakah rasa tanggung jawab sosial perusahaan melalui aktivitas-

aktivitas CSR ini berhubungan dengan rasa tanggung jawab sosial perusahaan 

melalui pembayaran pajak dengan benar (Wahyudi, 2015) 

  Selain bertangggung jawab melaksanakan CSR, perusahaan juga 

bertanggung jawab dalam mengungkapkan CSR di dalam laporan tahunan 

(annual report). Seperti tertuang dalam PP Nomor 47 Tahun 2012 Pasal 6, yaitu 

pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan 

perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Pelaporan tersebut 

bertujuan untuk memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas perusahaan kepada 
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para pemangku kepentingan atas kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosialnya 

(Sulistyo dan Ariska, 2018). 

Kaitan pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak terletak pada tujuan 

utama perusahaan untuk memperoleh profit maximum tanpa menghilangkan 

tanggung jawab 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 (Freeman, 2003; Freise et al., 

2008). 

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 (Watson, 2011 (seperti yang dikutip 

dalam Dharma dan Noviari, 2017). Disisi lain, agresivitas pajak perusahaan dapat 

dianggap aktivitas yang tidak bertanggung jawab secara sosial (Erle dan Schon 

dalam Lanis dan Richardson, 2012). 

Penelitian tentang hubungan Corporate Social Responsibility (CSR) dan 

Profitabilitas dengan agresivitas pajak sudah diteliti terlebih dahulu oleh beberapa 

peneliti namun menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Diantaranya Lanis 

dan Richardson (2012), Putu Ayu dan I Made (2017), Andrianto dan Fadjar 

(2017), Hengky R dan Ria Ratna (2016), serta Putu Meita dan Ery Setiawan 

(2016) menyatakan bahwa variabel pengungkapan corporate social responsibility 

memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan, penelitian yang telah 
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dilakukan oleh Della Ayufa, M. Rafki Nazar dan Djusminar Zultilisna (2018), 

Faridatul, Nurul dan Anis Wulandari (2018), Ismaeni, Ayu dan Alawiyah (2018), 

Nadya Shinta, Inten Meutia dan Yusnaini (2018) menyatakan bahwa variabel 

pengungkapan corporate social responsibility tidak berpengaruh pada agresivitas 

pajak. Kemudian, untuk variabel profitabilitas yang sebelumnya telah diteliti oleh 

Hengky R dan Ria Ratna (2016), Putu Meita dan Ery Setiawan (2016), Anggi 

Syuhada, Yusnaini, dan Eka Meirawati (2019) serta Ni Luh dan Naniek Noviari 

(2017) menyatakan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak, akan tetapi penelitian yang telah di teliti sebelumnya oleh Mustika dan 

Vince Ratnawati (2017) serta Agus Taufik dan Eta Febriana (2018) menyatakan 

bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

Selain penerapan dan pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

oleh perusahaan, praktik agresivitas pajak juga dapat dipengaruhi oleh beberapa 

hal lainnya, seperti karakteristik keuangan. Karakteristik keuangan dapat dilihat 

melalui rasio keuangan. Salah satunya rasio profitabilitas, rasio profitabilitas pada 

suatu perusahaan dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba, yang disebut operating ratio (Harahap, 2016). Profitabilitas 

yang merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam mengahasilkan laba 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya agresivitas 

pajak. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, semakin tinggi pula 

laba yang dapat diperoleh perusahaan. Di sisi lain, semakin besar laba yang 

diperoleh perusahaan, besar pajak yang dibayar perusahaan juga akan semakin 

besar. Hal itu dapat menjadi motivasi bagi perusahaan yang berorientasi pada laba 
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untuk melakukan tindakan tax planning demi mengurangi besar pajak yang 

dibayar perusahaan, sehingga membuat perusahaan tersebut agresif terhadap pajak 

(Prasista dan Setiawan, 2016) 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY (CSR) DAN PROFITABILITAS TERHADAP 

AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2018” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang dapat 

diidentifikasikan dalam penelitian ini yaitu pengungkapan Corporate Social 

Responsibility memiliki kesimpulan penelitian yang berbeda sehingga peneliti 

tertarik untuk melakukan pengujian kembali, kemudian pada profitabilitas yang 

merupakan tingkat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba adalah salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya agresivitas pajak. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan penelitian terfokus dan tidak mengambang, maka penulis 

memberikan pembatasan masalah. Maka pembatasan masalah yang difokuskan 

oleh penulis hanya mampu mengenai pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Selain itu, 

perusahaan yang akan digunakan oleh penulis adalah perushaan pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 sampai dengan 2018. 
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1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, yang menjadi 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh  

terhadap ageresivitas pajak pada perusahaan pertambangan di bursa efek 

indonesia periode 2016-2018 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan 

pertambangan di bursa efek indonesia periode 2016-2018 

3. Apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Profitabilitas 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan di bursa 

efek indonesia periode 2016-2018 

 


