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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Menurut Waluyo (2003) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan 

Indonesia”, menyebutkan:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum Negara.”
Definisi tersebut kemudian disempurnakan, menurut Resmi (2005) dalam 

bukunya yang berjudul “Perpajakan Teori dan Kasus”:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk 
membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk publik 
saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.”

Dalam buku karangan Resmi (2005) tersebut juga terdapatbeberapa definisi 

pajak yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya:

Definisi pajak menurut Djajadiningrat yaitu:

”Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas 
Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang 
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada 
jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara 
kesejahteraan secara umum.”

Menurut Mardiasmo (2006) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan”, 

menyatakan bahwa dari definisi pajak dapat disimpulkan mengenai unsur-unsur yang 

terkandung di dalam pajak, yaitu:

1. Iuran wajib dari rakyat ke Negara
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Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa yang 

bukan barang

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta 

aturan pelaksanaannya

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara secara langsung dapat 

ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari berbagai definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri yang 

terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan 

atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya

2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor 

swasta (wajib pajak membayar pajak ke sektor negara) (pemungut pajak/ 

administrator pajak)

3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, maupun 

pembangunan

4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestai) individual oleh 

pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak
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5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila 

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public 

investment

6. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah

2.1.1 Fungsi pajak

Fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu Resmi (2005):

1. Fungsi budgeteir (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi budgeteir artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun 

pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya 

memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut 

ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak 

melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas barang 

mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.

2. Fungsi Regulerrend (mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur 

atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, 

dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.
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2.1.2 Jenis-Jenis Pajak

Dalam Resmi (2009) pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 

pengelompokan berdasarkan golongannya, lembaga pemungutnya, maupun sifatnya, 

adapun penjelasanya antara lain:

A. Pajak berdasarkan golongannya dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak 

langsung dan pajak tidak langsung.

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri 

oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada 

pihak lain. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh)

2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan 

kepada pihak lain. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

B. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemengutannya ada pada 

pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen 

Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya, Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB), Bea Materai dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB).
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2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada 

Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan Dinas

2.1.3 Wajib Pajak

Wajib pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 

1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia No.74 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

pasal 1 angka 2 adalah:

“orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, 
dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan.”

2.1.4 Badan 

Badan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Ayat (3), 

adalah:

“Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan 
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakuka usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, BUMN atau 
BUMD dengan naman dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 
dana pension, persekutua, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

2.1.5 Subjek pajak

Subjek pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 

Tahun 2008 pasal 2 angka 1 adalah:

a. 1. Orang Pribadi
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2.  Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak

b. Badan

c. Bentuk Usahan Tetap

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 

Pasal 2 angka 5 Bentuk Usaha Tetap merupakan:

“bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat 
tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 
183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) 
bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 
Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.”
Perlakuan pajak untuk Bentuk Usaha Tetap menurut Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 angka 1 (a) dipersamakan 

dengan subjek pajak badan. Yang dapat dikategorikan sebagai Bentuk Usaha Tetap 

kemudian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 

2008 Pasal 2 angka 5 yaitu dapat berupa:

a. tempat kedudukan manajemen 

b. cabang perusahaan

c. kantor perwakilan 

d. gedung kantor

e. pabrik

f. benkel

g. gudang

h. ruang untuk promosi dan penjualan
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i. pertambangan dan penggalian sumber alam

j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas

k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan

l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan

m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang 

dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) 

bulan

n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas

o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau 

menanggung risiko di Indonesia, dan

p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yag dimiliki, disewa, atau 

digunakan oleh penyelenggaraan transaksi elektronik untuk menjalankan 

kegiatan usaha melalui internet.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak 

luar negeri.

2.1.6 Subjek Pajak Dalam Negeri

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2008 pasal 2 

angka 3, subjek pajak dalam negeri adalah:

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada 

di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 
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waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak 

berada di Indonesia dan mempunyai alat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit 

tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;

2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah daerah:\; dan

4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak.

2.1.7 Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek pajak luar negeri menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

No.36 Tahun 2008 pasal 2 angka 4 adalah:

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 

dalam 12 (dua belas) bulan, dua badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha dan melakukan 

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh) hari jangka 
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waktu dalam 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh 

penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3

Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2008 adalah:

a. Kantor perwakilan negara asing

b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatic dan konsultan atau pejabat-pejabat lain 

dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang

bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat 

bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau 

memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta 

negara bersangkutan memberikan perlakuan timbale balik;

c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:

1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperole peghasilan 

dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang 

dananya berasal dari iura para anggota.

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud 

pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak 

menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia.
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2.1.8 Objek Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 

Pasal 4 Ayat 1 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal 

dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 

untuk menamba kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam 

bentuk apapun.

Menurut Muda Markus dan Lalu Hendry (2002), untuk kepentingan 

perhitungan atau pengenaan pajak penghasilan (PPh), Undang-Undang Republik 

Indonesia No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, membedakan tiga 

macam penghasilan:

1. Penghasilan objek pajak yang dipakai pajak secara umum (Global Taxation) pasal 

4 ayat 1:

Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1983

sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 

2008 yang merupakan penghasilan termasuk:

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa ;yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, 

bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali 

ditentukan dalam Undang-Undang ini;

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;



19

19

Keputusan Dirjen Pajak No. 395/PJ/2001 serta Surat Edaran Dirjen 

Pajak No. 19/PJ,43/2201, menjelaskan lebih lanjut tentang hadiah dan /atau 

penghargaan tersebut, jenis penghasilan berupa hadiah dan/atau penghargaan 

tersebut;

c. Laba usaha;

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebanan sebagai biaya 

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

f. Bungan termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang;

g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi;

h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

n. Premi asuransi;
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o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari 

wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak;

q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;

r. Imbalan bungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;dan

s. Surplus Bank Indonesia.

2. Penghasilan objek pajak yang dikenakan pajak bersifat final  (scedular taxation) 

pasal 4 ayat 2.

Menurut Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 7 Tahun 

1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2008 Penghasilan di bawah ini dapat dikenakan pajak bersifat final:

a. Penghasilan berupa bungan deposito dan tabungan lainnya, bungan obligasi 

dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi 

kepada anggota koperasi orang pribadi;

b. Penghasilan berupa hadiah undian;

c. Pengahsilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif 

yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan 

penyerahan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh 

perusahaan modal ventura;
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d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, 

uasaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau 

bangunan; dan

e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Pemerintah.

3. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak (Pasal 4 Ayat 4).

Menurut Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2008 Penghasilan di bawah ini bukan merupakan objek pajak:

a. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil 

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh emerintah 

dan yang diterima oleh penrima zakat yang berhak atau sumbangan 

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, 

yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh 

pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang 

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. harta hibah yang diterima oleh keluaraga sedarah dalam garis keturunan 

lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk 

yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan 

kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan degan usaha, pekerjaan, 

kepemilikan, ata penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan;
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b. Warisan;

c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 Ayat 1 huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti 

penyertaan modal;

d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib 

Pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib 

Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan 

norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15;

e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi beasiswa;

f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas 

sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, 

atau Badan Usaha Milik Daerah dari penyertaan modal pada badan usaha 

yang didirikan dan bertempat kedudukannya di Indonesia dengan syarat:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;dan

- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha 

Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan 

yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari 

jumlah yang disetor.
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g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja 

maupun pegawai;

h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana 

dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuagan;

i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari Perseroan Komanditer 

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, 

firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyerta kontrak investasi 

kolektif;

j. Dihapus;

k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha 

atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan 

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan; dan

2. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih 

lanjut degan atau berdasarkan Peraturan menteri Keuangan;

m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan 
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pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang 

ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan 

dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 

(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2 Agresivitas Pajak

Tindak pajak agresif adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan 

laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong 

atau tidak tergolong tax evasion, hal ini merupakan hambatan yang terjadi dalam 

pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. 

Hal ini bila dilakukan secara agresif, maka negara akan terus mengalami kerugian 

yang cukup besar dalam penerimaan dari sektor pajak (Sari dan Martani : 2010).

Menurut Christensen dan Murphy, (2004), Sikka (2010) dalam Lanis dan 

Richardson (2012) mengatakan agresivitas pajak adalah strategi perusahaan yang 

tidak sesuai dengan harapan masyarakat (Octaviani:2014).

Definisi tindakan pajak agresif dalam penelitian ini mengacu pada pengertian 

pajak agresif yang digunakan oleh Frank et al. (2009), yaitu suatu tindakan yang 

bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik 

menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong tax evasion (illegal). Walau 
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tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar peraturan, namun semakin banyak 

celah yang digunakan perusahaan maka perusahaan tersebut dianggap semakin 

agresif.

Tindakan pajak agresif yaitu keinginan perusahaan untuk meminimalkan 

beban pajak yang dibayar dengan cara yang legal, ilegal, maupun kedua-duanya 

(Yoehana, 2013). Tindakan pajak agresif juga dinilai dari seberapa besar perusahaan 

tersebut mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah 

yang ada dalam peraturan perpajakan. Maka dengan begitu, perusahaan akan 

dianggap semakin agresif terhadap perpajakan. Pengukuran yang dilakukan pada 

agresivitas dapat dilakukan dengan total beban pajak penghasilan yang dibayarkan 

perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak yang diperoleh perusahaan

(Lanis dan Richardson 2012).

2.3 Corporate Social Responsibility

2.3.1 Pengertian CSR

Menurut Solihin (2009) definisi Corporate Social Responsibility (CSR)

adalah merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada para 

pemangku kepentingan (Stake holder).

Adapun menurut Kotler dan Lee (2005) sebagai berikut:

“Corporat Social Responsibility is a commitment to improve community well 
being through discretionary business practice and contribution of corporate 
resources.”
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Corporate Social Responsibility secara umum merupakan sebuah kontribusi 

yang menyeluruh dari dunia usaha terhadap kelangsungan pembangunan, dengan 

mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari aktifitasnya.

Dari berbagai definisi mengenai CSR, penulis ingin mengambil suatu 

kesimpulan bahwa CSR merupakan suatu bentuk tanggung jawab oleh entitas bisnis 

kepada lingkungan sosial disekitarnya yang menjalankan kegiatan operasinya untuk 

memperoleh keuntungan, dan juga suatu bentuk usaha dari entitas bisnis untuk 

mempertahankan kelangsungan usahanya di masa mendatang. 

2.3.2 Implementasi CSR

Menurut Marten J.H.K, (2007) dalam studi kasus tentang CSR 

mengidentifikasi konflik yang pernah terjadi antara perusahaan Multinasional dengan 

masyarakat sekitar. Identifikasi mereka menunjukkan berbagai hal, berkurangnya 

sumber air,, rendahnya kepedulian terhadap perekonomian masyarakat dan 

pengawasan perusahaan yang berlebihan, hilangnya jalan setapak dan terancamnya 

fungsi pembangunan keretakan sosial. Oleh karena itu adapun implementasi CSR 

didasarkan kepada permasalahan yang dihadapi perusahaan terhadap pemangku 

kepentingan. Dalam hal ini harus dibedakan mana pemangku kepentingan primer dan 

sekunder. Stakeholder primer mempunyai kepentingan yang langsung berhubungan 

dengan masa depan perusahaan. Yang termasuk stakeholder primer yaitu pemegang 

saham dan investor, karyawan, pelanggan, pemasok dan penduduk dimana 

perusahaan beroperasi. Stakeholder sekunder adalah mereka yang tidak menerima 
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dampak langsung diantaranya media, kelompok pemerhati (pressure groups), atau 

kelompok sosial lain dimana perusahaan berada.

Tabel 2.1
Stakeholder Primer

No. Pemangku kepentingan Harapan dipilah menjadi nilai

1 Karyawan  Kesehatan dan keamanan bekerja

 Pengembangan keahlian bekerja

 Kesejahteraan dan kepuasan pekerja

 Kualitas pekerjaan

 Keadilan sosial

2 Pemasok  Kemitraan antara perusahaan yang 

memberikan order dan pemasok

 Pemilihan dan analisis system pasokan

3 Pelanggan  Kualitas produk

 Keamanan pelanggan selama 

menggunakan produk

 Perlindungan konsumen

 Transparansi informasi produk

4 Masyarakat  Menciptakan dan menambah nilai kepada 

masyarakat

 Keamanan lingkungan dan produksi

Sumber: Marten J.H.K, (2007)
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Masing-masing pemangku kepentingaan ini mempunyai harapan yang 

berbeda terhadap perusahaan. Oleh karena itu, program dan kegiatan harus 

didasarkan kepada identifikasi pemangku kepentingan secara seksama.

2.3.3 Komponen Dasar CSR

Menurut Hasibuan dan Sedyono (2006), menyatakan bahwa Corporate

Social Responsibility dibagi menjadi tiga komponen utama yaitu: people, profit, dan 

planet. Ketiga komponen inilah yang sangat kerap dijadikan dasar perencanaan, 

implementasi dan evaluasi (pelaporan) program-program Corporate Social 

Responsibility yang kemudian dikenal dengan triple bottom line.

Tabel 2.2 
Komponen utama Corporate Social Responsibility(CSR)

People Profit Planet

Definisi Sebuah bisnis harus 
bertanggung jawab untuk 
memajukan dan 
mensejahterakan masyarakat 
sosial serta seluruh 
stakeholdernya

Perusahaan tidak boleh 
hanya memiliki 
keuntungan bagi 
organisasinya saja tetapi 
harus dapat memberikan 
kemajuan ekonomi bagi 
para stakeholdernya

Perusahaan harus 
dapat menggunakan 
sumber daya alam 
dengan sangat 
bertanggung jawab 
dan menjaga keadaan 
lingkungan serta 
memperkecil jumlah 
limbah produksi

Jenis 
kegiatan

Kegiatan kedermawanan 
yang dilakukan secara tulus 
untuk membangun 
masyarakat dan sumber daya 
manusia

Tindakan perusahaan 
untuk terjun langsung di 
dalam masayarakat untuk 
memperkuat ketahanan 
ekonomi

Penerapan proses 
produksi yang bersih, 
aman dan 
bertanggung jawab

Contoh Beasiswa pendidikan, 
pelayanan kesehatan, 
sumbangan bencana alam

Pembinaan UKM, 
bantuan modal dan 
kredit, pemberdayaan 
tenaga lokal 

Pengelola limbah, 
penanaman pohon, 
kampanye 
lingkungan hidup

Sumber: Hasibuan dan Sedyono (2006)
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Triple bottom line merupakan sinergi dari tiga elemen yang merupakan 

komponen dasar Corporate Social Responsibility. Triple bottom line sering dijadikan 

acuan dalam pembuatan program-program CSR.

Meskipun setiap perusahaan memiliki kebebasan dalam melakukan aktivitas 

CSR yang hendak dilakukannya, selanjutnya Carrol (1979) yang dikutip oleh 

Rahman (2009) menjelaskan komponen-komponen tanggung jawab sosial 

perusahaan ke dalam empat kategori, yaitu:

a. Tanggung jawab Ekonomi (economic responsibility)

Mungkin terdengar janggal ketika mendekatkan terminologi tanggung jawab 

ekonomi dengan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi kedua hal ini akan 

terasa dekat apabila dikaitkan dengan mekanisme pricing yang dilakukan 

perusahaan.

Pricing, sebagai aktivitas ekonomi, akan bersinergi dengan tanggung jawab 

sosial ketika didasari dengan itikad untuk memberikan harga yang memihak 

pada konsumen. Artinya, harga yang diberikan merupakan representasi dari 

kualitas dan nilai sebenarnya dari barang atau jasa yang ditawarkan. Proses 

komunikasi melalui media iklan tidak bersifat menipu atau membohongi 

konsumen. Hal tersebut merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh 

guna mensinkronkan fungsi ekonomi dengan aktivitas tanggung jawab sosial.

b. Tanggung Jawab Hukum (Legal responsibility)

Saat perusahaan memutuskan untuk menjalankan operasinya di wilayah 

tertentu maka mereka tela sepakat untuk melakukan kontrak sosial dengan 
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segala aspek norma dan hukum yang tela ada maupun yang akan muncul 

kemudian. Tanggung jawab hukum oleh korporat terhadap seluruh pembuatan 

dan pemilik hukum yang terkait. Sudah seharusnya korporat menjalankan 

kepatuhan terhadap hukum dan norma yang berlaku. Saat terjadi pelanggaran 

atas itu, komunitas telah menyediakan segala proses yang berkenaan dengan

sanksi dari pelanggaran tersebut, termasuk di dalamnya adalah melalui 

kelompok penekan dan media artikulasi kepentingan secara politis.

c. Tanggung Jawab Etis (Ethical Responsibility)

Tanggung jawab etis berimplikasi pada kewajiban korporasi untuk 

menyesuaikan segala aktivitasnya dengan norma sosial dan etika yang berlaku 

meskipun tidak diselenggarakan secara tertulis formal.

Tanggung jawab etis ini, bertujuan untuk memenuhi standar, norma, dan 

penghargaan dari stakeholder terhadap korporat. Termasuk dalam tanggung 

jawab etis adalah kepekaan korporat dalam menunjang kearifan dan adat 

lokal. Pengenalan terhadap kebiasaan, tempat sacral, kebudayaan, bahasa 

daerah, kepercayaan dan tradisi menjadi sebuah kemutlakan guna 

menjalankan tanggung jawab etis korporat.

Saat terjadi perubahan nilai lokal akibat keberadaan korporat, baik itu berupa 

asimulasi dan akulturasi, di satu sisi merupakan berkah dari keberhasilan 

korporat dalam melakukan adaptasi. Tetapi di sisi lain, hal tersebut dapat juga 

menjadi sebuah ancaman bagi mereka yang tidak dapat menerima masuknya 

budaya baru. Proses negoisasi, konsolidasi, dan kompromi dari setiap standar 
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dan harapan komunitas lokal, merupakan tantangan bagi setiap kororat, 

khususnya yang bersifat multinasional.

d. Tanggung Jawab Filantropis (Philantrhopic Responsibility)

Tanggung jawab filantropis ini dimaknai secara bijak oleh korporat. Tidak 

hanya memberikan sejumlah fasilitas dan sokongan dana, korporat juga 

disarankan untuk dapat memupuk kemandirian komunitasnya, tanggung 

jawab ini didasari dari itikad korporat untuk berkontribusi pada 

perbaikankomunitas secara mikro maupun makrososial. Tanggung jawab 

filantropis merupakan wujud konkret berupa pembangunan fisik yang 

dilakukan korporat terhadap komunitas. Pengalokasian sepuluh persen dari

keuntungan untuk aktivitas filantropis tidak akan mengkaji pemicu kerugian 

melainkan mendorong pada pencapaian keuntungan jangka panjang.

Apabila keempat unsur tanggung jawab di atas terplikasi secara menyeluruh 

maka akan terselenggara sebuah total CSR.

2.3.4 Pengungkapan Corporate Social Responsibility  (CSR)

Corporate social responsibility disclosure atau pengungkapan tanggung 

jawab sosial merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk 

mengkomunikasikan perusahaan dengan stakeholder dan disarankan bahwa CSR 

merupakan jalan masuk dimana beberapa organisasi menggunakan untuk 

memperoleh keuntungan atau memperbaiki legitimasi. 

Dalam penelitian Gilang (2014) menurut Mathews mendefinisikan 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai berikut:
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“Voluntary disclosure of information, both qualitative and quantitative made by 
organizations to inform or influence a range of audience. The quantitative 
disclosures may be in financial or non-financial term”.

Undang-undang PT No. 40 Tahun 2007 pasal 66 (2007) menyatakan bahwa 

perseroan harus menyampaikan laporan tahunan yang sekurang-kurangnya memuat 

laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun pemerintah 

belum menerbitkan peraturan pelaksanaan mengenai bentuk laporan pelaksanaan 

tanggung jawab sosial, tetapi ISRA 2008 telah menggunakan kriteria penilaian yang 

merujuk pada kerangka Global Reporting Initiative (GRI). 

Item-item yang berkaitan dengan pengukuran pengungkapan CSR perusahaan 

Menurut Sembiring (2005), antara lain:

a. Lingkungan

1. Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset 

pengembangan untuk pengurangan polusi

2. Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak 

mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan 

polusi memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi

3. Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan 

dikurangi

4. Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan 

sumber alam, misalnya reklamasi daratan atau reboisasi

5. Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, 

air dan kertas
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6. Penggunaan material daur ulang

7. Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang 

dibuat perusahaan

8. Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan

9. Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan

10. Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah

11. Pengolahan limbah

12. Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak 

lingkungan perusahaan

13. Perlindungan lingkungan hidup

b. Energi

14. Menggunakan energy secara sukarela lebih efisien dalam kegiatan 

operasi

15. Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energy

16. Penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang

17. Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi

18. Peningkatan efisiensi energi dari produk

19. Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk

20. Kebijakan energi perusahaan 

c. Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja

21. Mengurangi polusi, iritasi atau resiko dalam lingkungan kerja
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22. Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau 

mental

23. Statistic kecelakaan kerja

24. Mentaati peraturan standar kesehatan dan keselamatan kerja

25. Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja

26. Menetapkan suatu komite keselamatan kerja

27. Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja 

28. Pelayanan kesehatan kerja

d. Lain-lain dengan Tenaga Kerja

29. Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat

30. Persentase/jumlah tenaga kerja wanita/orang cacat dalam tingkat 

managerial

31. Tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang cacat dalam pekerjaan

32. Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat

33. Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja 

34. Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang 

pendidikan

35. Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja

36. Bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam proses 

mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan

37. Perencanaan kepemilikan rumah karyawan

38. Fasilitas untuk aktivitas rekreasi
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39. Presentase gaji untuk pension

40. Kebijakan penggajian dalam perusahaan

41. Jumlah tenaga kerja dalam perusahaan

42. Tingkat manajerial yang ada

43. Disposisi staff-dimana staff ditempatkan

44. Jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka

45. Statistic tenaga kerja, misal:penjualan per tenaga kerja

46. Kualifikasi tenaga kerja yang direkrut

47. Rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja

48. Rencana pembagian keuntungan lain

49. Informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam 

meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja

50. Informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan

51. Laporan tenaga kerja yang terpisah

52. Hubngan perusahaan dengan serikat buruh

53. Gangguan dan aksi tenaga kerja

54. Informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegoisasikan

55. Kondisi kerja secara umum

56. Re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja

57. Statistic perputaran tenaga kerja

e. Produk 

58. Pengembangan produk perusahaan, termasuk pengemasannya
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59. Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk

60. Informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk

61. Produk memenuhi standar keselamatan

62. Membuat produk lebih aman untuk konsumen

63. Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan

64. Peningkatan kebersihan/kesehatan dalam pengelolaan dan penyiapan 

produk

65. Informasi atas keselamatan produk perusahaan

66. Informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan 

penghargaan

67. Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat 

(misalnya ISO 9000)

f. Keterlibatan Masyarakat

68. Sumbangan tunai, produk, pelayanan, untuk mendukung aktivitas 

masyarakat, pendidikan dan seni

69. Tenaga kerja paruh waktu dari mahasiswa/pelajar

70. Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat

71. Membantu riset medis

72. Sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau pameran seni

73. Membiayai program beasiswa

74. Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat

75. Sponsor kampanye nasional
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76. Mendukung pengembangan lokal

g. Umum 

77. Tujuan/kebijakan pemisahan secara umum berkaitan dengan tanggung 

jawab sosial perusahaan kepada masyarakat

78. Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan 

selain yang disebutkan di atas

2.3.5 Perlakuan CSR

Di Indonesia, masalah tanggung jawab sosial bisnis menjadi isu yang belum 

terselesaikan dengan baik. Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas telah dinyatakan bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari 

pada tugas perseroan, oleh karena itu perseroan harus menyediakan dana. Hal ini juga 

di jelaskan Undang-Undang No.25 pasal 15 ( c ) Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal yang harus untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan,

dijelaskan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 pasal 74 Tahun 

2007 :

 Ayat (1) Perseroan yang menjelaskan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan.

 Ayat (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan 
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diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan 

dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.

 Ayat (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat(1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan 

lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Artinya komponen biaya tanggung jawab sosial bukan lagi didasarkan kepada 

skema kalau perusahaan punya dana, akan tetapi di awal perusahaan telah diharuskan 

mencantumkan dana tanggung jawab sosial. Konsep ini menjustifikasi anggaran di 

tingkat manajemen puncak yang belum tentu mendapat pengesahan, lebih dari itu 

perseroan diharuskan menyampaikan laporan. 

Bersamaan dengan pandangan ini dikenal istilah stakeholder dalam 

terminologi Indonesia dikenal sebagai pemangku kepentingan. Jadi jika perusahaan 

pada awalnya adalah untuk menciptakan keuntungan kepada pemilik saham, maka 

tugas ini telah berubah menjadi memberikan manfaat kepada stakeholder. Dari hasil 

penelusuran studi literatur diketahui bahwa banyak penulis mengacu kepada pendapat 

Carol (1979) yang mengidentifikasi bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah 

ekonomi, legal, etika, diskresionari. Masing-masig tanggung jawab sosial ini 

dijelaskan sebagai berikut (Jamali : 2008):
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1. Ekonomi misalnya berkaitan dengan menyediakan ROI kepada pemegang 

saham, menciptakan pekerjaan dan pengupahan yang adil, menemukan 

sumber daya baru, mempromosikan penggunaan teknologi lanjutan, 

inovasi, dan menciptakan barang dan jasa yang baru.

2. Legal berkaitan dengan peran perusahaan memainkan peran sesuai dengan 

peraturan dan prosedur. Dalam kaitan ini masyarakat mengharapkan agar 

perusahaan dapat memenuhi visi dan misi yang diusungnya.

3. Etika diharapkan agar perlakuan bisnis mempunyai moral, etika kerja 

dimana perusahaan berada. Etika tidak harus sesuai dengan apa yang diaur 

dalam aturan formal, akan tetapi dapat memenuhi harapan masyarakat 

terhadap perusahaan, misalnya menghargai masyarakat, menghindari 

pencideraan masyarakat, dan mencegah adanya bencana bagi masyarakat.

4. Berkaitan dengan penilaian, pilihan perusahaan dalam hal kegiatan yang 

diharapkan kembali kepada masyarakat.

2.4 Teori Legitimasi

Menurut Gray et.al, (1996) dan O’Donovan (2002) dalam Hadi (2009)

menjelaskan bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang 

berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah dan kelompok 

masyarakat, dimana operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan masyarakat. 

Perusahaan hanya bisa bertahan jika masyarakat merasa bahwa perusahaan beroperasi 

berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai di masyrakat. Jika terjadi 

ketidaksesuaian (incongruence) maka perusahaan kehilangan legitimasinya sehingga 
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dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Pengurangan incongruence dapat 

dilakukan dengan meningkatkan tanggung jawab sosial, memperluas social disclosure 

sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi perusahaan atas berbagai dampak yang 

ditimbulkan. Tingginya kesenjangan legitimasi sebagai akibat ketidaksesusaian antara 

aktivitas operasi perusahaan terhadap ekspektasi masyarakat memunculkan tekanan 

dari stakeholder.

2.5 Penelitian terdahulu

Penelitian yang dilakukan peneliti didukung dengan beberapa penelitian 

terdahulu sebagai pedoman dan acuan hasil dari penelitian tersebut. Dalam penelitian 

Lanis dan Richardson (2011) yang berjudul CSR and Tax Aggressiveness meneliti 

hubungan antara CSR dan agresivitas pajak terhadap perusahaan Australia publik 

dalam periode tahun buku 2008/2009. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan 

negatif antara CSR dan agresifitas pajak, semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR 

maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak.

Dalam penelitian Maretta Yoehana (2013) yang berjudul Corporate Social 

Rsponsibility terhadap Agresivitas Pajak di Indonesia meneliti perusahaan 

manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2010-2011. Hasil 

penelitian ini menunjukkan hubungan negatif antara CSR dan agresivitas pajak.

Dalam penelitian Sari dan martini yang berjudul karakteristik kepemlikan 

perusahaan, Corporate governance, dan tindakan pajak agresivitas. Penelitian ini 

menunjukkan hubungan pengaruh praktik corporate governance terhadap tingkat 

keagresifan pajak perusahaan; serta mengobservasi perbedaanpengaruh kepemilikan 
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keluarga terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan yang disebabkan adanya 

perbedaan tingkat praktik corporate governance. Hasil dari penelitian ini 

memperlihatkan kepemilikan keluarga cenderung bertindak lebih agresif dalam 

perpajakan daripada perusahaan non-keluarga, dan praktik corporate governance 

berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif tersebut.

2.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Christensen dan Murphy (2004), Sikka (2010) dalam Lanis dan 

Richardson (2011) mengatakan agresivitas pajak adalah strategi perusahaan yang 

tidak sesuai dengan harapan masyarakat. banyak perusahaan besar  yang berusaha 

mengurangi beban pajak dengan cara mengungkapkan biaya CSR yang dikeluarkan 

perusahaan yang telah dikeluarkan perusahaan. Pengalihan beban pajak ke CSR ini 

dilakukan untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan agar lebih kecil, 

sehingga perusahaan melakukan tindakan agresif terhadap beban pajak (Octaviana : 

2014). Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan 

oleh perusahaan, diharapkan perusahaan tersebut semakin tidak agresif terhadap 

pajak. Hal ini karena apabila perusahaan yang menjalankan CSR bertindak agresif

terhadap pajak, maka akan membuat perusahaan tersebut kehilangan reputasi di mata 

stakeholdernya dan akan menghilangkan dampak positif yang terkait dengan kegiatan 

CSR yang telah dilakukan.

Menurut Avi-Yonah (2008) dalam Lanis dan Richardson (2012) 

berpendapat bahwa pajak perusahaan dapat dikaitkan dengan CSR jika pembayaran 

pajak yang dilakukan perusahaan mempunyai dampak untuk masyarakat luas. Lanis 
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dan Richardson (2012) berpendapat bahwa dengan demikian dalam membayar 

pajak, perusahaan seharusnya memiliki beberapa pertimbangan etika untuk 

masyarakat dan stakeholder lainnya. Seharusnya perusahaan tidak berkeinginan untuk 

meminimalkan pajak baik dengan cara legal maupun ilegal sebagi wujud bahwa 

perusahaan tersebut bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.7 Hipotesis Penelitian

Dari tinjauan pustaka yang telah diuraikan tersebut di atas, maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah:

H0: Tidak terdapat pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas 

Pajak

Ha: Terdapat pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas 

Pajak

CSR      
(Kotler & Lee : 2005)

Agresivitas pajak 
(Frank et.al : 2009)


