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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Sebesar 70% lebih 

penerimaan negara bersumber dari pajak, baik pajak pusat maupun pajak 

daerah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari website www.pajak.go.id, 

prosentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2011 sampai dengan tahun 

2014 menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2011, penerimaan pajak sebesar 

872,6 Triliun lebih kecil dari target yang ditetapkan yakni sebesar 878,7 

Triliun. Pada tahun 2012, penerimaan pajak sebesar 980,1 Triliun lebih kecil 

dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 1016,2 Triliun. Pada tahun 2013, 

penerimaan pajak sebesar 1.072,5 Triliun lebih kecil dari target yang 

ditetapkan yakni sebesar 1.148,4 Triliun. Dan pada tahun 2014, penerimaan 

pajak sebesar 981,9 Triliun lebih kecil dari target yang telah ditetapkan yakni 

sebesar 981,9 Triliun. Realisasi penerimaan pajak yang belum memenuhi target 

ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi yakni salah satunya 

disebabkan oleh sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan 

(http://economy.okezone.com/).   

Lesunya sektor pertambangan mengakibatkan kerugian pemerintah sekitar 

Rp 4,6 Triliun dari kekurangan pembayaran iuran tetap dan royalti perusahaan 

tambang sepanjang tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Kerugian 

pemerintah ini disebabkan oleh masih lemahnya tata kelola sistem perizinan 

http://www.pajak.go.id/
http://economy.okezone.com/
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pertambangan. Dengan sulitnya perizinan untuk melakukan usaha 

pertambangan, maka banyak penambangan ilegal yang beroperasi tanpa 

mengikuti peraturan yang berlaku. Sehingga dengan banyaknya perusahaan 

pertambangan yang berdiri tanpa didasari hukum yang jelas (ilegal) berakibat 

pula pada tidak dimilikinya NPWP dan tidak melaporkan SPT pajak 

(http://www.rol.republika.co.id/). 

Indonesia saat ini sedang berada pada kondisi darurat aliran uang ilegal. 

Khusus untuk sektor pertambangan kurun waktu 2003-2014 mencapai 102,43 

persen atau rata-rata setiap tahun terjadi kenaikan aliran uang ilegal sebesar 

8,53 persen. Aliran uang ilegal di sektor pertambangan diakibatkan adanya 

transaksi perdagangan faktur palsu yang akan berakibat pada tingginya indikasi 

terjadinya penghindaran pajak dan pengelakan pajak (http://sp.beritasatu.com). 

Penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak (tax 

planning) dengan tujuan meminimalkan pajak terutang untuk mencapai laba 

yang optimal. Menurut Lanis dan Richardson (2012) dalam Yoehana (2013) 

menjelaskan bahwa pajak merupakan faktor pendorong dalam keputusan 

perusahaan. Tindakan manajerial yang dirancang semata-mata untuk 

meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresif pajak. Dalam 

melakukan tindakan pajak agresif, perusahaan akan mempertimbangkan cost 

dan benefit. Keuntungan utama yang akan diperoleh adalah penurunan beban 

pajak. 

Adapun beberapa modus penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan 

pertambangan yaitu, penambangan di luar rencana tahunan, transfer pricing, 
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pengeluaran biaya perusahaan satu grup, kontrak derivative, pembayaran 

bunga pinjaman, non deductible cost dan depresiasi (www.dpr.go.id).  

Suatu perusahaan memiliki kebijakan pendanaan dalam menentukan 

apakah pendanaan sebaiknya dilakukan secara eksternal (dari kreditor) dan 

atau internal (dari modal sendiri Apabila perusahaan menggunakan dana 

pinjaman dalam membiayai kegiatan operasionalnya, maka perusahaan 

tersebut juga akan membayar beban bunga. Keputusan ini yang dimanfaatkan 

perusahaan dalam meminimalkan pajak, karena semakin besar pendanaan 

perusahaan yang berupa utang akan mengakibatkan besar pula beban bunga 

yang dibayarkan perusahaan. Beban bunga merupakan pengurang penghasilan 

kena pajak. Sehingga, ketika beban bunga perusahaan besar, maka pajak yang 

dibayarkannya menjadi kecil. 

Dalam hal perbedaan penyusutan aset antara akuntansi dan pajak menjadi 

modus pengecilan pajak yang kerap kali dilakukan perusahaan pertambangan. 

Perusahaan yang sedang produktif bisa jadi akan membeli aset yang memiliki 

penyusutan cukup besar seperti alat berat penambangan dan truk pengangkut. 

Dalam perhitungan pajak, aset tersebut dapat disusutkan dalam waktu lebih 

cepat sehingga biaya menjadi besar dan pajak penghasilan mengecil. Namun 

dalam perhitungan akuntansi dengan penyusutan lebih lambat, maka laba 

perusahaan tetap lebih besar daripada pendapatan kena pajak. Bisa juga 

pembelian alat tambang tersebut hanya di atas kertas, tidak secara nyata, 

semata-mata hanya memperbesar depresiasi fiskal (www.dpr.go.id).  
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Saat ini penerapan CSR bukan lagi bersifat sukarela yang dilakukan 

perusahaan melainkan bersifat wajib dalam mempertanggungjawabkan 

kegiatan perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sosialnya. Hal ini 

tertuang dalam pasal 66 ayat (2c) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang 

perseroan terbatas yang diwajibkan untuk melakukan kegiatan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan. Semakin perusahaan peduli terhadap pentingnya CSR, 

maka perusahaan akan semakin sadar pentingnya pajak bagi masyarakat. 

Membayar pajak merupakan salah satu bentuk CSR kepada pemerintah. 

Dimana, pemerintah merupakan salah satu stakeholder perusahaan. Dengan 

demikian munculnya kewajiban perusahaan untuk melaksanakan CSR menjadi 

beban tambahan bagi perusahaan disamping harus membayar pajak kepada 

pemerintah.  

Maka, untuk mendorong perusahaan dalam melakukan kegiatan CSR, 

pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan apresiasi dan 

insentif bagi perusahaan yang melakukan kegiatan CSR dengan menerapkan 

kebijakan bahwa beban CSR dapat mengurangi penghasilan kena pajak. 

Dengan demikian perusahaan tidak akan melakukan tindakan agresif pajak 

dikarenakan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan lebih ringan 

dibandingkan sebelum peraturan tersebut diberlakukan. Namun, di sisi lain 

dikhawatirkan dapat membuat tingkat agresivitas pajak perusahaan meningkat. 

Hal tersebut dikarenakan adanya usaha perusahaan untuk terus memperkecil 

nilai pajaknya dengan sengaja meningkatkan biaya CSR perusahaan.  
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Demikian sama halnya dengan pengungkapan kegiatan CSR yang harus 

diungkapkan perusahaan dalam laporan tahunan (annual report) untuk 

membuktikan bahwa perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab 

sosialnya kepada stakeholdernya. Dengan pengungkapan yang jelas dan 

lengkap diharapkan akan meminimalkan perusahaan untuk melakukan 

tindakan agresif pajak. Karena tindakan agresif pajak dianggap masyarakat 

sebagai bentuk tidak bertanggung jawab secara sosial karena perusahaan 

sengaja meminimalkan utang pajaknya dengan tidak memperhatikan 

masyarakat dan lingkungan sosialnya.  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suyanto dan 

Supramono (2012) dan Rachmithasari (2015), dengan variabel independen 

dalam penelitian tersebut adalah leverage berpengaruh positif terhadap 

agresivitas pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

leverage maka agresivitas pajak pada perusahaan akan semakin tinggi pula 

yang ditunjukkan dengan nilai CETR yang rendah. Akan tetapi, hasil penelitian 

tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Fikriyah (2013) dan Adisamartha (2015), bahwa leverage tidak berpengaruh 

terhadap agresivitas pajak.  

Sedangkan intensitas modal pernah diteliti sebelumnya oleh Adisamrtha 

dan Naniek (2015) yang menunjukkan bahwa intensitas modal tidak 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil penelitian ini bertolak 

belakang dengan hasil penelitian Ratmono dan Winarti (2015) bahwa intensitas 

modal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.  
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Pengungkapan CSR yang pernah diteliti oleh Winarsih, dkk (2013) dan 

Jessica (2014) menunjukkan hasil bahwa pengungkapan Corporate Social 

Responsibility tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil tidak 

berpengaruh signifikan ini dikarenakan pelaporan CSR tidak bisa menjadi 

ukuran terhadap kinerja CSR yang diungkapkan oleh perusahaan. Informasi 

CSR yang diungkapkan dalam laporan, belum tentu sesuai dengan kondisi 

sebenarnya. Maka, pengungkapan kegiatan CSR tidak bisa dijadikan jaminan 

akan rendahnya tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan. Hasil 

penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Siswianti dan Kiswanto (2016) yang menyatakan bahwa pengungkapan CSR 

berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.  

Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan variabel-variabel yang 

telah diteliti sebelumnya pada perusahaan pertambangan untuk menemukan 

bukti bahwa leverage, intensitas modal dan pengungkapan Corporate Social 

Responsibility akan mendorong tindakan agresif pajak. Penelitian ini berbeda 

dengan penelitian terdahulu yakni periode penelitian adalah 4 tahun (2011-

2014). Perbedaan juga terletak pada objek penelitian yang dilakukan terhadap 

perusahaan pertambangan dikarenakan masih banyaknya sub sektor 

pertambangan yang melakukan tindakan ilegal yang mengarah pada 

penghindaran pajak.  

Kontribusi penelitian ini adalah untuk memperkaya literatur mengenai 

leverage, intensitas modal dan pengungkapan CSR yang berhubungan dengan 

agresivitas pajak perusahaan. Sepanjang pengetahuan peneliti, masalah 
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mengenai hal ini masih sedikit diteliti terhadap perusahaan pertambangan. 

Dengan demikian diharapkan akan mampu menggambarkan pengaruh tersebut 

sehingga pengelolaan pajak atas perusahaan pertambangan dapat terlaksana 

dengan baik.  

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah:  

1. Apakah leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak? 

2. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak? 

3. Apakah pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh 

terhadap agresivitas pajak? 

4. Apakah leverage, intensitas modal dan pengungkapan corporate social 

responsibility secara bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak? 

C. Tujuan Penelitian 

      Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh leverage terhadap agresivitas 

pajak. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap 

agresivitas pajak. 
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3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengungkapan corporate social

responsibility terhadap agresivitas pajak.

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh leverage, intensitas modal dan

pengungkapan corporate social responsibility secara bersama-sama

terhadap agresivitas pajak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak 

akademis dan penelitian selanjutnya mengenai tindakan agresivitas pajak 

melalui leverage, intensitas modal, dan pengungkapan Corporate Social 

Responsibility.  

2. Manfaat Praktis

a. Dapat memberikan saran bagi perusahaan untuk melakukan tindakan

agresivitas pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan dan

memberikan saran pula bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan

pengungkapan CSR dengan berdasarkan Global Reporting Initiative

(GRI).

b. Dapat memberikan saran kepada pembuat kebijakan khususnya

Direktorat Jenderal Pajak untuk mengidentifikasi resiko agresivitas

pajak


