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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Agresivitas pajak tidak lepas dari dunia perpajakan di Indonesia, seperti kasus 

yang dihadapi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Pada tahun 2001 PT. Kimia Farma Tbk. 

melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, laporan tersebut diaudit oleh 

Hans Tuanakotta & Mustofa. Tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai 

bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah 

diaudit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan 

kembali karena telah ditemukan kesalahan pembahasan dari sisi akuntan publik 

yang cukup mendasar. Maka sesuai dengan Pasal 102 UU Nomor 8 tahun 1995 

tentang Pasar Modal Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995, Pasal 

64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan 

di Bidang Pasar Modal maka PT. Kimia Farma Tbk. dikenakan sanksi administratif 

berupa denda sebesar Rp. 500.000.000 (Hidayat, 2015). 

Selain itu di Solo, pengusaha pedagangan farmasi menggelapkan pajak senilai 

Rp 1,06 miliar. Pengusaha tersebut kedapatan menerbitkan faktur pajak fiktif pada 

tahun 2008 untuk mendapatkan restitusi atau pengembalian kelebihan pajak. Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, telah memidanakan tersangka 

bernama Ariandi (Suwarto, 2015). Padahal Indonesia telah memudahkan wajib 

pajaknya dengan menerapkan self assesment system. Dalam self assesment system, 

Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, 
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dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Namun dengan metode perhitungan yang seperti ini, wajib pajak dapat 

merencanakan berapa beban pajak terutang yang akan dibayarkan atau bahkan 

mencurangi negara seperti kasus di atas. Tindakan seperti ini disebut agresivitas 

pajak. Agresivitas pajak ialah tindakan merancang atau memanipulasi pendapatan 

kena pajak melalui perencanaan pajak dengan menggunakan cara yang termasuk 

atau tidak termasuk dalam penghindaran pajak (Frank et al., 2009). 

Jessica dan Toly (2014) dan Winarsih et al. (2014) mengkaji mengenai 

corporate social responsibility. Teori yang mendukung penelitian ini ialah teori 

legitimasi dan teori stakeholder. Teori legitimasi ialah suatu kontrak sosial yang 

implisit dimana perusahaan bertanggung jawab terhadap harapan/tuntutan 

masyarakat. Sedangkan teori stakeholder menitikberatkan bila suatu perusahaan 

tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, harus memberikan manfaat 

pada stakeholdernya. 

Agresivitas pajak telah banyak dibahas oleh peneliti-peneliti di kancah 

internasional diantaranya Slemrod (2004); Frank et al. (2009); Lanis dan 

Richardson (2012); Watson (2015). Sedangkan di Indonesia, diantaranya oleh 

Rusydi (2013); Hadi dan Mangoting (2014); Jessica dan Toly (2014); Wijayanti et 

al. (2016). Mereka menggunakan variabel independen yang tentunya berbeda-beda. 

Penelitian mengenai agresivitas pajak seakan tidak pernah habis dibahas karena 

berkaitan dengan penerimaan pajak tiap negara. Jika beban pajak terutang yang 

dibayarkan oleh perusahaan semakin tinggi maka penerimaan pajak juga akan 
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tinggi. Di Indonesia sendiri, pendapatan negara paling besar disumbang oleh 

penerimaan pajak.  

Di Indonesia telah ditetapkan target penerimaan pajak tiap tahunnya. 

Pendapatan negara yang diterima melalui pajak yang sangat besar adalah dasar dari 

ditetapkannya target tersebut. Namun tidak serta merta target tersebut terpenuhi tiap 

tahunnya. Pada tahun 2010, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 723,31 triliun 

dengan presentase 97,31% (Kementerian Keuangan, 2010). Lalu pada tahun 2011 

realisasi penerimaan pajak sebesar 831,74 triliun atau dalam persentase senilai 

98,56% (Kementerian Keuangan, 2011). Pada tahun 2012 persentase penerimaan 

pajak ialah 96,48% dengan realisasi penerimaan sebesar 980,470 Triliun 

(Kementerian Keuangan, 2012). Selanjutnya, tahun 2013 realisasi penerimaan 

pajaknya 1.077,309 Triliun, persentase realisasi tahun 2013 ialah 93,81% 

(Kementerian Keuangan, 2013). Tahun 2014 penerimaan pajak yang didapat 

sebesar 1.103,215 Triliun dan persentase penerimaan pajak ialah sebesar 92,72% 

(Kementerian Keuangan, 2014). Realisasi dari penerimaan pajak tahun 2015 yaitu 

83,29 % (Kementerian Keuangan, 2015). Dalam 6 tahun terakhir persentase 

penerimaan pajak menunjukkan penurunan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya: 1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk 

membayar, 2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai, 3. Wajib pajak dengan 

sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga beban pajak tangguhan yang 

dibayarkan kecil.  

Penelitian ini menggunakan ROA, Corporate Social Responsibility, Research 

& Development, dan ukuran perusahaan untuk variabel independennya. Sedangkan 
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untuk variabel dependennya dipilih agresivitas pajak. Tahun 2010-2015 ialah fokus 

waktu dalam penelitian ini, dipilihnya tahun tersebut ialah untuk mengetahui 

bagaimana kondisi terbaru dari variabel independen di atas apakah berpengaruh 

dalam agresivitas pajak. Perusahaan yang akan diteliti ialah perusahaan manufaktur 

sub sektor farmasi yang terdaftar dalam BEI. Dipilihnya sub sektor farmasi sebab 

investor yang menginginkan menanamkan modalnya di sektor ini cukup banyak. 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan diketahui apakah sektor farmasi 

melakukan agresivitas pajak. Bila terbukti tidak melakukan agresivitas pajak maka 

nama baik perusahaan akan terjaga sehingga menambah tingkat kepercayaan 

investor untuk menanamkan modalnya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka dapat ditarik pertanyaan sebagai 

berikut: 

a. Apakah ROA berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan farmasi 

yang terdaftar di BEI periode 2010-2015? 

b. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI periode 2010-2015? 

c. Apakah Research & Development berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada 

perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI periode 2010-2015? 

d. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada 

perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI periode 2010-2015? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh: 

a. ROA terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI sub sektor farmasi periode 2010-2015.  

b. Corporate Social Responsibility terhadap agresivitas pajak pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI sub sektor farmasi periode 2010-2015.  

c. Research & development terhadap agresivitas pajak pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI sub sektor farmasi periode 2010-2015.  

d. Ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI sub sektor farmasi periode 2010-2015.  

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis : Untuk mengembangkan teori dan pengetahuan di bidang 

akuntansi, terutama perpajakan yang berkaitan dengan agresivitas pajak. 

b. Manfaat Praktis : Memberikan tambahan informasi bagi pemerintah 

mengenai tindakan agresivitas pajak di Indonesia dan diharapkan peneliti 

selanjutnya dapat mengembangkan penelitian yang telah ada. 




