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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara, dalam APBN 

2017 telah terbukti bahwa pajak merupakan sumber pendapatan yang 

memiliki proporsi yang sangat tinggi, yaitu sekitar 85,6% atau setara 1.498,9 

T dari total penerimaan negara yang berjumlah 1.750,3 T (Kemenkeu, 2017). 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan tiang 

negara, sebagai tiang negara pajak memiliki peranan yang sangat penting 

dalam aktivitas pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia.  

Bagi wajib pajak, pajak bersifat memaksa dan wajib pajak tidak 

mendapat imbalan secara langsung atas pembayaran pajak yang telah 

dilakukan, hal tersebut sesuai dengan pengertian pajak menurut Rochmat 

Soemitro, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 

balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2014). 

Ciri yang melekat pada definisi pajak yaitu pajak dipungut berdasarkan 

atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dalam 

pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual 

oleh pemerintah, pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah dan pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran 
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pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus digunakan 

untuk membiayai public investment (Resmi, 2014). Sumber pajak di 

Indonesia berasal dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak 

badan maupun orang pribadi. Di Indonesia telah banyak badan usaha yag 

didirikan, semakin tinggi laba yang diperoleh suatu badan usaha maka 

semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan. Bagi pihak perusahaan, pajak 

dapat menjadi salah satu faktor pendorong dalam pengambilan keputusan 

(Jessica dan Toly, 2014). Perusahaan menginginkan jumlah pajak yang 

dibayarkan tidak terlalu tinggi sehingga manajerial mempersiapkan  tindakan 

untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak 

menjadi hal yang umum bahkan tidak asing dalam dunia perusahaan yang ada 

di seluruh dunia (Lanis dan Richardson, 2011a). 

Agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk 

menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik menggunakan 

cara yang tergolong legal (tax avoidance) maupun ilegal (tax evasion) (Anita, 

2015). Jika perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak maka jumlah 

pajak yang dibayarkan perusahaan dapat berkurang yang berdampak pada 

jumlah penerimaan negara, hal ini akan berdampak pada pembangunan 

nasional yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Tindakan 

agresivitas pajak dianggap sebagai tindakan perusahaan yang tidak 

bertanggung jawab secara sosial karena dampak dari pembayaran pajak 

tersebut akan langsung berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat. 



3 
 

Dalam  Undang-Undang  RI  No.  40 tahun  2007  pasal  74  mengenai  

tanggung jawab sosial dan lingkungan, tertulis bahwa “Perseroan  yang  

menjalankan  kegiatan usahanya  di  bidang  dan/atau  berkaitan dengan  

sumber  daya  alam  wajib melaksanakan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan 

Lingkungan” (Republik Indonesia, 2007a). Istilah lain untuk tanggung jawab 

perusahaan kepada sosial dan lingkungan adalah  Corporate  Social 

Responsibility (CSR). Dari Undang-Undang di atas dijelaskan bahwa 

perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

(Corporate  Social Responsibility). Tanudjaja (2006) mendefinisikan 

Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai komitmen perusahaan untuk 

bertanggung jawab baik dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan kepada 

masyarakat atas aktivitas atau operasi yang dilakukan perusahaan serta 

menjaga agar bentuk tanggung jawab tersebut dapat menyumbang manfaat 

kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya, melaksanakan CSR secara 

konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan rasa simpati masyarakat 

terhadap kehadiran perusahaan. 

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dalam 

pasal 66 ayat (2) huruf (c) salah satu laporan tahunan yang harus dilaporkan 

oleh direksi pada saat RUPS adalah Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab 

Sosial. Berdasarkan UU di atas tertulis bahwa perusahaan harus mengungkap 

tanggung jawab sosial tersebut dalam Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab 

Sosial (Republik Indonesia, 2007b). 
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Perpajakan dan Corporate Social Responsibility merupakan dua hal 

yang memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat, perbedaannya 

adalah jika dalam pembayaran pajak manfaat atas pembayaran pajak tersebut 

tidak akan dirasakan langsung oleh masyarakat tetapi dalam bentuk fasilitas, 

sarana dan prasarana, sedangkan untuk CSR masyrakat dapat merasakan 

manfaatnya secara langsung. 

Banyak peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian terkait 

pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak baik dari dalam negeri maupun luar 

negeri  diantaranya penelitian yang dilakukan Lanis dan Richardson (2011a), 

Lanis dan Richardson (2013), Anita (2015), Jessica dan Toly (2014) dan 

(Ratmono dan Sagala, 2015). Sebagian besar dari penelitian di atas 

menggunakan Effective Tax Rates (ETR)  untuk  mengukur  agresivitas  

pajak. Hasil dari beberapa penelitian di atas menunjukkan hasil yang berbeda-

beda, untuk penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richard (2011) 

menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat aktivitas CSR sebuah perusahaan, 

maka semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya. Jessica dan Toly (2014) 

dan Anita (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengungkapan 

CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak di Indonesia, sementara 

Ratmono dan Sagala (2015) menyatakan bahwa semakin rendah tingkat 

pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin tinggi tingkat agresivitas 

pajaknya. 

Dari berbagai hasil penelitian di atas dengan negara yang berbeda, 

objek yang berbeda dan tahun yang berbeda penelitian ini menarik untuk 
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diteliti kembali. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Lanis dan 

Richardson (2011b) dengan objek yang ada di Indonesia yaitu perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015, pada penelitian ini tidak 

menggunakan variabel kontrol dalam pengungkapan CSR tetapi pada 

penelitian ini peneliti ingin membuktikan faktor-faktor apa saja yang 

memengaruhi pengungkapan CSR sehingga penelitian ini merupakan replika 

dari dua penelitian yaitu dari Lanis dan Richardson (2011b) dan Handajani 

(2014). Pada penelitian yang dilakukan oleh Handajani (2014) faktor yang 

memengaruhi pengungkapan CSR yaitu board diversity dan corporate 

governance. 

Dari pemaparan di atas peneliti tertarik melakukan penelitian ulang 

dengan judul “Determinan Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

dan Pengaruhnya terhadap Agresivitas Pajak di Indonesia, Studi Empiris 

terhadap Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015”. Merujuk 

pada penelitian yang dilakukan oleh Handajani (2014) faktor yang 

memengaruhi pengungkapan CSR penelitian ini mengambil dua faktor  yaitu 

board diversity (persebaran komisaris atau keberagaman dewan) dan 

corporate governance (tata kelola perusahaan).  
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B. Rumusan Masalah  

Pajak merupakan tiang negara sehingga pendapatan negara dari sektor 

pajak sangat dibutuhkan. Seperti halnya sebuah rumah yang tidak memiliki 

tiang maka rumah tersebut akan runtuh dan tidak mungkin dapat berdiri tegap 

sebagai tempat berteduh atau tempat berlindung sebuah keluarga, begitupun 

dengan pajak apabila dari sektor pajak mengalami permasalahan dan jumlah 

yang diterima pendapatan atas pajak tidak sesuai dengan target yang 

ditetapkan maka pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyatpun akan 

terganggu.  Jika pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk dari CSR 

perusahaan kepada masyrarakat maka pada penelitian ini peneliti akan 

menguji terkait pengungkapan CSR dan agresivitas pajak sehingga beberapa 

rumusan masalah yang harus dijawab dari penelitian ini adalah: 

1. Apakah board diversity dan corporate governance berpengaruh terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility ? 

2. Apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh 

terhadap agresivitas pajak di Indonesia? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor-faktor yang 

memengaruhi pengungkapan CSR dan pengaruh pengungkapan CSR 

terhadap agresivitas pajak di Indonesia. Secara rinci tujuan penelitian ini 

adalah memberikan bukti empiris mengenai: 

1. Pengaruh board diversity dan corporate governance terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). 
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2. Pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap 

agresivitas pajak di Indonesia. 

Selain tujuan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

baik secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat teoritis: 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi literatur ilmu akuntansi, 

khususnya tentang pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak di 

Indonesia. Selain itu juga dapat digunakan referensi bagi akademis 

maupun bagi peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis: 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan 

kepada para pengguna: 

a. Bagi Pihak Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi pengambilan keputusan oleh menejemen.  

b. Bagi Investor dan Calon Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

kinerja perusahaan dan Corporate Social Responsibility Disclosure 

sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan 

sebelum membuat keputusan investasi. 

 

 

 


