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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Selama beberapa dekade terakhir, banyak perusahaan yang melakukan 

CSR sebagai kamuflase untuk mengelabui banyak pihak. Alasan yang paling 

menonjol adalah sebagai strategi bisnis untuk bertanggung jawab kepada 

masyarakat agar tidak memprotes dan menolak kehadiran perusahaan yang 

telah mengeksploitasi alam dan merusak lingkungan. Alasan lain yaitu 

menghindari pajak. Perusahaan dengan sengaja membuat program dan aktivitas 

CSR semu serta melakukan mark-up biaya CSR dalam jumlah besar dengan 

motif menghindari pajak (tax avoidance). (Konten.co.id) 

Tax avoidance merupakan cara untuk mengurangi pajak yang bersifat 

legal, karena tidak melanggar peraturan yang ada melainkan dengan 

memanfaatkan celah-celah hukum perpajakan yang berlaku. Tax avoidance 

dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil tingkat pembayaran 

pajak yang harus dilakukan guna meningkatkan cash flow perusahaan. 

Meskipun hal ini tidak melanggar hukum, namun menyebabkan tujuan 

pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan 

dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak yang berusaha mengefisiensikan 

beban pajaknya agar memperoleh laba yang lebih besar untuk kelangsungan 

hidup perusahaannya sehingga usaha pemerintah untuk meningkatkan 

kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak terhalang oleh adanya praktik 
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penghindaran pajak (tax avoidance) tersebut yang nantinya akan berdampak 

pada pendapatan negara (Putri et al., 2014). Selain berdampak terhadap negara, 

perusahaan juga akan mendapatkan sanksi atau finalti berupa administrasi dan 

pidana serta menurunnya reputasi perusahaan dimata publik. 

Pada dasarnya perusahaan harus memiliki kewajiban atas seluruh 

aktivitasnya terhadap para stakeholder. Keberlangsungan hidup perusahaan 

tergantung pada legitimasi dari masyarakat sekitarnya. Perusahaan harus 

menjaga hubungan baik dengan stakeholder dan memenuhi harapan-harapan 

yang di inginkan serta memberikan nilai tambah pada stakeholder. Salah satu 

bentuknya adalah perusahaan harus memberikan kontribusi kepada pemerintah 

melalui pembayaran pajak, sehingga perusahaan dapat bertanggung jawab 

sosial terhadap seluruh stakeholder. 

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 tentang Perseroan 

Terbatas (PT) menyatakan bahwa, tanggung jawab sosial dan lingkungan     

(CSR) adalah komitmen perseroan/perusahaan untuk berperan serta dalam 

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan 

dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas 

setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 

Di Indonesia CSR merupakan sesuatu yang bersifat voluntary atau tidak 

wajib dilakukan oleh perusahaan. Namun bagi beberapa perusahaan di 

Indonesia CSR merupakan sebuah hal yang mandatory atau wajib dilakukan. 
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Hal ini diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan 

Terbatas yang menyatakan:  

(1) perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL); (2) TJSL merupakan kewajiban 

perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan 

yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan 

kewajaran; (3) perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai 

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

John Elkington (1997) dalam Wibisono (2007) memberikan pandangan 

bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, harus memperhatikan “3P” yaitu 

profit (keuntungan), people (masyarakat) dan planet  (lingkungan). Selain 

mengejar profit, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada 

pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif 

dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Menurut Tjipta (2008), CSR 

akan menjadi strategi bisnis yang inheren dalam perusahaan untuk menjaga 

atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merk produk 

(loyalitas) atau citra perusahaan. 

Konsep tentang CSR berawal dari teori legitimasi dan teori stakeholder 

(Wahyudi, 2015). Menurut pandangan teori legitimasi, perusahaan melakukan 

aktivitas CSR sebagai bentuk cara mendapatkan legitimasi dari masyarakat. 

CSR dianggap sebagai kepedulian perusahaan dalam mensejahterakan 
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masyarakat (Habibi, 2017). Menurut teori stakeholder, perusahaan melakukan 

CSR untuk memenuhi harapan dari para stakeholder. Dengan demikian 

perusahaan sudah seharusnya memberikan kontribusi kepada pada stakeholder-

nya melalui aktivitas-aktivitas CSR seperti membuat produk yang ramah 

lingkungan, memberikan pelatihan kepada karyawan, memberikan beasiswa 

kepada masyarakat berprestasi, memberikan sumbangan dalam rangka 

penanggulangan bencana nasional dan lain-lain (Femitasari, 2014; Wahyudi, 

2015). 

CSR dan pembayaran pajak memiliki kesamaan dalam tanggung jawab 

sosial kepada masyarakat. Melalui kegiatan CSR, perusahaan dapat melakukan 

kepedulian sosial dengan cara membangun kesejahteraan dan kepedulian 

terhadap lingkungan sosial tempat perusahaan beroperasi. Sedangkan pajak 

yang dibayarkan perusahaan nantinya akan digunakan sebagai pembangunan 

dan pembiayaan fasilitas untuk kepentingan masyarakat dan negara. Sehingga, 

apabila perusahaan melakukan kegiatan CSR maka perusahaan tersebut dapat 

dikatakan peduli terhadap lingkungan sosial dan seharusnya taat atas 

pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan tanpa mengurangi besarnya biaya 

yang telah menjadi kewajibannya, sehingga perusahaan tersebut dapat 

dikatakan peduli terhadap lingkungan melalui taat membayar pajak atau tidak 

melakukan tax avoidance (Nugraha, 2015; Habibi, 2017). 

Hubungan CSR dengan tax avoidance dapat dijelaskan bahwa CSR 

merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada seluruh stakeholder-

nya. Dan pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan 
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kepada stakeholder-nya melalui pemerintah. Dengan demikian, perusahaan 

yang terlibat penghindaran pajak adalah perusahaan yang tidak bertanggung 

jawab sosial (Lanis dan Richardson, 2012), sehingga keputusan perusaahan 

untuk mengurangi beban pajaknya atau melakukan penghindaran pajak juga 

dipengaruhi oleh sikapnya terhadap CSR (Hidayat et al., 2016). 

Pemilihan dan penetapan suatu keputusan bisnis juga diperlukan sumber 

manusia yang memadai dari pihak-pihak pengambil keputusan dalam hal ini 

adalah dewan komisaris dan direksi yang merupakan organ perusahaan. 

Diversitas merupakan suatu perbedaan dan variasi atribut yang dimiliki oleh 

dewan komisaris dan direksi, salah satunya yaitu gender. Istilah gender 

digunakan untuk menjelaskan karakteristik antara pria dan wanita atau antara 

sifat-sifat feminim dan maskulin yang ada di dalam masyarakat (Supriyanto, 

2014). Dalam Bernardi dan Threadgill (2010) menyebutkan keberadaan dan 

meningkatnya jumlah wanita sebagai board of director perusahaan berkorelasi 

kuat dengan meningkatkan perhatian terhadap masalah-masalah etis dan 

lingkungan. 

Kaitan antara CSR dengan tax avoidance telah diteliti oleh beberapa 

peneliti seperti Hoi et al. (2013), Wahyudi (2015) serta Dharma dan Noviari 

(2017). Hasil yang ditemukan oleh Hoi et al. adalah perusahaan dengan 

kegiatan CSR yang tidak bertanggung jawab memberikan efek menambah 

tingkat penghindaran pajak (tax avoidance) suatu perusahaan. Sehingga ketika 

perusahaan tidak bertanggung jawab secara sosial maka perusahaan tersebut 

melakukan praktik penghindaran pajak yang lebih agresif. Sementara hasil 
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penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2015) menunjukkan bahwa tidak 

adanya pengaruh secara signifikan antara CSR terhadap tax avoidance. hal ini 

mungkin disebabkan oleh masih rendahnya praktik CSR di Indonesia, sehingga 

CSR tidak dapat dijadikan indikator penghindaran pajak (tax avoidance). 

Dharma dan Noviari (2017) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 

pengungkapkan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat penghindaran 

pajak (tax avoidance).  

Belum konklusifnya hasil penelitian yang menguji pengaruh CSR 

terhadap tax avoidance tersebut memberi ruang untuk dilakukan kajian  lebih 

lanjut. Penelitian ini menguji pengaruh CSR terhadap tax avoidance dengan 

menambah gender sebagai variabel moderasi dengan pengambilan sampel dari 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Penambahan gender sebagai 

pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menjadi penting 

untuk dilakukan karena banyak perusahaan memanfaatkan program CSR untuk 

kepentingan perusahaan itu sendiri tanpa memandang dampak bagi 

kesejahteraan sosial sekitar. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dengan ini 

peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance dengan Gender 

sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016)” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka 

penulis mengajukan perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

berpengaruh terhadap Tax Avoidance di Indonesia ? 

2. Apakah Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

berpengaruh terhadap Tax Avoidance dengan memperhitungkan 

proporsi perempuan dalam dewan perusahaan (gender) di Indonesia? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR) terhadap Tax Avoidance dengan memperhitungkan 

proporsi gender di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki 

manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat teoritis :  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

akuntansi, khususnya pengaruh pengungkapan CSR terhadap Tax Avoidance 

dengan adanya perempuan dalam dewan perusahaan di Indonesia. Selain itu 

juga dapat digunakan referensi bagi akademis maupun bagi peneliti 

selanjutnya.  
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2. Manfaat Praktis :  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan 

kepada para pengguna, khususnya kepada Dirjen Pajak agar dapat membuat 

kebijakan dan regulasi mengenai Tax Avoidance, mengingat masih 

tingginya kegiatan Tax Avoidance di Indonesia. 


