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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Banyaknya perusahaan yang berkembang pesat di Indonesia akan 

meningkatkan pendapatan negara. Sumber pendapatan utama negara berasal dari 

sektor pajak dan non pajak. Pendapatan negara dari sektor pajak di Indonesia 

masih memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. Selain itu, sumber pendapatan negara dari sektor pajak juga memiliki 

peranan penting dalam menunjang pembangunan negara. Pajak ialah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Realisasi 

pendapatan negara menunjukkan bahwa penerimaan sektor pajak sangat besar 

dibandingkan dengan penerimaan dari sektor lainnya. Dalam periode 2015 – 2019 

realisasi pendapatan negara ditunjukkan pada tabel berikut :  

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) Periode 2015-2019 

Sumber 

Penerimaan 
2015 2016 2017 2018 2019 

Pajak 1.240.418,86 1.284.970.10 1.342.529,80 1.518.789,80 1.643.083,90 

Non Pajak 255.628,48 261.976,30 311.216,30 409.320,20 386.333,90 

Total  1.496.047,34 1.546.946,40 1.653.746,10 1.928.110     2.029.417,80 

Presentase 82,91% 83,06% 81,18% 78,77% 80,96% 

Sumber : bps.go.id, data diolah 2020 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan negara dari 

sektor pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, persentase 

penerimaan pajak mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2018. Maka dari 

itu pemerintah terus mengoptimalkan penerimaan pajak untuk mendukung 

pertumbuhan ekonomi dan menunjang pembangunan negara agar terlaksana 

sesuai dengan yang diharapkan pemerintah. Upaya pemerintah dalam 

mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu meningkatkan tax ratio dengan 

menerapkan kebijakan yang mendorong pelaku bisnis untuk mengembangkan 
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usahanya dalam negeri dengan  memberikan insentif pajak yang berupa fasilitas 

pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berupa 

Perseroan Terbuka (Wiguna & Jati, 2017). 

Tujuan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bertentangan 

dengan tujuan perusahaan, karena sebagai wajib pajak, perusahaan menganggap 

bahwa pajak sebagai beban perusahaan. Dimana perusahaan berusaha untuk 

meminimalkan biaya pajak untuk memperoleh laba yang lebih besar (Yoehana, 

2013). Oleh karena itu, perusahaan seringkali melakukan penghindaran pajak. 

Penghindaran pajak merupakan tindakan yang berdampak pada penurunan 

kewajiban perusahaan dalam membayar pajak.  Menurut Dyreng et al., (2009) 

mendefinisikan penghindaran pajak yaitu segala tindakan yang dilakukan 

perusahaan yang berakibat pada pengurangan terhadap pajak. Penghindaran pajak 

berbeda dengan penggelapan pajak (tax evasion). Penghindaran pajak yang 

dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan Undang-Undang Perpajakan yang 

berlaku, yang bertujuan meminimalkan beban pajak. Tindakan tersebut biasanya 

dilakukan pada perusahaan yang berada di wilayah yang abu abu terhadap 

peraturan perpajakan, dengan demikian tingkat penghindaran pajak akan semakin 

tinggi. 

Berdasarkan laporan yang dibuat bersama penyidik dari IMF di tahun 2016, 

melalui survey yang dianlisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan 

database International Center for Policy and Research (ICPR) dan International 

Center for Taxation and Development (ICTD) yang menghasilkan data dari 30 

negara terkait dengan penghindaran pajak dan negara Indonesia termasuk negara 

yang menduduki peringkat ke 11 dengan nilai yang diperkirakan sebesar 6,48 

milliar dollar AS. Dengan demikian, banyak perusahaan di Indonesia yang tidak 

membayar pajak ke Dinas Pajak Indonesia (www.tribunews.com). Selain itu, 

kasus penghindaran pajak seringkali terjadi di Indonesia, pada tahun 2013 terjadi 

pada perusahaan manufaktur di Indonesia yaitu PT Toyota Motor Manufacturing 

Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia 

menyatakan bahwa nilai penjualannya sebesar Rp 32,9 trilliun. Namun, terdapat 

perbedaan saat Dirjen Pajak melakukan koreksi pada nilai penjualannya mencapai 

http://www.tribunews.com/
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Rp34,5 trilliun. Oleh karena itu, terdapat koreksi sebesar Rp 1,5 trilliun 

(www.nasional.kontan.co.id) 

Penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan yang identik dengan 

kurangnya transparansi dan dilakukan secara terencana dan terstruktur dengan 

baik. Penghindaran pajak bersifat unik, menurut perusahaan tindakan ini sah 

untuk dilakukan, tetapi sangat tidak diinginkan oleh pemerintah karena akan 

mengurangi penerimaan pemerintah dari sektor pajak (Wiguna & Jati, 2017). 

Tindakan penghindaran pajak  dianggap sebagai sesuatu yang tidak bertanggung 

jawab secara sosial (Lanis & Richardson, 2012). 

Rendahnya kesadaran perusahaan dalam tanggung jawab lingkungan dan 

sosial akan berdampak buruk pada kondisi lingkungan dan kesenjangan sosial 

masyarakat sekitar. Tanggung jawab sosial perusahaan biasa disebut Corporate 

Social Responsibility (CSR). Oleh karena itu, bentuk tanggung jawab lingkungan 

dan sosial merupakan aspek penting dalam mepertahankan citra perusahaan. 

Menurut Lanis & Richardson (2012), Corporate Social Responsibility (CSR) 

dianggap menjadi faktor kunci keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. 

Menurut Guthrie & Parker (1989), Corporate Social Responsibility (CSR) 

didefinisikan sebagai laporan yang dikeluarkan perusahaan baik yang terkait 

dengan aspek keuangan maupun terkait dengan kegiatan perusahaan yang  

berdampak baik bagi lingkungan dan sosial masyarakat. Perusahaan diwajibkan 

memberikan manfaat kepada lingkungan dan masyarakat sekitar dengan 

melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). Regulasi 

mengenai kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di 

Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 

pasal 74 yang berisi informasi mengenai pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya 

dibidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) 

merupakan kegiatan yang mengeluarkan dana perusahaan untuk tanggung 

jawabnya baik dalam bentuk materi maupun kegiatan-kegiatan yang bermanfaat 

http://www.nasional.kontan.co.id/
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bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perusahaan wajib 

melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang nantinya akan 

menambah beban perusahaan, namun perusahaan mencari cara agar tidak 

terbebani dengan mealakukan tindakan penghindaran pajak, dimana perusahaan 

tidak transparansi dalam mengungkapkan dana yang digunakan, sehingga bisa 

diasumsikan sebagai salah satu cara untuk meminimalkan beban pajak.  

Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dimanfaatkan perusahaan 

dengan strategi untuk mensiasati pengenaan pajak sehingga biaya yang 

dikeluarkan untuk kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dibebankan 

sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak dengan cara memanfaatkan celah 

peraturan perpajakan, dengan memark-up biaya Corporate Social Responsibility 

(CSR) sehingga biaya yang dikeluarkan dapat mengurangi laba kena pajak. Dalam 

meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan yang terkait dengan 

kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yaitu melalui strategi yang 

diterapkan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn). 

Pada dasarnya kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan 

dituntut untuk bertanggungjawab atas seluruh aktivitas usahanya kepada para 

stakehodernya termasuk dalam membayar pajak kepada pemerintah selaku 

regulator tanpa melakukan tindakan penghindaran pajak.  

Keterkaitan antara pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

dengan penghindaran pajak yaitu bahwa semakin tinggi pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR), maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak 

yang dilakukan perusahaan. Beberapa penelitian tentang keterkaitan antara 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap penghindaran 

pajak menunjukkan hasil yang berbeda beda, penelitian yang dilakukan oleh Lanis 

& Richardson (2012) mengenai pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR) di luar negeri yang menggunakan Effective Tax Rate (ETR) sebagai alat 

pengukur tingkat agresivitas pajak perusahaan menunjukkan hasil bahwa 

Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh negatif terhadap agresivitas 

pajak yang diproksikan dengan menggunakan Effective Tax Rate (ETR). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muzakki & Darsono 
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(2015) yang menunjukkan hasil bahwa Corporate Socia Responsibility (CSR) 

berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, semakin 

tinggi tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), maka 

semakin rendah tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan. Adapun penelitian 

yang dilakukan oleh Lanis & Richardson (2013) mengenai agresivitas pajak yang 

diproksikan dengan menggunakan Effective Tax Rate (ETR) terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) menunjukkan hasil bahwa 

agresivitas pajak yang diproksikan dengan menggunakan Effective Tax Rate 

(ETR) berpengaruh positif terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) dengan menggunakan teori legitimasi sebagai acuan 

penelitian. Penelitian juga dilakukan di Indonesia oleh Jessica dan Toly (2014)  

menyatakan bahwa pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) tidak 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang diproksikan dengan menggunakan 

Effective Tax Rate (ETR). Dapat diartikan bahwa pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia tidak 

dijelaskan secara rinci dan masih bersifat umum.  

Selain itu, bekembangnya isu mengenai peraturan perpajakan yaitu box tax 

gap yang merupakan perbedaan perlakuan antara laba menurut akuntansi dan laba 

menurut peraturan perpajakan. Fenomena ini sering terjadi sehingga mendorong 

manajemen perusahaan melakukan manajemen laba. Manajemen laba juga 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Menurut 

Scott (2015) manajemen laba didefinisikan sebagai intervensi yang dilakukan oleh 

manajemen perusahaan dalam proses menyusun laporan keuangan bagi pihak 

eksternal dengan menggunakan kelonggaran penggunaan metode akuntansi untuk  

meratakan, menaikkan, dan menurunkan laba, serta membuat kebijakan yang 

dapat menunda atau mempercepat pendapatan dan biaya-biaya yang membuat 

laba perusahaan menjadi lebih kecil atau lebih besar sesuai dengan apa yang 

diharapkan perusahaan. Manajemen laba dan penghindaran pajak saling terkait 

karena manajemen perusahaan selalu berusaha agar laba perusahaan terlihat lebih 

kecil untuk meminimalisir beban pajak yang ditanggung perusahaan. Dengan kata 

lain, semakin perusahaan melakukan tindakan manajemen laba maka tingkat 
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penghindaran pajak perusahaan semakin tinggi karena beban pajak yang 

ditanggung perusahaan semakin kecil. Beberapa penelitian mengenai pengaruh 

manajemen laba terhadap penghindaran pajak menunjukkan hasil yang berbeda-

beda. Penelitian yang dilakukan oleh Septiadi et al., (2017) mengenai pengaruh 

manajemen laba terhadap penghindaran pajak menunjukkan hasil bahwa 

manajemen laba berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Adapun 

penelitian yang dilakukan oleh Wang & Chen (2012) menunjukkan hasil bahwa 

manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2017) menunjukkan 

hasil bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hutapea dan Herawaty (2020) 

menunjukkan hasil bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. 

Faktor lain yang dianggap mempengaruhi penghindaran pajak yaitu capital 

intensity, capital intensity atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi 

perusahaan yang dikaitkan dengan investasi asset tetap. Rasio ini menunjukkan 

efisiensi penggunaan aktiva untuk menghasilkan penjualan serta bagaimana 

perusahaan berkorban dalam mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi guna 

memperoleh keuntungan perusahaan (Yoehana, 2013). Banyaknya asset tetap 

yang dimiliki perusahaan akan menimbulkan beban depresiasi yang sangat tinggi. 

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak asset tetap yang dimiliki 

perusahaan maka mendorong perusahaan melakukan tindakan penghindaran 

pajak, karena semakin tinggi beban depresiasi yang ditanggung perusahaan akan 

mengurangi pendapatan kena pajak dan Effective Tax Rate (ETR) turun (Mustika, 

2017). Dalam penelitian Ayem & Setyadi (2019), metode penyusutan menurut 

akuntansi fikal yang boleh digunakan dalam perpajakan yaitu hanya metode garis 

lurus dan metode saldo menurun ganda. Beberapa penelitian mengenai pengaruh 

capital intensity dengan penghindaran pajak menunjukkan hasil yang berbeda-

beda, penelitian yang dilakukan Delgado et al. (2014) menyatakan bahwa capital 

intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Darmadi dan Zulaikha (2013) 
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dengan menggunakan pengukuran Effective Tax Rate (ETR)  menyatakan bahwa 

capital intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adapun penelitian 

yang dilakukan oleh Muzakki dan Darsono (2015) menunjukkan hasil bahwa 

capital intensity berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Sholeha (2018) menunjukkan hasil bahwa capital 

intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Lanis & Richardson pada tahun 2012 yang menguji pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR) dengan menjadikan capital intensity sebagai variabel 

kontrol. Penelitian tersebut dilakukan di negara Australia pada perusahaan publik 

di Australia untuk tahun keuangan 2008-2009. Serta penelitian ini merupakan 

pengembangan dari penelitian yang dilakukan Muzakki & Darsono (2015). 

Muzakki & Darsono (2015) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2013. Sedangkan dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan variabel independen pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR), manajemen laba, dan capital intensity 

serta variabel dependennya menggunakan penghindaran pajak. penelitian ini 

dilakukan di Indonesia pada tahun 2015-2019. Objek penelitian ini menggunakan 

Wajib Pajak Badan yaitu Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019. Perusahaan 

manufaktur terdiri dari sektor yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka 

industri dan sektor industri barang dan konsumsi. Peneliti memilih menggunakan 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia selain perusahaan 

manufaktur memiliki peranan yang sangat tinggi dalam meningkatkan 

perekonomian negara dan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) perusahaan 

manufaktur mampu menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) tertinggi sebesar 

20,9% pada tahun 2017 serta penerimaan pajak terbesar. Dan sektor industri dasar 

dan kimia mempunyai sub sektor terbanyak dibandingkan dua sektor lainnya yaitu 

8 sub sektor dan mengalami pertumbuhan yang meningkat sebesar 17,08% sampai 

tahun 2017. Namun berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai tingkat 

penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia 



 

8 

 

yang terdaftar di BEI masih tergolong tinggi, dimana masih banyak perusahaan 

yang membayar pajaknya kurang dari 25%, seperti pada PT Indocement Tunggal 

Prakarsa Tbk pada tahun 2016 – 2018 (2016 : 7% ; 2017 : 19% ; 2018 : 18%). 

Selain itu, PT Aneka Gas Industri Tbk, dan PT Fajar Surya Wisesa yang juga 

membayarkan pajaknya kurang dari  25% pada tahun tahun tertentu (Maulidya, 

2020). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hartono (2018) sektor industri 

dasar dan kimia masih kurang dalam mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. 

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik mengambil judul 

dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR), Manajemen Laba, dan Capital Intensity Terhadap 

Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2015-2019)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak? 

2. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 

3. Apakah capital intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

dilaksanakan penelitian ini adalah  :  

1. Untuk menguji pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR) terhadap penghindaran pajak. 

2. Untuk menguji pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak. 

3. Untuk menguji pengaruh capital intensity terhadap penghindaran pajak 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : 
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1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 

untuk dapat dijadikan sumber acuan dalam serta sumbangan pemikiran pada 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR), manajemen laba, dan capital intensity. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 

sebagai berikut :  

a. Bagi Mahasiswa, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat 

baik dari segi pemahaman mengenai pengaruh pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR), manajemen laba, dan capital intensity. 

b. Bagi Perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan perusahan 

sebagai bahan masukan supaya lebih meningkatkan kepedulian terhadap 

lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar usahanya dan dijadikan 

perusahaan untuk memperbaiki citra perusahaan. 

c. Bagi Investor, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

pandangan bagaimana manajemen perusahaan dalam tanggung jawab sosial 

suatu perusahaan dan bagimana manajemen perusahaan mengambil 

kebijakan terkait perpajakan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan industri dasar dan kimia 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2019 

2. Faktor – Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dalam penelitian 

ini adalah pengungkapan Corporate Social Responsibility, manajemen laba, 

dan capital intensity. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan Effective Tax Rate (ETR) untuk 

mengukur tingkat penghindaran pajak perusahaan. 

 


