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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini, terdapat banyak isu mengenai kondisi perusahaan yang kurang 

peduli terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar dan lingkungan sekitar 

perusahaan, akibatnya terdapat dampak kesenjangan sosial karena kehadiran 

perusahaan sebagai bagian dari masyarakat dianggap kurang memberikan manfaat 

kepada sekitarnya, serta aktivitas operasi perusahaan yang mengeksploitasi sumber 

daya secara tidak terkendali dengan tujuan untuk meningkatkan laba perusahaan 

menyebabkan kerusakan lingkungan. Dengan beberapa kondisi tersebut, 

perusahaan seharusnya tidak hanya memerhatikan aspek keuangan perusahaan saja, 

namun juga memerhatikan aspek sosial dan lingkungan. 

Upaya yang dilakukan perusahaan sebagai wujud kepedulian dan tanggung 

jawab terhadap sosial dan lingkungan yaitu dengan melakukan pertanggung 

jawaban sosial atau biasa dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR). 

Menurut Guthrie & Parker (1989) mengatakan bahwa definisi Corporate Social 

Responsibility (CSR) merupakan segala bentuk laporan yang dikeluarkan oleh 

perusahaan seperti laporan mengenai keuangan maupun selain keuangan 

perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan baik dalam lingkungan fisik 

dan sosial yang akan berdampak dalam masyarakat. Tanggung jawab sosial 

perusahaan dapat diartikan bahwa sebagai perusahaan harus bertanggung jawab 

untuk setiap kegiatan bisnisnya yang dapat mempengaruhi kondisi di sekitarnya. 

Sebuah bisnis yang di bangun secara luas harus dapat memberikan manfaat untuk 

masyarakat supaya menghasilkan dampak timbal balik yang dapat saling 

menguntunkan (S. R. Lawrence, E. Collins, 2008). Kegiatan mengenai Corporate 

Social Responsibility (CSR) memiliki regulasi atau peraturan di Indonesia yang 

mengatur perusahaan perusahaan supaya melakukan kegiatan tersebut. 
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Informasi perusahaan mengenai pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) telah diatur dalam regulasi atau peraturan yang mendukung 

kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) terutama di Indonesia, di antaranya 

adalah (“Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas,” 2007) pasal 74 yang menyebutkan bahwa jika : (1) Segala 

perusahaan apabila bergerak di bidang sumber daya alam, diwajibkan 

melaksanakan tanggung jawab sosial, (2) Biaya tanggung jawab sosial perusahaan 

yang dimaksudkan pada ayat pertama dianggarkan dan dihitung sebagai biaya yang 

pelaksanaannya memerhatikan asas kewajaran dan kepatuhan, (3) Jika perusahaan 

tidak menjalankan kewajiban yang dimaksud, maka akan di beri sangsi sesuai 

dengan peraturan yang berlaku, (4) Ketetapan lebih lanjut tentang tanggung jawab 

sosial diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). (Peraturan Pemerintah, 2012) 

dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2012 adalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengenai tanggung jawab sosial dan 

lingkungan perseroan terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah ini memuat hal hal 

mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan untuk mewujudkan 

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 

lingkungan hidup, serta yang dapat memberikan manfaat bagi komunitas setempat 

dan masyarakat pada umumnya maupun perseroan itu sendiri sehingga terwujudnya 

hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, 

norma, dan budaya masyarakat setempat. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban 

tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan 

diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memerhatikan 

kepatutan dan kewajaran.   

Melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) terkadang 

diasumsikan sebagai salah satu cara untuk meminimalkan pembayaran pajak yang 

akan dibayarkan kepada negara, karena kegiatan Corporate Social Responsibility 

(CSR) dianggap sebagai kegiatan yang mengeluarkan dana perusahaan untuk 

menyejahterakan masyarakat yang terkena dampak dari proses kegiatan 

perusahaan, terkadang dana yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut tidak 

diungkapkan secara jelas, sehingga memungkinkan perusahaan melakukan cara 
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untuk meminimalkan pembayaran pajak, serta menurut Lako (2011) kegiatan 

Corporate Social Responsibility (CSR) sukar diukur secara moneter, dikarenakan 

perusahaan biasanya mengungkapkannya secara kualitatif dalam catatan atas 

laporan keuangan. Beberapa perusahaan berpendapat bahwa pembayaran pajak 

dapat menghambat kegiatan di dalam perusahaan di mana pembayaran pajak 

mengurangi kesejahteraan perusahaan dalam hal memperoleh laba sehingga 

perusahaan berusaha secara agresif untuk menurunkan pajak perusahaan (Davis, 

Guenther, Krull, & Williams, 2016).  

Pengertian pajak secara umum dapat diartikan sebagai pungutan yang 

dilakukan pemerintah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan dan 

digunakan untuk pembiayaan negara. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan 

dihitung dari laba bersih yang diperoleh perusahaan tersebut. Pajak merupakan 

sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan 

pembangunan yang bersumber dari dalam negeri, besar kecilnya pajak akan 

menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik 

untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin (Simanjutak & 

Mukhlis, 2012). Pajak salah satu pendapatan negara, namun bagi pelaku bisnis 

(perusahaan) pajak dianggap sebagai beban investasi perusahaan. Oleh karena itu, 

perusahaan terkadang berusaha untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak yang 

dilakukan biasanya dilakukan secara terencana dan terstruktur dengan baik, hal 

tersebut yang dinamakan dengan agresivitas pajak, kegiatan ini biasanya dilakukan 

oleh manajemen perusahaan. Dengan demikian, maka agresivitas pajak adalah 

suatu keinginan perusahaan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan 

untuk meminimalkan nilai beban pajak yang akan dibayarkan dengan cara yang 

legal, illegal, maupun kedua-duanya (Yoehana, 2013). Agresivitas pajak 

perusahaan juga dinilai dari seberapa besar perusahaan tersebut mengambil langkah 

penghindaran pajak dengan memanfaatkan kesempatan yang ada didalam peraturan 

perpajakan. Kesempatan yang dilakukan perusahaan biasanya di wilayah abu abu 

peraturan pajak yang sukar dideteksi. Maka dengan begitu, perusahaan akan 

dianggap semakin agresif terhadap aturan perpajakan. 
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 Beberapa penelitian mengenai pengaruh pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap agresivitas pajak menunjukkan hasil yang beragam, 

di antaranya terdapat beberapa hasil penelitian yang menyatakan bahwa 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh secara 

signifikan terhadap agresivitas pajak (Tao zeng, 2012; Lanis & Richardson, 2013; 

Yoehana, 2013; Nugraha, 2015; Christiawan, 2016; M Tarigan, 2016; Rohman, 

2016; Suryadewi & Rasmini, 2018) 

Namun terdapat juga hasil penelitian yang tidak sependapat dengan beberapa 

penelitian lainnya yang menyatakan bahwa pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas 

pajak pajak ( Jessica & Toly, 2014; Rina, 2016; Adiyani & Septanta, 2017; Hasian 

Purba, 2017; Fionasari, Savitri, & Andreas, 2018). Terdapat beberapa hal yang 

dapat mempengaruhi agresivitas pajak selain pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR), di antaranya dengan profitabilitas dan ukuran perusahaan. 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas 

manajemen suatu perusahaan (Kasmir, 2012). Hal ini ditunjukkan oleh laba yang 

dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan 

rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan setiap perusahaan mengharapkan 

memperoleh keuntungan atau laba yang maksimal. Dalam penelitian ini, rasio 

profitabilitas yang akan digunakan adalah Return On Assets (ROA). Definisi Return 

On Assets (ROA) adalah rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan 

profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset dan modal saham 

tertentu dengan melihat laba bersih yang dimiliki perusahaan serta total asset yang 

dimiliki (Kasmir, 2012).Beberapa penelitian mengenai profitabilitas menunjukkan 

hasil yang beragam, di antaranya terdapat beberapa hasil penelitian yang 

menyatakan profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak 

( M Tarigan, 2016; Rina, 2016; Adiyani & Septanta, 2017; Reminda, 2017). 
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Namun juga terdapat beberapa penelitian mengenai profitabilitas yang 

menunjukkan hasil yang tidak sependapat dengan penelitian lain yang menyatakan 

bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara siginifikan terhadap agresivitas pajak 

(Jessica dan  Toly, 2014; Nugraha dan Meiranto, 2015 Mustika, 2017). 

Hal lain yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah ukuran perusahaan. 

Ukuran perusahaan menurut Niresh & Velnampy (2014) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan merupakan suatu skala di mana dapat diklasifikasikan sebagai besar 

kecilnya suatu perusahaan dapat dinilai dengan berbagai cara, di antaranya dengan 

melihat total asset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, nilai pasar saham, dan lain-

lain serta dapat dilihat dari total penjualan yang dimiliki.Tahap kedewasaan 

perusahaan ditentukan berdasarkan total asset yang diperoleh, semakin besar total 

asset yang dimiliki perusahaan, menunjukkan bahwa perusahaan itu telah memiliki 

prospek kinerja baik dalam jangka waktu yang relatif panjang (Reminda, 2017). 

Menurut Lanis & Richardson (2013) mengatakan bahwa ukuran perusahaan dapat 

menunjukkan seberapa besar perusahaan itu melakukan pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR), ketika perusahaan telah mengungkapkan Corporate 

Social Responsibility (CSR) secara terus menerus, itu menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut semakin kecil melakukan agresivitas pajak. Terdapat beberapa 

penelitian yang menunjukkan hasil yang beragam, beberapa hasil penelitian 

menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas 

pajak ( Ratmono & Sagala, 2016; Reminda, 2017) . 

Namun juga terdapat beberapa hasil penelitian yang menunujukkan hasil 

yang tidak sependapat dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak (Jessica 

& Toly, 2014; Nugraha, 2015; Rina, 2016; Mustika, 2017). 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Lanis dan Richardson pada tahun 2013. Penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan 

Richardson untuk menguji apakah teori legitimasi memiliki pengaruh terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan agresivitas pajak. 

Penelitian ini dilakukan di Australia dan di perusahaan yang dianggap agresif pajak 
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pada tahun 2001-2006. Sedangkan peneliti melakukan penelitian dengan 

menggunakan variabel independen pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR), profitabilitas dan ukuran perusahaan. Penelitian dilakukan di negara 

Indonesia pada tahun 2015-2018.  Serta penelitian ini pengembangan dari penelitian 

Amelia pada tahun 2018. Amelia (2018) melakukan penelitian pada perusahaan 

yang terdafar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2016, dengan 

menggunakan variabel independent Corporate Social Responsibility (CSR) dan 

Corporate Governance (CG). Sedangkan peneliti melakukan penelitian pada 

indeks saham SRI- KEHATI pada tahun 2015-2018, dengan menggunakan variabel 

independen pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), profitabilitas 

dan menambahkan variabel ukuran perusahaan. Pemilihan variabel-variabel 

tersebut dipilih karena di dalam indeks SRI-KEHATI terdapat kriteria di mana total 

asset yang dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar harus di atas Rp. 1 triliun 

berdasarkan laporan keuangan tahunan. Variabel profitabilitas menggunakan total 

aset perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mampu mengelola 

aset yang dimiliki dengan hasil laba yang sesuai dengan target perusahaan. Variabel 

ukuran perusahaan menggunakan total asset perusahaan untuk mengetahui apakah 

perusahaan tersebut telah mampu meningkatkan produktifitas perusahaan, dan 

apakah perusahaan yang terdaftar di dalam indeks SRI-KEHATI tergolong 

perusahaan besar yang melakukan tindakan agresivitas pajak atau tidak.   

Terdapat yayasan yang menaungi perusahaan-perusahaan yang peduli 

terhadap lingkungan hidup, seperti Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 

yang bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia yang meluncurkan Indeks SRI-

KEHATI tentang perusahaan yang peduli terhadap lingkungan.  

Yayasan  KEHATI merupakan yayasan yang bekerja sama dengan PT Bursa 

Efek Indonesia (BEI) yang meluncurkan indeks SRI-KEHATI yang mengacu pada 

tata cara Sustainable and Responsible Investment (SRI) dengan nama indeks SRI-

KEHATI. Indeks yang menggambarkan perusahaan-perusahaan yang 

menguntungkan secara ekonomi dengan tetap memerhatikan kelestarian 

lingkungan hidup (kehati.or.id).  
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Tujuan di bentuknya indeks ini adalah untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat luas mengenai ciri dari perusahaan terpilih pada indeks SRI-KEHATI 

yang dianggap memiliki bermacam macam bentuk pertimbangan dalam kegiatan 

usahanya yang berkaitan dengan kepedulian pada lingkungan hidup. Yayasan 

KEHATI menetapkan 25 (dua puluh lima) perusahaan terpilih yang dianggap dapat 

memenuhi kriteria indeks SRI-KEHATI. Perusahaan yang terpilih akan di evaluasi 

setiap 2 (dua) periode dalam setahun, di bulan April dan bulan Oktober 

(kehati.or.id). 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas dan 

Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan 

yang Terdaftar di Indeks SRI-KEHATI Tahun 2015-2018). 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas , maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh 

terhadap agresivitas pajak ? 

2. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak ? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak ? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di atas , maka 

tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR) terhadap agresivitas pajak. 

2. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. 

3. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. 
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1.4. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut :  

Dapat dijadikan sebagai sumber referensi serta sumbangan pemikiran pada 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR), profitabilitas dan ukuran perusahaan 

terhadap pajak khususnya agresivitas pajak. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

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

dalam segi pemahaman mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) serta 

pajak perusahaan maupun untuk mengetahui pengaruh pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR), profitabilitas dan ukuran perusahaan 

terhadap pajak khususnya agresivitas pajaknya. 

b. Bagi Perusahaan, diharapkan menjadikan sumber informasi masukan supaya 

meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan sosial sekitar tempat 

perusahaan melaksanakan aktivitasnya dan tentunya supaya dapat 

memperbaiki citra perusahaan. 

c. Bagi investor dan kreditur, dapat memberikan gambaran mengenai kondisi 

perusahaan yang dipilih untuk berinvestasi. 

d. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat mengontrol aktivitas perusahaan disekitar 

masyarakat tinggal, serta dapat mengetahui pemahaman mengenai Corporate 

Social Responsibility (CSR), serta dapat memperoleh hak hak yang seharusnya 

di butuhkan atas konsekuensi segala aktivitas yang dilakukan perusahaan. 
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1.5. Batasan Penelitian 

Batasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks SRI-

KEHATI.  Indeks SRI-KEHATI merupakan salah satu indeks saham di Bursa 

Efek Indonesia yang dilakukan di tahun 2015-2018 

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

mengukur tingkat agresivitas pajak perusahaan 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas perusahaan dalam penelitian ini 

adalah Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), profitabilitas 

dan ukuran perusahaan. 
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~halaman ini sengaja dikosongkan~ 

 


