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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Penelitian 

Pajak memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian 

negara. Hal ini dikarenakan pajak yang berasal dari masyarakat merupakan 

intrumen sumber utama pendapatan negara, karena dari pajaklah 

pemerintah dapat menjalankan program-programnya dalam tujuan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.Ketentuan pungutan pajak di 

Indonesia sendiri diatur dalam Undang – undang seperti yang dinyatakan 

dalam pasal 23A Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen III. Pasal 

23A UUD 1945 berbunyi “pajak dan pungutan lain bersifat memaksa 

untuk keperluan negara diatur dengan undang – undang”. Hal ini 

menunjukan bahwa pemerintah dalam mengelola pajak yang berasal dari 

wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan bertanggungjawab di 

berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum. 

Di Indonesia sendiri sudah banyak peraturan yang dibuat tentang 

pajak khususnya untuk wajib pajak badan, seperti kebijakan penurunan 

tarif pajak yang tertuang pada Undang-Undang No.36 tahun 2008 pasal 17 

ayat (2b) yang menjelaskan bahwa “wajib pajak badan dalam negeri yang 

berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh 

persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di 

bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat 
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memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur 

dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”. Pada dasarnya peraturan 

perpajakan ini dimaksudkan untuk mendorong wajib pajak badan dalam 

negeri untuk terus maju dan berkembang dalam menjalankan usahanya.  

Peraturan-peraturan pajak yang dibuat adalah upaya pemerintah 

untuk membuat atau memperbaiki sistem perpajakan agar lebih baik. 

Upaya ini diharapkan dapat memberi keuntungan bagi wajib pajak badan, 

sehingga potensi pajak dapat dioptimalkan dan memberikan dampak 

positif pada wajib pajak badan dan pemerintah dengan meningkatnya 

pendapatan negara dari pajak. 

Peraturan-peraturan pajak yang dibuat pemerintah ini pada 

kenyataannya memiliki kendala dalam memperoleh pajak yang optimal. 

Kendala yang dihadapi pemerintah adalah tindakan penghindaran pajak 

yang dilakukan oleh wajib pajak badan dalam meminimalisasi beban pajak 

perusahaan. Penghindaran pajak atau tax avoidance adalah tindakan yang 

dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah (loopholes) yang 

terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari 

pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan 

selain untuk menghindari pajak (sumber : direktorat jenderal pajak pada 

www.pajak.go.id). Dyreng at al., (2010) juga mengungkapkan bahwa tax 

avoidance merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang harus 

dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. 

http://www.pajak.go.id/


3 
 

Penghindaran pajak ini merupakan kendala dan sekaligus menjadi 

tantangan pemerintah dalam melaksanakan programnya untuk 

meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Pajak yang dibayar oleh 

wajib pajak badan dihitung berdasarkan perolehan laba perusahaan itu 

sendiri yang secara langsung mengurangi laba bersih perusahaan. Hal ini 

tentu merupakan sebuah dilema bagi perusahaan dalam mengambil 

keputusan karena bagi perusahaan pajak adalah beban yang dimana dapat 

menghalangi perusahaan dalam memperoleh laba yang sebesar-besarnya. 

Hal ini tidak sejalan dengan pemerintah yang bertujuan memaksimalkan 

pendapatan pajak. 

Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa pajak merupakan 

faktor yang memotivasi pengambilan keputusan perusahaan. Tindakan 

penghindaran pajak merupakan tindakan perusahaan yang telah 

direncanakan dengan tujuan memperoleh laba sebesar besarnya. 

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wajib pajak 

badan merupakan sikap atau tindakan yang tidak bertanggung jawab 

sosial, karena pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh wajib pajak, yang mana dana yang diperoleh oleh 

pemerintah dari pajak merupakan hak masyarakat untuk kepentingan 

umum. 

Perusahaan sebagai wajib pajak badan mempunyai dua kewajiban 

ganda, yaitu tidak hanya harus memberikan kontribusi dalam membayar 

pajak tetapi juga melakukan melaksanakan kegiatan Cororate Social 
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Responsibility sebagai tindak lanjut tanggung jawab sosial kepada 

masyarakat. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor  40 Tahun 2007 

pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan 

adalah komitmen perseroan 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. Cororate Social 

Responsibility adalah bentuk nyata kepedulian kalangan dunia usaha 

terhadap lingkungan di sekitarnya (Kementerian Lingkungan Hidup, 

2012). 

Corporate Social Responsibility merupakan sebuah tanggung 

jawab atas kegiatan yang berhubungan atau berkaitan dengan sumber daya 

alam. Hal ini sejalan dalam ajaran islam, bahwa manusia harus menjaga 

dan melestarikan lingkungan, selain itu dituntut untuk bertanggung jawab 

atas dampak yang timbul dari adanya aktivitas yang dilakukan. Hal ni 

dijelaskan dalam surah Al A’raf ayat 56 yang berbunyi : 

 

Yang artinya, “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka 

bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan 

rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 
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Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat 

baik”. 

Pada dasarnya perusahaan di Indonesia sebagai wajib pajak badan 

tidak semuanya wajib untuk melakukan kegiatan Corporate Social 

Responsibility, hanya bagi beberapa perusahaan kegiatan Corporate Social 

Responsibility merupakan hal yang wajib untuk dilakukan. Hal ini diatur 

sesuai dengan 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. 

Hal ini menunjukan bahwa perusahaan sebagai wajib pajak badan 

yang beroperasi atau melakukan usahanya berkaitan dengan sumber daya 

alam wajib untuk melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility. 

Corporate Social Responsibility dalam penelitian ini menggunakan 5 

(lima) indikator. Data yang dikumpulkan bersumber dari pengungkapan 

perusahaan masing-masing dalam laporan tahunan selama 2012 - 2014 dan 

dikumpulkan dalam gambar 1.1, sebagai berikut : 
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Sumber : Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur 2012-2014 

Gambar 1.1 

Pengungkapan Perusahaan pada Corporate Social Responsibility 

Perusahaan sebagai wajib pajak badan yang diharapkan 

melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility juga diwajibkam 

untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan Watson (2011), dan Lanis dan 

Richardson (2012) yang mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat 

tanggung jawab sosial perusahaan maka semakin rendah tingkat 

penghindaran pajaknya. Perusahaan dalam melakukan pembayaran pajak 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah karakteristik 

sebuah perusahaan. Karakteristik pada perusahaan yang berkaitan secara 

langsung pada tingkat efektif pajak adalah Capital Intensity atau yang 

dikenal sebagai  rasio intensitas modal. 

495 

347 34 

444 

179 

Lingkungan

Tenaga Kerja

Hak Asasi Manusia

Masyarakat Sosial

Tanggung Jawab Produk

CSR 



7 
 

Capital Intensity adalah tingkat dimana besaran investasi aset 

perusahaan pada aset tetapnya. Aset tetap sebagai salah satu kekayaan 

perusahaan memiliki dampak yang dapat mengurangi penghasilan 

perusahaan yang dimana hampir semua aset tetap dapat mengalami 

penyusutan atau depresiasi yang dimana akan menjadi biaya bagi 

perusahaan itu sendiri. Maka semakin besar biaya yang dikeluarkan akibat 

depresiasi dari aset tetap maka akan semakin kecil tingkat pajak yang 

harus dibayarkan atau dikeluarkan oleh peusahaan. Aset tetap yang 

dimiliki oleh perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak 

yang dikenakan akibat dari depresiasi aset tetap perusahaan setiap 

tahunnya (Rodriguez dan Arias, 2012). Hal ini menunjukan bahwa 

perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar menunjukan 

tingkat pajak efektif yang rendah. 

Pajak yang dianggap sebagai beban oleh perusahaan karena 

menghambat perusahaan dalam mencapai laba yang diharapkan, 

mendorong perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar 

dengan cara mengurangi beban pajak yang diterima oleh perusahaan. 

Untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar, perusahaan 

melakukan manajemen pajak didalam perusahaan. 

Manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan 

dengan benar namun jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditekan 

serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. 

Tujuan dari manajemen pajak adalah meminimalisasi beban atau pajak 
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yang terutang baik dalam tahun berjalan ataupun untuk tahun-tahun 

berikutnya. Strategi manajemen pajak adalah penghindaran pajak. 

Penghindaran pajak umumnya berbeda dengan penggelapan pajak, dimana 

penghindaran pajak dilakukan dengan cara yang tidak dimaksudkan oleh 

hukum sedangkan penggelapan pajak dilakukan dengan melanggar hukum 

yang ada (www.pajak.go.id). Penghindaran pajak memberikan keuntungan 

terhadap perusahaan namun di sisi lain penghindaran pajak memberikan 

dampak negatif terhadap perusahaan. Hal ini dikarenakan tindakan 

penghindaran pajak dapat mencerminkan kepentingan pribadi manajer 

ataupun perusahaan itu sendiri dengan cara memanipulasi laba dalam 

informasi keuangan kepada investor (Dyreng et. al, 2008). 

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Yoehana Marreta, 

(2013)  dengan menambahkan capital lintensity dan perencanaan pajak 

sebagai variabel independen dan tidak menggunakan variabel kontrol. 

Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan 

penghindaran pajak (tax avoidance), adapun faktor-faktor tersebut adalah 

Corporate Social Responsibility (CSR), Capital Intensity, dan 

Perencanaan pajak. Faktor-faktor digunakan karena adanya keterikatan 

yang cukup kuat antara satu sama lain pada suatu perusahaan. 

Belum banyak penelitian yang berkaitan Corporate Social 

Responsibility (CSR), Capital Intensity, dan Perenccanaan Pajak terhadap 

penghindaran pajak di Indonesia, terutama tentang Corporate Social 

Responsibility. Padahal Corporate Social Responsibility penting 
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diungkapkan agar perusahaan tersebut tetap going concern dan juga belum 

ada penelitian di Indonesia yang secara langsung mengkaitkan antara 

corporate social responsibility (CSR), capital intensity, dan perencanaan 

pajak terhadap penghindaran pajak. Penulis dalam penelitian ini 

menggunakan laporan keuangan dalam mengkaji dan meneliti apakah 

terdapat pengaruh antara faktor-faktor tersebut terhadap penghindaran 

pajak (tax avoidance). 

Penelitiaan ini didasari dari adanya fenomena khusus tentang 

penghindaran pajak dan program pemerintah yang ingin meningkatkan 

pendapatan negara dari pajak, yang selama pada tahun 2015 program ini 

sudah terealisasi 84,7 persen, yaitu sebesar Rp 1.491,5 triliun dari target 

Rp 1.761,6 triliun (Sumber: Badan Pusat Statistik). Telah diketahui bahwa 

pendapatan negara dalam penerimaan relisasi pajak terus meningkat, 

seperti yang ditunjukan pada tabel 1.2 : 
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   Sumber : Badan Pusat Statistik 2014 

Gambar 1.2 

Realisasi Pendapatan Pajak (dalam jutaan) 

 

Hal ini menunjukan bahwa program yang dilakukan hampir 

terealisasi sepenuhnya, walau begitu masih ada kendala yang menghambat 

pemerintah dalam penerimaan pajak. Padahal seperti yang kita ketahui 

penghindaran pajak merupakan aktivitas yang tidak bertanggung jawab 

secara sosial, maka dari itu penulis mencoba melakukan penelitian tentang 

penghindaran pajak ini dengan judul  “Pengaruh Corporate Social 

Responsibility, Capital Intensity, dan Perencanaan Pajak Terhadap 

Penghindaran Pajak (Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014)”. 
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B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 

1) Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak ? 

2) Apakah Capital Intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran 

pajak ? 

3) Apakah perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran 

pajak ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, diperlukan 

adanya tujuan dari penelitian dan sekaligus untuk menguji dan 

menemukan bukti secara empiris mengenai: 

1) Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh Corporate Social 

Responsibility terhadap penghindaran pajak. 

2) Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh capital intensity 

terhadap penghindaran pajak. 

3) Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh perencanaan pajak 

terhadap penghindaran. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan memberi 

manfaat sebagai berikut : 

Teoritis : 

1) Penelitian ini dapat mengembangkan wawasan berpikir yang dilandasi 

konsep ilmiah. 

2) Penelitian ini dapat membantu dalam memberikan kontribusi pada 

penelitian selanjutnya. 

3) Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai sikap dan 

kepatuhan perusahaan di Indonesia mengenai kewajiban membayar 

pajak.  

Praktis : 

1) Bagi pemerintah  

Agar pemerintah dapat menggunakan data dari penelitian ini sebagai 

sarana evaluasi dan informasi, atau bahan pertimbangan untuk membuat 

kebijakan terkait dengan pengenaan pajak pada perusahaan. 

2) Bagi perusahaan  

Agar sebuah perusahaan dapat menerapkan atau mendisiplinkan kewajiban 

pajak atas penghasilannya sesuai dengan UU dan peraturan yang telah 

ditetapkan, sehingga dapat membantu dan meningkatkan perekonomian. 

 

3) Bagi perguruan tinggi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber 

referensi maupun acuan bagi mahasiswa pembaca untuk melakukan 

penelitian di waktu yang akan datang. 


