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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sumber penerimaan negara yang sangat besar untuk pembangunan 

nasional adalah pajak. Berdasarkan Undang-Undang 16 Tahun 2009 tentang 

Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 ayat 1 bahwa pajak merupakan iuran wajib 

dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa menurut undang-undang dan 

tidak mendapat imbalan (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk 

kepentingan umum demi kesejahteraan rakyat. 

Pajak juga dapat didefinisikan sebagai sumber pendapatan negara yang 

berperan sangat penting untuk memajukan perekonomian Indonesia (Nurcahyono & 

Kristiana, 2019). Pendapatan yang diterima oleh negara melalui pajak diharapkan 

mampu berkontribusi pada pembangunan nasional yang akan dinikmati juga oleh 

rakyat. Hal tersebut membuat pemerintah lebih memperhatikan sektor pajak dengan 

meningkatkan target penerimaan pajak. Berikut ini tabel target dan realisasi pajak 

yang tercantum dalam APBN : 

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 

No. Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase 

1 2015  1.294 Triliun   1.055 Triliun  81,5% 

2 2016  1.539 Triliun   1.285 Triliun  83,5% 

3 2017  1.283 Triliun   1.147 Triliun  89,4% 

4 2018  1.424 Triliun   1.315,9 Triliun  92% 

5 2019  1.577,6 Triliun   1.332,1 Triliun  84,44% 

6 2020 1.198,8 Triliun 1.069,9 Triliun 89.25% 
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Sumber : www.kemenkeu.go.id 

Realisasi penerimaan pajak dari tahun 2015-2020 masih belum optimal. Hal 

ini disebabkan karena adanya wajib pajak yang masih taat pajak dan ada juga pihak 

wajib pajak yang memanfaatkan celah untuk dapat mengurangi kewajiban pajaknya. 

Penerimaan pajak memiliki peranan yang sangat penting untuk mengatasi berbagai 

permasalahan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. Sehingga, pemerintah terus 

melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. 

Perusahaan merupakan wajib pajak yang dapat memberikan sumbangsih 

sangat besar terhadap pendapatan suatu negara. Akan tetapi, pada saat melakukan 

pungutan pajak terdapat perbedaan kepentingan antara pemungut pajak dengan 

wajib pajak. Dari sisi pemerintah sebagai otoritas pajak mengharuskan wajib pajak 

untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Semakin besar perusahaan membayar pajak maka 

pendapatan negara juga akan meningkat. Sedangkan bagi pihak perusahaan, pajak 

dianggap sebagai beban utama yang mampu mengurangi laba suatu perusahaan. 

Perusahaan akan melakukan perencanaan pajak apabila beban pajaknya besar, 

sehingga perusahaan tersebut akan lebih agresif terhadap labanya. 

Agresivitas pajak merupakan tindakan perencanaan pajak dengan 

memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan untuk mengoptimalkan laba 

perusahaan. Agresivitas pajak dapat dilakukan secara legal (tax avoidance) maupun 

ilegal (tax evasion). Tax avoidance merupakan cara penghematan pajak dengan 

memanfaatkan celah yang ada pada peraturan agar beban yang ditanggung tidak 

begitu besar. Tax evasion atau biasa disebut dengan penggelapan pajak merupakan 

http://www.kemenkeu.go.id/
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tindakan untuk mengurangi pajak yang terhutang yang berlawanan dengan 

peraturan perpajakan dengan cara penipuan atau menyembunyikan fakta bahwa 

perusahaan telah memenuhi persyaratan perpajakannya (Harsono & Alvin, 2021).  

Salah satu fenomena tindakan agresivitas pajak atau penghindaran pajak 

yang dilakukan oleh perusahaan makanan dan minuman yaitu PT. Coca-Cola 

Indonesia (CCI) pada tahun 2002-2006. PT Coca-Cola diduga memalsukan nilai 

pajaknya, sehingga menimbulkan kekurangan dalam membayar kewajiban 

perpajakan senilai Rp 49,24 miliar. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menelusuri 

bahwa terdapat penyimpangan dengan biaya yang besar pada tahun itu. Sehingga, 

menyebabkan penghasilan kena pajak menjadi berkurang dan setoran pajaknya 

menjadi mengecil. Beban biaya tersebut antara lain untuk iklan produk minuman jadi 

jenis Coca-Cola pada rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 

566,84 miliar. Hal ini beresiko terdapat penurunan kena pajak. Berdasarkan 

penelusuran DJP yang menyatakan bahwa total penghasilan kena pajak Coca-Cola 

Indonesia pada periode tersebut sebesar Rp 603,48 miliar. Sedangkan, dari sisi 

perhitungan CCI adalah sebesar Rp 492,59 miliar. Dengan selisih tersebut, DJP 

menghitung pajak penghasilan (PPh) dari CCI adalah sebesar Rp 49,24 miliar. 

(Sumber : nasional.kontan.co.id diakses pada Oktober 2021, 23:00) 

Berdasarkan teori agensi, fenomena diatas terjadi karena terdapat 

perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal dan pihak agen. Dalam hal ini 

Direktorat Jenderal Pajak berperan sebagai prinsipal yang melakukan pungutan 

pajak dan pihak Coca-Cola Indonesia sebagai wajib pajak. Pihak pemerintahan 

khususnya DJP sendiri menginginkan pendapatan pajak yang tinggi akan tetapi bagi 
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perusahaan Coca-Cola Indonesia menginginkan beban pajak yang rendah dengan 

laba yang maksimal. 

Untuk melihat upaya suatu perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak, 

dapat diukur melalui beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu pengungkapan 

CSR, profitabilitas, leverage, capital intensity, dan inventory intensity.  

Banyak studi kasus yang telah meneliti dan menganalisa hubungan antara 

CSR dengan pajak. Pada konteks pembangunan, keberhasilan suatu perusahaan 

tidak hanya diukur dari bagaimana perusahaan memperoleh keuntungan. Akan 

tetapi diperhatikan juga seberapa jauh perusahaan memiliki rasa kepedulian 

terhadap sosial dan lingkungan dalam hal ini yaitu CSR. Menurut Undang-Undang 

No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Perseroan 

yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber 

daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut”.  

Menurut Deegan (dalam Andhari & Sukartha, 2017) teori legitimasi 

menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas CSR melalui pihak 

manajemen akan melakukan informasi tambahan CSR sebagai bagian dari interaksi 

terhadap masyarakat. Perusahaan akan berupaya untuk melegitimasi dan 

mempertahankan suatu hubungan yang lebih luas terkait dengan lingkungan sosial 

dan politik dimana perusahaan tersebut beroperasi. Aktivitas tanggung jawab sosial 

ini dapat menambah pengeluaran perusahaan serta pajak yang dikenakan atas 

aktivitas-aktivitas CSR tersebut menurut Undang-Undang Perpajakan pada objek 

yang dikenakan pajak adalah pajak penghasilan (PPh). Ketika PPh dikenakan maka 

perusahaan mengupayakan strategi agar segala pengeluaran perusahaan untuk 
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aktivitas CSR dapat dibebankan menjadi biaya pengurang pajak perusahaan. 

Sehingga ketika perusahaan melakukan agresivitas pajak, perusahaan tersebut 

akan terus mengungkapkan informasi tambahan sebagai wujud bahwa perusahaan 

telah memenuhi kewajiban terhadap masyarakat. Semakin baik perusahaan 

melakukan tanggung jawab sosial maka semakin baik citra perusahaan dimata 

masyarakat.  

Faktor berikutnya yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu profitabilitas. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba pada 

tingkat penjualan, aset, dan modal saham selama periode tertentu. Keberhasilan 

perusahaan dalam memperoleh keuntungan perusahaan menunjukkan bahwa 

tingkat profitabilitas juga tinggi sehingga perusahaan mampu untuk meningkatkan 

aktivitas tanggung jawab sosialnya. Tingkat profitabilitas yang tinggi 

menggambarkan bahwa perusahaan tersebut mampu untuk mematuhi pengeluaran 

pajak, Karena perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah mendorong 

perusahaan agar melakukan agresivitas pajak untuk menekan beban pajaknya. 

Dalam teori agensi, pihak pemerintah berperan sebagai prinsipal dan pihak manajer 

perusahaan sebagai agen yang diperintah prinsipal untuk membayar pajak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang terjadi adalah 

perusahaan akan melakukan perlawanan pajak dan mementingkan kepentingan 

perusahaan itu sendiri untuk menekan beban pajak yang ditanggung guna 

mengoptimalkan laba perusahaan. Kondisi tersebut membuat perusahaan menjadi 

lebih agresif terhadap laba perusahaan. 
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Faktor lain yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan 

agresivitas pajak yaitu leverage. Leverage merupakan kemampuan perusahaan 

dalam membiayai perusahaan dengan menggunakan hutang baik jangka pendek 

maupun jangka panjang untuk melakukan aktivitas operasional perusahaan. Ketika 

perusahaan menggunakan hutang untuk membiayai kegiatan operasional 

perusahaan maka akan timbul beban bunga yang harus dibayar kepada kreditur. 

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 huruf a menyatakan bahwa bunga 

merupakan bagian dari biaya usaha yang dapat dikurangkan sebagai biaya (tax 

deductible) yang dapat dihitungkan pada PPh badan. Dalam teori agensi, manajer 

akan menggunakan hutang dengan memanfaatkan biaya bunga yang timbul dari 

hutang untuk memperkecil beban pajak perusahaan. Adanya biaya bunga akan 

menjadi pengurang laba bersih perusahaan sehingga dapat mengurangi biaya pajak 

yang ditanggung perusahaan. 

Faktor selanjutnya adalah capital intensity. Capital intensity atau intensitas 

modal merupakan kemampuan perusahaan yang menanamkan investasinya dalam 

bentuk aset tetap untuk kegiatan produksi dan menghasilkan laba. Apabila semakin 

besar perusahaan berinvestasi terhadap aset tetap, maka semakin besar juga beban 

penyusutan (depresiasi) yang harus ditanggung perusahaan. Beban penyusutan 

yang timbul ini bersifat deductible expense yang akan menjadi pengurang laba kena 

pajak perusahaan sehingga pajak yang akan dibayar juga akan berkurang. Maka 

dalam teori keagenan, pihak perusahaan akan memanfaatkan dana yang 

menganggur atas aset tetapnya yang akan menimbulkan adanya biaya penyusutan. 

Sehingga pihak manajer perusahaan akan lebih agresif untuk menekan jumlah 
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beban pajak perusahaan. Semakin tinggi aset tetap yang diinvestasikan, maka 

semakin tinggi juga beban penyusutan yang ditanggung sehingga berpengaruh pada 

jumlah penghasilan kena pajak dan pembayaran pajaknya akan menjadi lebih 

rendah. 

Inventory intensity atau intensitas persediaan merupakan seberapa besar 

perusahaan berinvestasi dalam bentuk persediaan. Inventory intensity merupakan 

bagian dari aset lancar dengan membandingkan total persediaan dengan total aset 

perusahaan. Perusahaan dengan investasi persediaan yang tinggi di gudang akan 

berdampak pada biaya penyimpanan, pemeliharaan, maupun pengawasan dari 

persediaan tersebut. Biaya pemeliharaan maupun biaya penyimpanan yang timbul 

akan meningkatkan jumlah beban perusahaan yang ditanggung sehingga laba 

perusahaan juga akan berkurang. Oleh karena itu, memungkinkan perusahaan 

cenderung untuk menambah persediaan di gudang. Hal ini mendorong perusahaan 

untuk melakukan tindakan agresivitas pajak untuk menekan beban pajaknya. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian dari peneliti terdahulu, ditemukan 

adanya perbedaan hasil penelitian yang bisa dijadikan sebagai Research GAP dan 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 1.2. 

Research GAP Agresivitas Pajak 

No.  
Nama dan 

Tahun 
Peneliti 

Variabel Independen (X) 

CSR Profitabilitas Leverage 
Capital 

Intensity 
Inventory 
Intensity 

1 
Sabna & 

Wulandari 
(2021) 

 
B TB  B(-) TB  

2 
Yusuf et al. 

(2021) 
TB  TB B B TB  

3 
Apriyanti & 

Arifin (2021) 
TB     B B 

4 
Adiputri & 
Erlinawati 

(2021) 
  B(-)   TB   

5 
Pinareswati & 

Mildawati 
(2020) 

TB TB B TB TB 

6 
Junensie et 
al., (2020) 

B 

 

TB B   

7 Dewi & Yasa 
(2020) 

  B B(-) B(-)   

8 
Sidik & 
Suhono 
(2020) 

  B(-) TB     

9 
Yunistiyani & 
Tahar (2017) 

B  
 

    
 

10 
Andhari & 
Sukartha 
(2017) 

B(-) B B(-) B TB 

Keterangan : 

B = Berpengaruh 

TB = Tidak Berpengaruh 
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Alasan pemilihan perusahaan manufaktur sub sektor food and beverages 

untuk dijadikan sampel karena industri perusahaan ini sangat berperan pada 

akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Perusahaan food and beverages 

merupakan perusahaan yang menyumbang kontribusi terbesar terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) Nasional yang mencapai 6,66% dan berkontribusi besar juga 

pada penerimaan pajak. Sedangkan industri kimia, farmasi dan obat tradisional 

sebesar 1,96%, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan 

peralatan listrik sebesar 1,57%, industri alat angkutan 1,46%, serta industri tekstil 

dan pakaian jadi hanya sebesar 1,05% (sumber : www.kemenperin.go.id). Industri 

makanan dan minuman juga mampu bertahan pada krisis ekonomi, hal ini karena 

makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer. Jadi, ketika krisis terjadi 

konsumen akan terus mencari makanan dan minuman setiap harinya. Sehingga 

membuat perusahaan terus berlomba untuk melakukan produksi dan mencari 

keuntungan untuk dapat bertahan. Perusahaan makanan dan minuman memiliki 

pangsa pasar yang cukup tinggi memungkinkan laba perusahaan yang dihasilkan 

juga besar serta beban pajak yang akan dibayarkan juga tinggi.  

Berdasarkan dengan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk meneliti 

“Pengaruh Pengungkapan CSR, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, dan 

Inventory Intensity (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and 

Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dirumuskan 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu : 
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1. Apakah Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak? 

2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak? 

3. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak? 

4. Apakah Capital Intensity berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak? 

5. Apakah Inventory Intensity berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap Agresivitas Pajak.  

2. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Capital Intensity terhadap Agresivitas 

Pajak. 

5. Untuk menganalisis pengaruh Inventory Intensity terhadap Agresivitas 

Pajak. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan 

pengetahuan para pembaca sekaligus dapat berkontribusi dalam literatur 

penelitian selanjutnya dalam bidang perpajakan. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan yang positif bagi 

pihak perusahaan agar lebih bertanggung jawab dan memiliki kesadaran 

membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

Sehingga, tidak melakukan tindakan agresivitas pajak yang akan 

berdampak pada kinerja perusahaan dan kepercayaan masyarakat. 

 


